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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin 
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantısına taze bir dinamizm 
getirmek amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet 
üniversitesidir. 

OMÜ, yüksek standartlarda eğitim sağlayıp araştırma 
yapmak ve tüm mezunlarımızın ister meslek ister akademik 
hayatlarında kariyerlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları 
gerekli tüm nitelikleri ve yeterlilikleri sağlamak adına açık 
ve aydınlık bir vizyon ve misyona sahiptir. Bunu başarmak 
için vizyonumuz, bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitimde 
kalitenin ve ortaklarımızın hizmet memnuniyetinin en 
üst düzeyde olduğu özenilen bir üniversite olmak olarak 
belirlenmiştir. 

Uluslararasılaşma stratejimiz de üniversite vizyonumuzun 
hedeflerini yerine getirmek adına oluşturulmuştur.

Üniversite ve şehir ile ilgili genel bilgi vermek gerekirse, 
OMÜ Türkiye’nin en güzel yerleşkelerinden birine sahiptir. 
Ana yerleşke, Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz’in kıyısında 
bir sahil ve liman kenti olan Samsun’un Kurupelit ilçesinde 
yer almaktadır.  Samsun’un farklı ilçelerinde daha küçük 10 
yerleşke bulunmaktadır. 

Kurupelit Yerleşkesi 8800 dönümlük bir arazi üzerine 
kurulmuş olup bir tarafında harika bir Karadeniz, diğer 
tarafında ise muhteşem bir Kocadağ manzarasına sahiptir. 
Samsun çok ince altın kumlu Türkiye’nin en uzun ve en 
geniş sahil şeritlerinden birine, ılıman iklime ve bolca güneş 
ışığına sahiptir. OMÜ’ye her sene çok sayıda uluslararası 
öğrenci gelmektedir ve öğrencilere konaklama, olimpik 

Ondokuz Mayıs University (OMU) is a well-established state 
university founded in 1975 with the purpose of bringing a 
fresh dynamism to the economic, cultural and social life of 
the Black Sea Region.

OMU has a clear and bright vision and mission to accomplish 
high standard of education, research and provide all the 
necessary qualifications and competences that all our 
graduates need in order to pursue their career either in their 
professional life or in their academic life. In order to achieve 
this, our university vision is to become an aspired university 
where innovativeness in science and technology, quality in 
education and service satisfaction of our stakeholders are at 
the highest level.

Our international strategy has been derived with the 
purpose of accomplishing the aims of our university vision. 

As for general information about our university and city, 
OMU has one of the most beautiful campuses in Turkey. The 
main campus is located in the Kurupelit District of Samsun, 
a coastal and harbour city situated on the border of the 
Black Sea in the north of Turkey. There are 10 other smaller 
campuses in other districts of Samsun. 

Kurupelit Campus is situated in a land of 8,800 decares 
with a brilliant view of the Black Sea on one side and 
a magnificent view of the nationally famous Kocadag 
Mountain on the other. Samsun has one of the longest and 
widest beachside of Turkey with very fine golden sand. It 
also has a mild climate and a lot of sunshine. Furthermore, 
OMU has a large incoming student capacity. We have many 
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yüzme havuzu, fitnes salonu ve başka birçok spor alanı 
gibi sayısız tesis (tırmanma duvarı bile var) yerleşkemizde 
sunulmaktadır. Üniversite’de ayrıca bir planetaryum ve 
gözlem evi bulunmaktadır.

Eğitim, öğretim ve yaşam alanlarının engelli öğrencilerin 
özelliklerine uygun hale getirilmesi üniversitenin öncelikli 
hizmet alanlarından biridir. Öğrenci topluluklarını 
destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, spor, düşünce 
ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 88 öğrenci 
topluluğu bulunmaktadır

ULAŞIM

Samsun’a ulaşım, karayolu ve demiryolunun yanı sıra, 
Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz merkez Kurupelit ve Güzel Sanatlar 
yerleşkelerine raylı sistem, otobüs ve minibüs hatlarıyla 
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

BARINMA

OMÜ öğrencileri barınma olanakları açısından ülkemizin 
en şanslı öğrencileridir. Barınma, üniversitemizin kız ve 
erkek yurtlarının yanısıra çoğunluğu kampüs içerisinde 
bulunan Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları, 
üniversitemiz bünyesinde yer alan bir otel ve Samsun’da 
çok sayıda özel yurt ve pansiyon ile sağlanmaktadır. Ayrıca, 
Samsun halkı da öğrencilere ev kiralama konusunda kolaylık 
sağlamaktadır.

BESLENME

Diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan yemek menüleri, 
tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerimize maliyetinin 
çok altında bir ücretle sağlanmaktadır. Üniversitemizin 
yerleşkelerinde ve birçok fakülte ve yüksekokul binasında 
öğrencilerimizin yararlanabileceği kantin ve kafeteryalar da 
bulunmaktadır.

facilities to offer on our campus such as; accommodation, 
an olympic swimming pool, a fitness centre and many more 
sports facilities (including a climbing wall). There are also a 
planetarium and an observation house.

One of the main priorities of the university is to facilitate 
education, training and living areas in accordance with the 
needs of our students with disabilities. OMU gives support 
to 88 different student clubs which are active in different 
areas of culture, arts, sports, thinking and career.

