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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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Güzel Sanatlar
Fakültesi
Faculty of Fine Arts

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Department of Industrial Design
Department of Visual Communication Design
Department of Painting
Department of Ceramics and Glass

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı
Resim Anasanat Dalı

Disiplinlerarası Tıbbi Resimleme Anabilim Dalı

Doktora / Sanatta Yeterlik
Disiplinlerarası Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

MSc
Department of Visual Communication Design
Department of Painting
Department of Interdisciplinary Medical Illustration

PhD / Proficiency in Arts
Department of Interdisciplinary Art and Design

Endüstriyel Tasarım Bölümü
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Resim Bölümü
Seramik ve Cam Bölümü
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 
2012 yılında kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine 
2013 yılında başlamıştır. Fakültemiz, Endüstriyel Tasarım, 
Görsel İletişim Tasarımı, Heykel, Resim ve Seramik-
Cam olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. 2017 
yılı itibariyle de Görsel İletişim Tasarımı bölümünden ilk 
mezunlarını vermiş bulunmaktadır. Fakültemizin içinde 
bulunduğu Güzel Sanatlar Kampüsü, karayolu ve hafif 
raylı sistem seçenekleriyle, öğrencilerine elverişli ulaşım 
imkânı sunmaktadır. Aynı zamanda, şehrin iki büyük 
ilçesinin kesişim noktasında bulunan Güzel Sanatlar 
Fakültesi, sahip olduğu bu özelliğiyle kültürel, sanatsal ve 
sosyal faaliyetlerle etkileşim halindedir. Genç bir fakülte 
olmasına rağmen, hızlı bir yapılanma içerisinde olan OMÜ 
Güzel Sanatlar Fakültesi,  ulusal ve uluslararası etkinlikleri, 
projeleri, sanatsal başarıları, işbirlikleri ile şehre ve 
bünyesinde bulunduğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne 
akademik ve sanatsal katkılar vermektedir.  Fakültemizin 
öncelikli hedefleri; ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde 
yeni bölüm ve anasanat dallarının oluşturulması; 
nitelikli, çağdaş ve gelecekçi bir akademik yapılanmanın 
sağlanması; fakültemizin ulusal ve uluslararası etkinliğinin 
artırılması; fakültemizi bölgemizin ve ülkemizin sanatsal 
ve tasarımsal referansı kılmaktır. 

Ondokuz Mayıs University Faculty of Fine Arts was 
founded in 2012 and started educational activities in 
2013. Our faculty consists of five departments: Industrial 
Design, Visual Communication Design, Sculpture, 
Painting and Ceramics-Glass. The Department of Visual 
Communication Design graduated its first students 
in 2017. The Fine Arts Campus, where our faculty is 
located, offers convenient transportation opportunities 
to its students with highway and light rail system 
connections. Located at the intersection of the two 
major counties of the city, the Faculty of Fine Arts is 
in interaction with cultural, artistic and social events. 
Although a young faculty, OMU Faculty of Fine Arts is 
in a fast structuring process and provides academic 
and artistic contributions to the city and University 
with national and international events, projects, 
artistic achievements and collaborations. The primary 
objectives of the Faculty of Fine Arts are; creating new 
departments and art majors as per the needs of Turkey; 
providing a qualified, modern and futurist academic 
structuring; increasing the national and international 
effectiveness of our faculty; and making our faculty 
an artistic and design reference of our region and our 
country.
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Endüstriyel
Tasarım Bölümü
Department of Industrial Design

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Endüstriyel Tasarım Industrial Design



