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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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Lisans Programları Undergraduate Programmes
İktisat Bölümü

İşletme Bölümü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Department of Economics
Department of Business Administration
Dept. of Political Science and Public Administration
Department of International Trade and Logistics

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Faculty of Economics and
Administrative Sciences 
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1995 tarihinde kurulan ve 2007 yılından itibaren öğrenci almaya başlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kurupelit Yerleşkesinde bulunmaktadır. Fakültede akademik bilgi üreten, uygulayan, etik değerlere sahip 
akademisyenler ile etkin ve huzurlu bir eğitim-öğretim, çalışma ve araştırma olanağı ve ortamı içerisinde, yerel, 
ulusal ve küresel düzeyde ihtiyaç duyulan alanlara yönelik en az bir yabancı dil bilen, uzmanlık sahibi, analitik ve 
eleştirel düşünme ile iletişim becerisi gelişmiş, toplumsal duyarlılık sahibi, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı, araştırıcı, 
muhakeme etme ve çözümleme gücüne sahip öğrenciler yetiştirilmektedir. 

The Faculty of Economics and Administrative Sciences was established in 1995, began accepting students as of 2007 
and is situated within the Ondokuz Mayıs University Kurupelit Campus. With academicians who create and apply 
academic knowledge and respect ethical values, the Faculty raises; within an effective and peaceful education, study 
and research environment, questioning, innovative, creative, inquiring, know-how owner, commonsensical students,  
for the needy local, national and international fields who have a command of at least one foreign language and have 
developed analytical and critical thinking, communication and ratiocination and analytical skills. 
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İktisat Bölümü
Department of Economics
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İktisat bölümü programı, “nitelikli iktisatçılar yetiştirme”yi hedef-
lemektedir. Bu çerçevede, İktisada Giriş, İktisatçılar İçin Matematik, 
Mikro İktisat, Makro İktisat, Matematiksel İktisat, Ekonometri, Para 
Teorisi ve Politikası, İktisadi Düşünceler Tarihi gibi dersler ile öğren-
cilerin sağlam bir iktisat temeli almaları hedeflenmiştir. Bölümde bir 
yıllık isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı uygulanmaktadır. İktisat 
bölümü programı temel iktisat derslerinin yanı sıra seçmeli dersle-
rin ağırlıkta olduğu bir yapıdadır. Böylece öğrencilerin ilgi, beceri ve 
beklentilerine dayalı olarak seçim yapmaları sağlanmaktadır. Bu yol-
la hem kamu hem de özel sektör işgücü piyasası tarafından aranılır 
mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

The main aim of the Department of Economics is “to train 
qualified economists”. In this framework, the Programme aims 
students to take a sound economic foundation with courses 
such as Introduction to Economics, Mathematics for Economists, 
Microeconomics, Macroeconomics, Mathematical Economics, 
Econometrics, Monetary Theory and Policy and History of 
Economic Thought. The Department has an optional one-year 
English Preparatory Program. The Department of Economics is 
based on a structure in which elective courses are emphasized 
besides main economics courses. Therefore, the Program allows 
students to choose between various alternatives based on their 
interests, skills and expectations. In this way, the Department of 
Economics aims to train qualified graduates who will be sought 
after by both the public and private labor force. 
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İşletme Bölümü
Department of Business Administration
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Küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmek, girişimci vizyon ve 
tekniklerle donatılan profesyonel yöneticilerin yetiştirilmesine bağ-
lıdır.  Ulusal ve uluslararası pazarlardaki gelişmeleri dikkate alarak 
hazırlanan çağdaş iş eğitimi programları profesyonel yöneticilerin 
yetiştirilmesi için son derece önemlidir. Buradan hareketle, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü lisans eğitiminin amacı, öğ-
rencilere giderek artan küresel rekabetle başa çıkabilmelerini sağla-
yacak esnek bir zihniyet yapısı ve değişime yön verebilme yeteneğini 
kazandırmaktır. Bu ise, 21. Yüzyıl’da yaşanan gelişmeleri anlamaya 
ve karşılaşılan zorluklarla başa çıkmaya yardımcı olan bir eğitim ile 
mümkündür. Bu bağlamda, işletme lisans programı kapsamında öğ-
rencilere işletme ve sosyal bilimler ile ilgili temel derslerin yanı sıra; 
sayısal yöntemler ve bilgisayar gibi alanlarda spesifik dersler vasıta-
sıyla kendilerini geliştirme imkânı sunulmaktadır. Program, Üretim 
Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe ve Finans, Yönetim ve Organizas-
yon alanla¬rında uzmanlaşma fırsatı da sunmaktadır. Bu yolla kamu 
ve/veya özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli uzmanların ya da 
araştırmacıların işgücü piyasasına kazandırılması hedeflenmektedir. 
Bölümümüzde öğrencilerimizi iş hayatına hazırlayacak eğitimlerin 
yanı sıra; sosyal yönlerini geliştirmelerine imkan sağlayacak kulüpler 
de faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu kulüpler vasıtasıyla düzen-
lenen sempozyumlar, kongreler, paneller ve çeşitli sosyal etkinlikler 
öğrencilerimizin hem sahadaki son gelişmeleri takip etmelerine hem 
de sosyalleşmelerine katkı sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, futbol, 
basketbol, voleybol gibi spor kulüpleri aracılığıyla öğrencilerimizin 
bedensel ve ruhsal gelişimleri de desteklenmektedir. 