TRANSPORTATION

Samsun can be accessed through highways, railroads or 
from the Çarşamba International Airport. The main Kurupelit 
and Fine Arts Campuses are easy to access via rail system, 
bus and minibus lines. 

ACCOMMODATION

OMU students are the luckiest in Turkey in terms of 
accommodation opportunities. Accommodation is 
provided by the girl’s and boy’s dormitories of the 
university, besides the dormitories of the Higher Education 
Student Loans and Dormitories Institution situated within 
the campus, a hotel under the body of our university and 
numerous private dormitories and hostels in Samsun. The 
citizens of Samsun are also very helpful in renting flats to 
students.

NUTRITION

Meal menus prepared by university dietitians are available 
to all faculty and school students for a price far below their 
cost. Canteens and cafeterias available to students can be 
found within the campuses and buildings of many faculties 
and schools.
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KÜTÜPHANE VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

Üniversite kütüphane sistemi, öğrenci, fakülte ve 
çalışanlarının bilgi ve dokümantasyon ihtiyaçlarını gidererek 
üniversitenin önem arz eden eğitim ve araştırma hedeflerini 
desteklemektedir. Buna ek olarak, kütüphane, çalışanları ve 
hizmetleri aracılığıyla yayınlanmış bilginin ülke içerisinde 
ve dünya çapında derlenmesini, kullanımı ve dağıtımını 
desteklemektedir. Ana yerleşke kütüphanesinde 100.000 
ciltten oluşan bir kitap koleksiyonu bulunmakta olup 
tamamı öğrencilerin ve çalışanların erişimine açıktır. 
Üniversite, arşivleri vasıtasıyla süreli yayın, akademik dergi 
ve çeşitli diğer belgelere erişim sağlamaktadır. Akademik 
dergiler de dahil olmak üzere üyelik bazlı bilgi hizmetleri 
öğrencilerin, fakültelerin ve çalışanların çevrimiçi erişimine 
açıktır. Kurupelit Yerleşkesi 105 adet internet erişimine 
açık bilgisayarla donatılmış bir internet kafeye sahiptir. 
Öğrenci kantinleri, laboratuarlar, okuma salonları, merkez 
kütüphane, fakülteler ve meslek yüksekokulları ücretsiz wi-fi 
bağlantısına sahiptir. Bilimsel araştırma için önem arz eden 
elektronik veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler ve 
e-standartlara üyeliğimiz bulunmaktadır.

SPOR TESİSLERİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Şehrimizde ve üniversitemizde gerçekleştirilen sosyal 
ve kültürel etkinlikler öğrencilere boş zamanlarını 
değerlendirmek için birçok alternatif imkân sunmaktadır.

Akademik başarının yanı sıra, üniversitemiz sosyal ve 
kültürel etkinliklere de büyük önem vermektedir. Üniversite, 
eğitim-öğretim yılı boyunca farklı dallardan birçok ünlü 
misafir akademisyen ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır; 
bu sayede öğrenciler birçok farklı ders, seminer ve atölyeye 
katılım sağlayabilmekte ve müzik, dans, tiyatro ve görsel 
sanat dallarında performans ve özel gösterilerden keyif 
alabilmektedirler.

Üniversitede geleneksel olarak organize edilen birçok etkinlik 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Spor Festivali, 
Medya Ödülleri, Ulusal Tiyatro Festivali, Üniversite Fuarı ve 
Kariyer Günleri. Her geçen yıl Üniversite’de gerçekleştirilen 
geleneksel spor etkinliği ve yarışmalarının sayısı artmaktadır. 
Öğrenciler, farklı yerleşkelerde yer alan kapalı ve açık 
komplekslerde çeşitli spor dallarına katılabilirler. Üniversite, 

LIBRARY AND INFORMATION SERVICES

The university library system supports the overarching 
educational and research objectives of the university, 
supporting its students, faculty and staff in all aspects of 
their information and documentation needs. In addition, 
the library, through its staff and services, supports the 
collection, use and dissemination of published information, 
within Turkey and throughout the world. The main campus 
library has a collection of 100,000 books, all of which 
are available to students and staff. The university offers 
access to periodicals, academic journals and a variety 
of other documents through its archives. Online access 
to subscription-based information sources, including 
academic journals, is available to students, faculty and staff. 
The university offers internet access to students and staff 
across the campus facilities. The Kurupelit campus hosts an 
internet café with 105 internet-enabled computers. Free 
wireless internet access is available in student canteens, 
labs, reading rooms, the central library, faculties and 
vocational schools. We have subscriptions to electronic 
databases, e-journals, e-books, e-theses and e-standards 
which are important for scientific research.

SPORTS FACILITIES AND LEISURE ACTIVITIES

The social and cultural activities carried out in our city 
and university provide the students with many alternative 
opportunities for leisure.

Alongside academic success, our university gives great 
importance to social and cultural activities of students. 
Throughout the academic year, the university hosts 
many famous guests from different academic and artistic 
backgrounds, enabling students to participate in a variety 
of lectures, seminars and workshops, in addition to enjoying 
performances and special exhibitions in music, dance, 
theatre and visual arts. 