13

Endüstri ürünleri tasarımı ürün-insan ilişkisinin görsel, 
fiziksel, bilişsel ve işlevsel arayüzünün kurgulanması 
olduğu kadar, günümüz üretim yöntemleri ve malze-
melerin sunduğu olanakların ve ilerleyen teknolojinin 
birlikte organize edilerek, ürün, sistem veya hizmet  çe-
şitleri olarak kurgulanmasını  içeren yaratıcı bir disiplin 
ve meslek grubudur. Ürün tasarımı ve  ürün geliştirme 
endüstriyel tasarımın temel unsurlardan biridir. Ürün 
tasarımının uygulanma imkanı kazanması ve çıktılarının 
yaşam pratiğine geçirilebilmesi hususunda büyük bir 
bölge üniversitesi olan üniversitemizin Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde “Endüstriyel Tasarım Bölümü”nün açılması  
bölge ekonomisinin refahı ve yeni imkanlar elde etmesi 
bakımından önemlidir. Endüstriyel Tasarım bölümü öğ-
rencileri, projeler temelinde odaklandıkları tasarım ürün-
leriyle, çalıştıkları ürünlere yeni bir yön kazandırmaya ve 
ürünleri geliştirmeye yönelik süreçlerde bölge sanayisi 
ile işbirliği yapmalıdır. Bu süreç öğrenciye olduğu kadar, 
sanayicilere yeni fikirler sunarken, tüketicilere de yeni bir 
seçim olanağı getirmektedir. Bölgenin en büyük ve en 
köklü kurumu olan üniversitemizin bölge sanayisi ile iş-
birliği bakımından bu alan, ekonomi ve üretim kalitesinin 
geliştirilmesi, pazar payının arttırılması ve ürün çeşitliliği 
sunması bakımından önemli ve  bölge ekonomisi adına 
gelecek vadeder niteliktedir.

Industrial product design is a creative discipline and 
occupational group including the construction of the 
visual, physical, cognitive and functional interface 
of the product-human relationship; as well as the 
construction of the organization of the opportunities 
offered by contemporary production methods and 
materials for the organization of products, systems or 
services. Product design and product development is 
one of the basic elements of industrial design. In terms 
of the prosperity of and providing new opportunities 
to the regional economy, it is important to open an 
Industrial Design Department at the Faculty of Fine 
Arts within Ondokuz Mayıs University, which is a major 
regional university in terms of product design and their 
application in real life. Industrial Design students should 
cooperate with the regional industry in the process of 
developing products. This process offers new ideas to 
the industry as well as bringing new opportunities to 
the consumers. Considering the cooperation between 
our university, which is the largest and most established 
institution of the region, with the regional industry, 
this field is important in the sense of improving the 
economy and production quality, increasing market 
share and offering product variety; and promising in 
terms of the regional economy.
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Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü
Department of Visual
Communication Design

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Department of Visual Communication Design

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Görsel İletişim Tasarımı Anasanat Dalı
MSc
Department of Visual Communication Design
 

Görsel İletişim Tasarımı
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Görsel İletişim Tasarımı teknolojiye koşut sürekli gelişme içerisinde di-
namik bir disiplindir. Bugün görsel, fiziksel, mekânsal ve dijital karakteri 
ile her zamankinden daha disiplinler arası bir yaklaşım sergilemekte-
dir. Ayrıca, tasarımcılar ticari bir değer taşısın ya da taşımasın kültürel, 
etik, sosyal, ekonomik, ekolojik değerleri kavrayan sorumluluk sahibi 
bireylerdir. Dolayısı ile eğitim süreci, etkin iletişimi gerçekleştirebilmek 
için gerekli tasarım, teori ve pratikleri, deneysel çalışmalarla zengin bir 
içerik sergiler. Kazandırdığı anlayış doğrultusu ve zengin içerik öğren-
cilerimizin mezun olduklarında basın-yayın, baskı, ambalaj, etkileşimli 
medya ve reklam sektörlerinde çok çeşitli mesleki görevler ve Pedago-
jik Formasyon Eğitimi Sertifikası ile alan eğitimciliği de yapabilmelerini 
sağlamaktadır. Bölümümüz, 2012-2013 döneminde ilk öğrencilerini 
kabul ederek Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  Görsel İleti-
şim Tasarımı Bölümü, Grafik Tasarım ve Animasyon Anasanat dallarını 
içeren bir akademik yapılanmaya sahiptir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim 
dönemi itibari ile bölümün, Görsel İletişim Tasarımı ve Grafik Tasarım 
programlarına kayıtlı öğrencilerimiz öğrenimlerini sürdürmektedir. 
2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsü bün-
yesinde Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans programı açılarak, 
bölüm faaliyetleri lisansüstü düzeyde sürdürülmeye başlanmıştır. Ayrı-
ca, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile Türkiye’de ilk defa Biyome-
dikal İletişim Tasarımı eğitimini kurumsallaştıran Disiplinler arası Tıbbi 
Resimleme (Medikal İlüstrasyon) Anabilim Dalı bölümümüzün gayret-
leri ile tezli yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Visual Communication Design is a dynamic discipline in continuous 
development parallel to technology. Today, it has a more 
interdisciplinary approach with its visual, physical, spatial and 
digital character. In addition, designers are responsible individuals 
who comprehend cultural, ethical, social, economic and ecological 
values, whether or not they have a commercial value. Therefore, 
the educational process presents a rich content with experimental 
studies and the theories and practices required to achieve effective 
communication. The understanding and rich content enable our 
students to participate in various vocational duties such as press 
publishing, printing, packaging, interactive media and advertising 
sectors. Furthermore, students are able to conduct field training 
with their Pedagogical Formation Training Certificates. In 2012-2013, 
our department accepted its first students and started education 
activities. The Department of Visual Communication Design has an 
academic structure including the Graphic Design and Animation art 
majors. As of the academic year of 2017-2018, students enrolled in 
the Visual Communication Design and Graphic Design programmes 
continue their education. Visual Communication Design Master’s 
program with thesis has been opened under the Graduate School 
of Fine Arts in the 2013-2014 academic year, and departmental 
activities have continued at the graduate level. In addition, thanks to 
the efforts of the Interdisciplinary Medical Illustration art major which 
institutionalized the Biomedical Communication Design education 
for the first time in Turkey, a master’s with thesis program has been 
started as of the 2014-2015 academic year.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nün hede-
fi, çağdaş resim sanatının dünü, bugünü ve yarını için kendi örgüt iklimini ve 
çağdaş donatılarını oluşturmaktır. Sanatın sonsuz olanakları içinde kimliğini 
ve misyonunu süreklileştirme gayreti ile paralel olarak resim bölümü, sanat 
ve tasarım aracılığıyla pedagojik motivasyonun ve sosyal etkileşimin sağlan-
masının çabası içerisindedir. Resim bölümü bölgemizin ve ülkemizin gençle-
rine sanatın, tasarımın, estetiğin, yaratıcılığın ve sanatsal kişilik oluşumlarının 
mental ve deneyimsel ortamlarını sağlamak için çağdaş ve gelecekçi müfredat 
ve yönelimleri önemli görmektedir. Bu maksatla sanatın kuramsal ve pratik 
süreçlerini homojen kılmanın ve sanatsal yaratımlarda bunu hissettirmenin 
amacını sergilemek arzusundadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü eğitim-öğretim süreci sekiz (8) yarıyıldan ibarettir. Bi-
rinci ve ikinci yarıyıl içinde öğrenciler temel tasarıma yönelik dersler ile ortak 
teorik dersler alırlar. İkinci yarıyıldan sekizinci yarıyıla kadar toplam altı yarıyıl 
resim atelye dersleri ağırlıklı olarak verilir. Ayrıca resim sanatının diğer mater-
yal teknik ve teknolojik içeriklerine dönük atelye dersleri ile desteklenir. İkinci 
ve üçüncü sınıfta alan kuramsal derslerin yanında seçmeli kuramsal ve uygula-
malı dersler verilir. Son sınıfta öğrenci sanatsal olgunlaşmanın performansları 
olarak sergilere ve özellikle mezuniyet proje çalışmalarına odaklanır. Resim 
bölümü mezunlarının sanat tarihi bilinci, genel kültür ve alan bilgisi, sosyal ve 
iletişim becerileri, kendine güven, sanat eserleri hakkında eleştirel yaklaşım 
gösterebilme ve eserler sergileyebilme ulusal ve uluslararası temsil becerisine 
sahip olabilme gibi becerilerin kazandırılması da sağlanır. Ayrıca öğrencilerin 
sanatsal gelişimlerini desteklemek amacıyla yurtiçi eğitim inceleme ve araştır-
ma gezileri düzenlenmektedir.