There are various events traditionally organized in the 
university. Some of them are: Sports Festival, Media Awards, 
National Theater Festival, University Fair and Career Days. 
Every year, more and more traditional sports activities and 
competitions are organized in the University.
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5 kapalı spor kompleksi, 4 futbol sahası (2 kapalı ve 2 açık), 
bir atletizm parkuru, 3 tenis kortu ve Olimpik Havuz ve Dalış 
Havuzuna sahip bir yüzme kompleksine sahiptir. Fitnes 
salonları, saunalar, spalar, masa tenisi, bilardo ve masaj 
hizmetleri mevcuttur.

Gelen öğrenciler basketbol, boks, futbol, güreş vb. alanlarda 
üniversitemiz spor takımlarına katılma ayrıcalığına sahiptir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin gelişiminde en az bilimsel çalışmalar kadar 
önemsenmektedir. Üniversitemiz her yıl çok sayıda bilim 
adamına, sanatçıya ve alanında uzman kişilere ev sahipliği 
yapmaktadır. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanı 
sıra; fakülte ve yüksekokulların da kendilerine ait konferans 
ve toplantı salonları bulunmakta; buralarda da etkinlikler 
yıl boyunca sürmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 
Uzay Gözlemevi, Güzel Sanatlar Sahnesi ve Güzel Sanatlar 
Galerisi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde 
yapmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Öğrenci 
topluluklarını destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, 
spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 
88 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Students can participate in many different branches of sport 
in the indoor and outdoor complexes situated in various 
campuses. The University has 5 indoor sport complexes, 4 
football fields (2 indoor and 2 outdoor), an athletics track, 
3 tennis courts and a swimming complex with an Olympic 
and Diving Pool. We also have fitness salons, saunas, spa 
baths, table tennis, billiards and massage services.

Incoming students also have the privilege to join our 
university sports teams. Some of our teams are: Basketball, 
Box, Football, Wrestling, etc. 

SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES

The University gives importance to social and cultural 
activities at least as much as scientific studies. Our university 
hosts a great number of scientists, artists and leading experts 
every year. Besides the OMU Atatürk Congress and Culture 
Conference Hall, faculties and schools also house their own 
conference and meeting halls; events are held here as well 
throughout the year. Our university also houses a Space 
Observatory, a Fine Arts Stage and a Fine Arts Gallery.

STUDENT CLUBS

Student clubs were established to ensure that students 
conduct extra-curricular activities most efficiently. There are 
88 student clubs active in the fields of culture, art, sports, 
thought and carrier. 
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Eğitim Fakültesi
Faculty of Education

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

Eğitim Bilimleri Bölümü
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Özel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Dept. of Computer Edu. and Instructional Technologies
Department of Educational Sciences
Department of Fine Arts Education
Department of Mathematics and Science Education
Department of Special Education
Department of Basic Education
Department of  Turkish and Social Sciences Education 
Department of Foreign Language Education

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD



9

1961 yılında Samsun Eğitim Enstitüsü ve Kız İlköğretmen Okulu olarak eğitime 
başlayan, 1978 yılında Samsun Yüksek Öğretmen Okulu ve 1982’den itibaren de 
Eğitim Fakültesi olarak eğitim ve öğretime devam eden fakültede, 8 anabilim 
dalı bünyesinde 20 programda öğretmen adayı eğitimi verilmektedir. Fakültede 
öğretmen adaylarının başta 21. yy becerileri olmak üzere çok sayıda beceri, bilgi, 
tutum ve değerlere sahip, uluslararası standartlara göre en iyi şekilde yetişmiş, 
öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, 
geliştiren, eleştirel düşünebilen, topluma rehberlik edebilen, farklılıkları ne 
olursa olsun bütün öğrencilerini eğitebilen, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan 
ve dünya ile yarışan erdemli birer eğitimci olarak yetişmesi hedeflenmektedir. 

The Faculty of Education was established in 1961 under the name of Samsun 
Institute of Education and Girl’s Elementary School Teacher School and has been 
continuing education under the name of Samsun High Teaching School as of 1978 
and Faculty of Education as of 1982. The Faculty is providing teacher candidate 
training in 20 programmes under the body of 8 departments. The Faculty aims to 
raise virtuous teacher candidates; who have a great number of skills, knowledge, 
attitude and values and especially the skills of the 21st century; raised in the best 
way possible in accordance with international standards; able to renew and 
improve themselves taking learning, teaching and human development as basis; 
able to think critically, guide society, train all students despite their differences, 
talk with the world, work with the world and race with the world 
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Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri  Eğitimi Bölümü
Department of Computer Education 
and Instructional Technologies

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans MSc
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 1998-1999 akademik 
yılında lisans düzeyinde öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölüm bünyesinde 
bir anabilim dalı bulunmaktadır ve yüksek lisans düzeyinde 2013-2014 
Bahar döneminden itibaren öğrenci kabul etmektedir. Hem lisans hem 
de lisansüstü düzeyde yabancı öğrenci alımı mevcuttur. Öğretmen 
olmak isteyen mezunlar KPSS’den ve mülakatlardan yeterli puan alarak 
Millî Eğitim Bakanlığı’ na bağlı okullarda Bilişim Öğretmeni olarak görev 
yapmaktadırlar. Buna ek olarak diğer sektörlerde çalışma alanı oldukça 
geniş olduğu için bilişimin içinde olduğu herhangi bir alanda (örneğin 
sağlık, banka, vs.) istihdam edilebilmektedirler. Mezunların çalışabileceği 
bazı görev türleri şu şekildedir: eğitim teknoloğu, öğretim tasarımcısı, 
bilişim teknolojileri sorumlusu, proje süreç yöneticisi, eğitim sorumlusu, 
vb. Bölüm bünyesinde kullanılan iki adet bilgisayar laboratuvarı ve bir adet 
akıllı tahta mevcuttur. Öğretim teknolojilerinin, eğitimin başka alanlarına 
entegre edilmesiyle ilgili disiplinlerarası yapıya uygunluğu nedeniyle 
akademik kariyer yapmak isteyen alan dışı öğrencilere yüksek lisans 
düzeyinde nitelikli fırsatlar sunmaktadır. Bölümün araştırma geliştirme 
faaliyetleri oldukça kapsamlıdır. Bunlar arasında programlama eğitimi, 
e-öğrenme, m-öğrenme, göz izleme yöntemleri, insan-bilgisayar etkileşimi, 
kullanılabilirlik, modern öğretim materyalleri ve yöntemleri, bilgi-işlemsel 
düşünme ve bilişsel yük kuramı başlıcalarıdır. Yıl içinde öğrencilerin 
çeşitli faaliyetleri vardır. Bunlardan ilki  öğrenci kurultayına katılmaktır. 
Öğrencilerin liderlik ettiği “Eğitimde Bilişim Teknolojileri” topluluğu 
ise yıl içinde kodlama ve robotik odaklı çeşitli eğitimler ve toplantılar 
düzenleyerek bölümün dışa açılan yüzü durumundadır. Öğretim üyeleri 
ise yıl içinde uluslararası ve ulusal düzeydeki faaliyetlere katılarak alandaki 
değişimleri takip etmektedir.

The Department of Computer Education and Instructional Technologies 
started accepting undergraduate students in the 2013-2014 academic year. 
The Department has one master’s programme, which has been accepting 
students since the 2013-2014 spring semester. International students can 
apply to both the undergraduate and master’s programmes. Graduates, 
who want to be employed as an Information Technology Teacher, should 
get satisfactory scores in both the national proficiency exam and interview 
to become legitimate to work in schools affiliated to the Ministry of National 
Education. In addition, graduates can also be employed in a wide range 
of fields utilizing information and communication technologies (such as 
health, banking and etc.). Graduates can also be employed as educational 
technologists, instructional designers, IT specialists, project process 
managers, education specialists and etc. The Department houses two 
computer laboratories and a smart board and offers quality opportunities 
for master’s students of different fields who wish to pursue an academic 
career, as the focus of the department is closely related to inter-disciplinary 
collaboration with regards to technology integration. The Department has 
a wide range of R&D studies including programming education, e-learning, 
m-learning, eye-tracking methodology, human-computer interaction, 
usability, contemporary materials and methods, computational thinking and 
cognitive load theory. Students either organize or attend certain facilities. 
Firstly, they are supposed to attend the national CEIT student convention. 
Secondly, the student association named “IT in Education” hosts a group of 
coding and robotics oriented events ranging from trainings to meetings, 
thus becoming the social representatives of the department. Faculties are 
also supposed to attend both national and international events to follow 
current trends in the field.



14

Eğitim Bilimleri Bölümü
Department of Educational Sciences

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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Üniversitelerin yeniden yapılanmasıyla yüksek öğretmen 
okulunun Eğitim Fakültesine dönüştürülmesiyle 15 Ekim 1982 
tarihinde Eğitim Bilimleri Bölümü açıldı. Bölümde 1990’ a kadar 
diğer bölümlerde okutulan öğretmenlik mesleği dersleri okutuldu. 
1990-1991 öğretim yılından itibaren ise “Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik” programını açarak lisans düzeyinde eğitim de vermeye 
başladı. Eğitim Bilimleri Bölümünün temel işlevi; eğitim bilimleri 
alanında lisans eğitimi vermek, Fakültenin lisans programlarındaki 
öğretmenlik meslek derslerini yürütmek, ilköğretim ve ortaöğretim 
okulları ile öteki eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler 
için hizmetiçi eğitim programları uygulamak ve eğitim alanında 
araştırmalar yapmaktır. Lisans programında teorik ve uygulamalı 
dersler yer almakta olup, mezunlar aynı zamanda AKTS ve diploma 
eki imkânlarından yararlanmaktadır. Mezunlar başta Millî Eğitim 
Bakanlığı bünyesindeki okullar olmak üzere, farklı kamu ve özel 
sektör alanlarında istihdam olanağı bulabilmektedir. Gerekli 
koşulları sağlayan öğrencilerin bölümler arası, üniversiteler 
arası ve programlar arası yatay geçiş hakkı bulunmaktadır. Aynı 
zamanda öğrencilerin yurt içinde Farabi ve yurt dışında Erasmus 
programlarına katılarak farklı deneyimlerle gelişimlerini sürdürme 
imkanları vardır. Eğitim Bilimleri Bölümünde, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim 
Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim 
Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimin Felsefi Sosyal ve 
Tarihi Temelleri olmak üzere beş anabilim dalı vardır. 