The Department of Painting aims to create its own organizational climate and 
contemporary equipment for the past, present and future of contemporary 
art. In parallel with the efforts to perpetuate its identity and mission within 
the infinite possibilities of art, art and design will strive to provide social 
interaction as well as pedagogical motivation. The Department of Painting 
considers contemporary and future curricula and orientations significant to 
provide the young people of our region and country with the mental and 
experiential environments of aesthetics, creativity and artistic personality 
formations of art and design. For this purpose, it wishes to make the 
theoretical and practical processes of art homogeneous and make it felt in 
artistic creations. The Department’s education process consists of eight (8) 
semesters. In the first and second semesters, students take courses on basic 
design and common theoretical courses. Mainly, painting studio courses 
are provided up from the second semester to the eighth semester in six 
semesters in total. In addition, other materials of painting are supported 
by studio courses related to technical and technological content. In the 
second and third year, in addition to the theoretical courses taken, elective 
theoretical and practical courses are provided. In the last year, the student 
focuses on exhibitions and especially on graduation project activities 
as performance of artistic maturation. The graduates of the Department 
of Painting gain awareness about art history, general culture and field 
knowledge, social and communication skills, self-confidence, national 
and international representation skills; and are able to critically approach 
and present artworks. In addition, domestic educational research trips are 
organized to support students’ artistic development.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
ve Cam Bölümü özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra 
bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri haiz endüstri için gerekli 
olan tasarımcılar da yetiştirmeyi öngörmektedir. Seramik-Cam 
Bölümü’nde eğitim–öğretim sekiz (8) yarıyıl olarak hazırlan-
mıştır. İlk iki yarıyılı bütünüyle temel alan derslerine ayrılmıştır. 
Üçüncü yarıyıldan sekizinci yarıyıla kadar anasanat atelye ders-
lerinin yanında ilişkili alan atelye dersleri konulmuştur. Sanat 
eğitimi sürecinde sanatsal ve kuramsal dersler arasında özellik-
le aşamalı gelişimsel (taksonomik) bir uyum gözetilmiştir. Tek-
noloji bilim ve sanat bileşkesinin felsefi temeli önemsenmiştir. 
Dersler arasındaki çeşitlilik ve aşamalılık bireyin/öğrencinin po-
tansiyellerini ortaya çıkarabilecek kapasitenin geliştirilmesine 
dönük bakış açılarını ve metodolojileri destekler mahiyettedir. 
Sanatsal donatıların birer mesleki donatı olarak pratiklere ve 
dolayısıyla deneyimlere dönüşmesi için gerekli fiziki ortam ve 
stüdyo koşulları sağlanarak sanatsal formasyonun standardize 
edilmesi amaçlanmıştır. Seramik ve cam atelye uygulamalarının 
çeşitliliğini ve değişkenliğini dikkate alan alternatif yöntemle-
rin ve deneyimlerin teşvik edildiği araştırma süreçlerine ilişkin 
müfredat dinamikleri gözetilmiştir. Yedinci ve sekizinci yarıyıl-
da mezuniyet proje geliştirme ve proje gerçekleştirme çalışma-
ları ile bireyin/öğrencinin sanatsal anlayış ve üslup arayışlarının 
gelişimi ve mesleki deneyim kazandırılması hedeflenmektedir.

The Department of Ceramics and Glass aims to train 
designers for the industry with aesthetic and technical 
qualities required, besides distinctive ceramics and glass 
artists. Education in the department has been prepared in 
eight semesters. The first two semesters consist entirely 
of basic courses. From the third semester to the eighth 
semester, students are provided the related field studio 
courses, alongside main studio courses. Particularly, a gradual 
developmental (taxonomical) harmony is observed between 
artistic and theoretical courses throughout the art education. 
The philosophical basis of technology, science and art is 
observed. Diversity and continuity among courses support 
perspectives and methodologies aimed at developing the 
capacity of the individuals/students to reveal their potentials. 
The Department aims to standardize artistic formation by 
providing the necessary physical environment and studio 
conditions, in order to transform artistic equipments into 
practices, and thus experiences, as professional equipments. 
The Department also observes the curriculum dynamics in 
regards to the research processes, encouraging alternative 
methods and experiences taking into consideration the 
diversity and variability of ceramics and glass studio 
applications. In the seventh and eighth semesters, graduation 
project development and project realization studies aim to 
improve the individuals/students’ artistic understanding and 
style search; and provide them with professional experience . 
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