The Department of Educational Sciences was established on 
October 15, 1982, when the higher teacher education school was 
transformed into the Faculty of Education. Beginning with the 
academic year of 1990-1991, Psychological Guidance and Counseling 
also started as a department giving undergraduate level education. 
The main function of the Department of Educational Sciences is to 
give undergraduate education in the field of educational sciences; 
carry out teaching profession courses in the undergraduate 
programmes of the Faculty; apply in-service training programmes 
for administrators and teachers in primary and secondary schools 
and other educational institutions; and conduct research in the field 
of education. The programme includes theoretical and practical 
courses, and graduates also benefit from the ECTS and diploma 
supplement. Graduates can find employment opportunities in 
different public and private sectors, especially in schools under the 
body of the Ministry of National Education. Students who meet the 
required conditions gain the right to transfer between departments, 
between universities and between programmes. Students also 
have the opportunity to continue their development with different 
experiences participating in the Farabi Programme within Turkey 
and Erasmus Programme abroad. There are five sub-departments 
in the Department of Educational Sciences; namely “Psychological 
Guidance and Counseling”, “Curriculum and Instruction 
Department”, “Educational Administration, Inspection, Planning 
and Economics”, “Measurement and Assessment in Education” and 
“Philosophical, Social and Historical Foundations of Education”.
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Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü
Department of Fine Arts
Education

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü Samsun Eğitim Enstitüsü bünyesinde 
12 Ekim 1961’de kurulmuş, şehirde geçici binada eğitim-
öğretim vermiş, 1965’te bugünkü Güzel Sanatlar kampüsündeki 
binasına taşınmış ve Resim-İş Eğitimi Bölüm binası da 1975’te 
yapılmıştır. Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği 1982’den bu yana Eğitim 
Fakültesi bünyesinde varlığını ve öğretmen yetiştirme görevini 
sürdürmektedir. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalı ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere iki program 
içermektedir. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalının ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalının lisans öğretim 
süresi dört yıl olup lisans programı I. (gündüz) öğretim olarak 
sunulmaktadır. Resim-İş Öğretmenliği programında Millî Eğitimin 
ihtiyaçları doğrultusunda sanat eğitimcisi, Müzik Öğretmenliği 
programında da Millî Eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda müzik 
eğitimcisi yetiştirmek amaçlanmaktadır. Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalı’nda Resim-İş Öğretmenliği programı verilmektedir. Program 
mezunları dört yıllık lisans eğitiminden sonra T.C. Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında Görsel Sanatlar 
öğretmeni olarak görev almaktadırlar. Bu programın mezunları 
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarının 
‘Görsel Sanatlar’, ‘Resim’ ve ‘Teknoloji ve Tasarım’ dersleri öğretmeni 
olarak atanabilmektedirler. Ayrıca, reklâm sektörü başta olmak 
üzere özel atölyeler gibi sanatla ilgili diğer alanlarda profesyonel 
olarak çalışabilmektedirler. Müzik öğretmenliği mezunları da Müzik 
öğretmenliği asıl olmak üzere, özel sektörde müzik eğitmenliği ve 
kamu sanat kurumlarında sanatçı- eğitmen, lisansüstü kariyer ve 
akademisyenlik yapabilirler. Bölümlerde lisans programlarının yanı 
sıra lisansüstü düzeyde program da bulunmaktadır. Resim–İş Eğitimi 
Anabilim Dalı’na ait lisansüstü program (Yüksek Lisans- Doktora) 
ile Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’na ait lisansüstü program (Yüksek 
Lisans) Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 

The Department of Fine Arts Education was established on October 
12, 1961 under the Samsun Education Institute and provided 
education in the temporary building in the city center. In 1965, 
it moved to its own building within the Fine Arts campus. The 
building of the Painting Education Department was built in 1975. 
Since 1982, it has been continuing its duty to train teachers within 
the Faculty of Education. The Department of Fine Arts Education 
has two programs: Painting Education and Music Education. These 
undergraduate departments are four-year daytime programs. The 
aims of the Art Teaching and Music Teaching Programs are to train 
art and music educators, respectively, in line with the needs of the 
National Education. The Painting Teaching Program is provided 
within the Department of Painting Education. After the four-
year undergraduate education, graduates of this program can be 
appointed as Art, Visual Arts or Technology and Design teachers 
in the primary and secondary schools affiliated to the Ministry of 
National Education. They can also work in the advertising sector or 
special ateliers as professionals. Music teaching graduates can also 
work mainly as music teachers, music instructors in the private sector, 
artist-trainers in public art institutions or pursue a postgraduate career 
and become academicians. In addition to undergraduate programs, 
there are also postgraduate programs in the two departments. The 
Painting Education Department and Music Education Department 
postgraduate (Master and Ph.D.) programs are carried out within the 
Graduate School of Educational Sciences.  
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Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü
Department of Mathematics and
Science Education

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans MSc

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Biyoloji Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği

Kimya Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Biology Education
Science Education
Physics Education
Chemistry Education
Mathematics Education
Primary Mathematics Education
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1982-2016 yılları arasında değişik adlarla eğitim veren 
bölümümüz 2016 yılında Matematik ve Fen Bilimleri 
Eğitimi Bölümü adını almıştır. Bölümün amacı toplumun 
beklentisini ve çağın gereksinimlerini karşılayabilecek 
öğretmen adaylarını yetiştirmektir. Bölümümüz 
ortaöğretimde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik 
derslerini verebilecek öğretmen adaylarını yetiştirirken 
aynı zamanda ortaokullardaki Fen Bilgisi ve Matematik 
derslerini verebilecek adayları da yetiştirmektedir. 
Bölümde adaylara gerekli mesleki bilgi, beceri ve 
deneyimler kazandırılırken aynı zamanda onların kişisel 
gelişimlerini sağlayacak sosyal, kültürel, sportif ve 
sanatsal faaliyetlere katılmaları için teşvik edilmektedir. 
Bölümümüzdeki programların teorik dersleri sınıflarda 
yapılırken Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi laboratuvar 
uygulamaları bölümüme ait beş laboratuvar ve bir 
kimyasal madde deposu kullanılmaktadır. Arazi uygulama 
derslerinde doğal ortamlardan yararlanılmaktadır. Ayrıca 
bölümdeki tüm öğrencilerin kullanabileceği iki seminer 
salonu mevcuttur.

The Department, which had provided education under 
different names between 1982 and 2016, took the name 
of the Department of Mathematics and Science Education 
in 2016. The aim of the Department is to educate teacher 
candidates who can meet the expectations of the society 
and the needs of the era. Our department raises teacher 
candidates who can teach physics, chemistry, biology 
and mathematics in secondary schools. The Department 
encourages candidates to participate in social, cultural, 
sporting and artistic activities which  provide them 
with the necessary professional knowledge, skills and 
experiences while at the same time ensuring their 
personal development. While the theoretical courses are 
conducted in classrooms, five laboratories and a chemical 
storage are used in the Department of Physics, Chemistry, 
Biology and Science laboratory applications. The natural 
environment is used in the field application courses. There 
are also two seminar rooms available to all students. 
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Özel Eğitim Bölümü
Department of Special Education

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans MSc

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Özel Eğitim Öğretmenliği

Zihin Engelliler Öğretmenliği
İşitme Engelliler Öğretmenliği

Special Education Teacher Education
Intellectual Disabilities Teacher Education
Hearing Impairment Teacher Education
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Üniversitemiz bünyesinde Özel Eğitim Bölümü, 2001 
yılında kurulmuş ve öğrenci almaya başlamıştır. 
Bölüm bünyesinde, Zihin Engelliler Öğretmenliği 
ve İşitme Engelliler Öğretmenliği adı altında iki 
anabilim dalı ile Zihin Engeliler Öğretmenliği, İşitme 
Engelliler Öğretmenliği ve Özel Eğitim Öğretmenliği 
öğretmen yetiştirme programları yer almaktadır. 
Bölümümüz, özel gereksinimli bireyler ile çalışmak 
için güncel ve çağdaş öğretim yaklaşımları ile bilimsel 
dayanaklı uygulamaları bilen ve uygulama becerisine 
sahip öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin tamamına 
yakını Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ya da 
özel özel eğitim merkezlerinde istihdam edilmektedir. 
Bölümüz bünyesinde yüksek lisans programı açılmasına 
yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölümümüzün 
Erasmus ve Mevlana programları kapsamında 
Avrupa’daki üniversiteler ile öğrenci değişim anlaşması 
bulunmaktadır.

The Department of Special Education was established 
and began accepting undergraduate students in 2001. 
The Department offers undergraduate education in three 
programs:  Special Education, Intellectual Disabilities 
and Hearing Impairment Teacher Education programs. 
Our programs aim to train teachers who are aware of 
up-to-date and contemporary teaching approaches 
and scientific-based practices and are able to put such 
skill into practice to work with individuals with special 
needs. Almost all of the graduates from our programs 
are employed in schools affiliated to the Ministry of 
National Education or private special education centers. 
Currently, we are working on establishing a postgraduate 
program within the department. As part of the Erasmus 
and Mevlana programs, our department has student 
exchange agreements with universities in Europe.
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Temel Eğitim Bölümü
Department of Basic Education

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Okul Öncesi Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği
Preschool Education
Primary Teacher Education
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Temel Eğitim Bölümü’nde Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi olmak üzere iki 
anabilim dalı vardır.

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, ilkokula (1-4. Sınıflar) öğretmen yetiştirmek 
amacıyla kurulan ve Türkçe Matematik puanıyla öğrenci alan dört yıllık bir 
lisans programıdır. Anabilim dalında bilimsel ve akademik amaçlı kullanılmakta 
olan 6 adet laboratuvar (Müzik 1, Müzik 2, Fizik, Kimya; Biyoloji ve Fen Bilgisi 
laboratuvarı) bulunmaktadır. Ayrıca materyal geliştirme dersi kapsamında 
kullanılan 1 adet Materyal Geliştirme Sınıfı ile drama çalışmaları için tercih 
edilen 1 adet Drama Salonu da mevcuttur. Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda 
disiplinlerarası bir yaklaşımla meslek bilgisi (eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi, 
araştırma yöntemleri, rehberlik vb.), alan eğitimi (ilkokulda temel matematik, 
fen bilimleri, drama, okuma yazma öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi, oyun 
ve fiziki etkinlikler öğretimi vb.) ve genel kültür (tarih, yabancı dil, bilişim 
teknolojileri vb.) alanlarında eğitim verilmekte ve çalışmalar yapılmaktadır. 
Gerek sahip olduğu fiziksel koşullar gerekse akademik personelinin bilgi ve 
birikimiyle önemli bir potansiyele sahip olan anabilim dalında lisans eğitiminin 
yanı sıra lisansüstü çalışmalar da (yüksek lisans ve doktora düzeyinde) 
yürütülmektedir. 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, 1998-1999 eğitim öğretim yılında öğrenim 
hayatına başlamıştır. Anabilim Dalı, 36-72 ay aralığındaki çocuklar için nitelikli 
öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ülkemizde Okul Öncesi Eğitimi 
alanında ilk açılan programlardan biri olan anabilim dalımızda öğrenim 
süresi 4 yıl (8 yarıyıl) şeklindedir. Alan eğitimi (Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, 
Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi, Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, 
Öğretmenlik Uygulaması, Okul Öncesi Eğitimi Programı vb.) meslek bilgisi 
(Eğitime Giriş, Eğitim Psikolojisi, Sınıf Yönetimi…) ve genel kültür derslerinden 
(Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) oluşan 58 ders ve 
240 AKTS’yi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. 
Anabilim dalına ait dört derslik bulunmasının yanı sıra, diğer anabilim dallarıyla 
koordineli bir şekilde kullanılan bir drama salonu ve bir materyal geliştirme 
sınıfı bulunmaktadır. 

There are two programmes in the Department of Basic Education: Primary 
Education and Preschool Education.

The Department of Primary Education is a four-year undergraduate programme 
which has been established to train teachers for primary schools (grades 1-4). The 
Department has 6 laboratories (Music 1, Music 2, Physics, Chemistry, Biology and 
Science Laboratories) used for scientific and educational purposes. There is also 
a Material Development Class used in the material development course and a 
Drama Hall for drama studies. Education and research are performed on the basis 
of professional knowledge (educational psychology, educational philosophy, 
research methods, guidance and etc.), field education (basic mathematics, science, 
drama, literacy teaching, social studies teaching, play and physical activities 
teaching and etc.) general knowledge (history, foreign language, information 
technologies and etc.) with an interdisciplinary approach. Postgraduate studies 
(master’s and PhD levels) are also carried out in the department which has an 
important potential in terms of both physical conditions and academic staffs’ 
knowledge and background. 
                                           
The Department of Preschool Education started its education life in the academic 
year of 1998-1999. The programme is one of the first in the field in Turkey, and 
the duration of education is 4 years (8 semesters). Students who successfully 
complete 58 courses and 240 ECTS in field education (Introduction to Early 
Childhood Education, Mathematics in Early Childhood Education, Development 
and Education in Infancy, Teaching Practice, Preschool Education Program and 
etc.) vocational knowledge (Introduction to Education, Educational Psychology, 
Class Management and etc.) and world knowledge courses (Turkish Language, 
Foreign Language and Atatürk Principles and the History of Turkish Revolution) 
are eligible to graduate. In addition to the four classrooms of the department, 
there is a drama hall and a material development class used in coordination with 
other departments. 
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Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi Bölümü
Department of Turkish and Social
Sciences Education

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans MSc

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği
Social Studies Education
Turkish Language Teaching



25

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Coğrafya 
Eğitimi, Tarih Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi olmak üzere beş anabilim dalından 
oluşmaktadır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bölümü altında toplanmıştır. Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dallarına 
lisans öğrencisi alınmaktadır.

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 
1997-1998 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. 1998-1999 öğretim yılından itibaren öğrenci 
almaya başlamıştır. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim 
vermektedir. Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere bütünü ile Türk kültür ve sanatını 
geliştirmek, bu alandaki çağdaş bilgilerin edinilmesine zemin hazırlamak, yaratılacak 
değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temelinin oluşması için çaba harcamak, Atatürk 
ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam 
oluşturmak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı 
nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak amaçlanmaktadır. Mezunlarımız 
Millî Eğitim Bakanlığı´na bağlı ilköğretim okulları II. kademe sınıflarına Türkçe öğretmeni 
olarak atanabilirler.

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, OMÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’ne 
bağlı olarak 1998-1999 öğretim yılında öğrenime başlamıştır. Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Anabilim Dalı lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.  Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği lisans programı gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç 
ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride Sosyal Bilgiler 
öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program öğrencilerin mesleki bilgi ve 
deneyimlerini güçlendirmenin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını 
ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine de büyük destek 
vermektedir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programından mezun olanlar, ilköğretim 
okullarında sosyal bilgiler derslerinden başka, sosyal bilgiler öğretiminin kapsamına giren 
demokrasi ve insan hakları, vatandaşlık bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve medya 
okur yazarlığı gibi dersleri de verebilmektedir. Ayrıca bölüm mezunlarımız Millî Eğitim 
Bakanlığı ve ona bağlı özel okullarda öğretmenlik yapabilmektedir. Bunun yanında diğer 
kurumlarda uzman veya araştırmacı olarak çalışabilmektedir.

The Department has five programs: Turkish Teaching, Social Studies Teaching,  Geography 
Teaching, History Teaching and Turkish Language and Literature Teaching. As of the 
academic year of 2016-2017, the programs were collected under the Department of 
Turkish and Social Sciences Education. Undergraduate students are admitted to the Turkish 
Teaching and Social Studies Teaching programs.

The Department of Turkish Teaching is a  4 year program which trains Turkish teachers for 
secondary stage classes of elementary schools. The Department started education activities 
in 1998. The Department of Turkish Education offers both undergraduate and postgraduate 
education. The aim of the department is to develop Turkish culture and art, especially Turkish 
language and education, to pave the way for the transfer of the contemporary knowledge 
in this field, make an effort; to establish the scientific universal basis for the created values; 
create an environment for the acquisition of Atatürk’s principles and our Republic’s basic 
qualities based on the love for the homeland and nation; and to train individuals who have 
the same qualifications. Graduates can be employed as Turkish language teachers in both 
public and private schools affiliated to the Ministry of National Education. 

The Department of Social Studies Teaching started activities in 1998-1999 under the 
Faculty of Education Faculty Department of Primary Education. The Department of Social 
Studies Teaching offers both undergraduate and postgraduate education. Master’s degree 
education is carried out in cooperation with the Institute of Educational Sciences. The 
undergraduate program aims to train social studies teachers who have the capacity and 
ability to educate future generations in line with the needs of both our country and the 
era. In addition to strengthening the professional knowledge and experience of students, 
the program also supports sports, art, communication and cultural activities which support 
personal development and develop creativity and social relations. Graduates of the program 
can give social studies courses in primary schools. In addition to the social studies course, 
they can also teach courses within the scope of social studies teaching such as democracy 
and human rights, civics, Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution and media 
literacy. Graduates can teach both in schools affiliated to the Ministry of National Education 
and in private schools. They can also work as experts and researchers in other institutions.
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Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü
Department of Foreign Languages 
Teaching

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans MSc

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Almanca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği

German Language Education
French Language Education
English Language Education
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Yabancı Diller Eğitimi bölümü Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi 
ve İngiliz Dili Eğitimi olmak üzere 3 anabilim dalından oluşmaktadır.

1982 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanan bu programda 
amaç bir yıllık hazırlık eğitiminin ardından öğretmen adaylarını 
öğretmenlik mesleği için gerekli özel alan, genel kültür ve pedagojik 
bilgi ve beceriler açılarından donatarak lisans eğitimi ile Millî Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı resmi/özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev 
yapacak alanında yetkin Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmenlerini 
yetiştirmektir. Öğrencilerimiz ayrıca çeviri, uluslararası ticaret, dışişleri, 
turizm gibi alanlarda da istihdam edilebilmektedir. 

Bu programda öğrencilerin yabancı dili 4 temel beceri (okuma, yazma, 
dinleme ve konuşma) alanında kullanmaları, öğretim yaklaşım ve 
yöntemlerini, araştırma becerilerini, kısa hikâye, roman, şiir ve drama 
gibi edebiyat türlerini öğrenmeleri ve bu konulardan yabancı dil 
öğretiminde yararlanma becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 
Bölüm öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanları dil eğitimi, 
dil edinimi, dilbilim, uygulamalı dilbilim, edebiyat, bilgisayar destekli dil 
öğretimi, çeviri, çok dillilik ve çok kültürlülük alanlarını kapsamaktadır. 
Bu çeşitlilik, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencilerine farklı ama 
ilişkili disiplinlerden bilgi aktarabilmeyi ve böylece bu öğrencilerin dil 
eğitiminin gerektirdiği altyapıya sahip olmalarını sağlamaktadır.

Bölümümüzde bulunan Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Kütüphanesi, 
Almanya buluşma noktası Deutschland Treffpunkt, Espace Francophone 
kitaplığı ve özel donanımlı çalışma salonu öğrencilerimizin bilgi ve 
becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadırlar. Bölümümüzde 
halen Alman Dili Eğitimi bölümünde yüksek lisans ve doktora, 
Fransız ve İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerimde yüksek lisans programları 
mevcuttur.

The Department of Foreign Languages Education consists of three 
departments: German Language Teaching, French Language Teaching 
and English Language Teaching.

The aim of this program, which was established in 1982, is to train 
qualified German, French and English language teachers who are 
supposed to serve in the field of public/private primary, secondary 
and other education institutions by equipping prospective language 
teachers with the special field, world and pedagogical knowledge and 
skills required by the teaching profession. Our students can also be 
employed in the fields of translation, international trade, foreign trade 
and tourism. 

The Department aims to enable students to use foreign language in 
the field of four basic language skills (reading, writing, listening and 
speaking), learn teaching approaches and methods, research skills, 
literary genres such as short story, novel, poetry and drama and to 
develop their skills in foreign language teaching. The Department covers 
the areas of language education, language acquisition, linguistics, 
applied linguistics, literature, computer-assisted language teaching, 
translation, multilingualism and multiculturalism. This diversity enables 
students to communicate in different but related disciplines, and thus to 
have the background required by language education.

Library of Foreign Languages Education, Deutschland Treffpunkt, Espace 
Francophone Library and the specially equipped study hall contribute to 
the development of our students’ knowledge and skills. Our department 
currently has MA and PhD degrees in German Language Education and 
MA degree programs in French and English Language Education.
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