Keeping up in a global competitive environment depends on the 
training of professional managers equipped with entrepreneurial 
vision and techniques. Contemporary work education programs, 
which are prepared taking into account the developments in 
national and international markets, are very important for the 
training of professional managers. From this point of view, the 
aim of the Department of Business Administration undergraduate 
education is to provide students with a flexible mindset which 
enable them to cope with the increasing global competition 
and to build the skill to direct change. This is possible through 
an education which helps understand the developments in the 
21st century and deal with the difficulties encountered. In this 
context, within the scope of the business undergraduate program, 
in addition to the basic courses related to business and social 
sciences; specific courses in areas such as numerical methods 
and computer provide students the opportunity to develop 
themselves. The program also offers an opportunity to specialize in 
the fields of Production Management and Marketing, Accounting 
and Finance and Management and Organization. In this way, it is 
aimed to bring qualified specialists or researchers needed by the 
public and/or private sectors to the labor market. In addition to the 
trainings provided by our department which prepare our students 
to the business life; the clubs continue their activities which enable 
them to develop their social aspects. The symposiums, congresses, 
panels and various social activities organized by these clubs 
contribute to the students’ socialization and keeping track of the 
latest developments in the field. Furthermore, the physical and 
spiritual development of our students is supported through sports 
clubs such as football, basketball and volleyball.
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Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü
Department of Political Science and
Public Administration
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2009-2010 eğitim-öğretim döneminde 52 öğrenci ile lisans düzeyinde öğre-
tim faaliyetlerine başlayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, birbiriyle 
yakın ilişkili alanlar olan siyasal ve yönetsel disiplinlerin bilimsel bakış açısıy-
la ele alındığı bir öğretim vermektedir. Bu öğretimi alan öğrenciler kamu ve 
özel sektörde bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerilerle donatılırlar 
ve toplumsal, siyasal ve düşünsel konularda vizyon sahibi olurlar. Öğrenci-
ler, devlet nedir, siyasal partiler neden vardır, seçim sistemleri nasıl işler gibi 
soruların yanısıra, Türk Kamu Yönetimi’nin gelişimi, hukuk düşüncesi ve in-
san hakları, kentleşme ve çevre politikaları gibi temel konuları çalışma fırsatı 
bulurlar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler; 
Yönetim Bilimi; Kentleşme ve Çevre Sorunları; Hukuk Bilimleri olmak üzere 
dört ana bilim dalından oluşur. Bölümde verilen dersler, yapılan seminerler 
ve diğer bilimsel etkinlikler bu anabilim dalları ve onların alt bilim dallarında 
yetkinleşmeyi sağlayacak biçimde geniş bir yelpazede planlanmıştır.  Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları akademide, sivil toplum kuruluşlarında, 
bankalarda ve özel sektörün yönetim mekanizmalarında çalışma imkanı 
bulmanın yanında bakanlıklarda, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, valilikler ve 
kaymakamlıklar gibi kamu bürokrasisinin çeşitli kademelerinde görev alabi-
lirler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye’deki ve yurtdışındaki 
seçkin üniversitelerden yüksek lisans ve doktora dereceleri bulunan öğretim 
üyelerinin yanısıra, Türkiye’de seçkin üniversitelerde lisansüstü eğitimlerini 
sürdüren araştırma görevlilerinden oluşan nitelikli bir öğretim elemanı kad-
rosuna sahiptir.

The Department of Political Science and Public Administration, which 
started its undergraduate education with 52 students in the 2009-2010 
academic year, provides training in which political and administrative 
disciplines are studied from a scientific point of view. Our students are 
equipped with the knowledge and skills required by the public and 
private sectors and are given the opportunity to study basic social and 
political issues such as: “what is the state”, “why do we have political 
parties”, “how do election systems work”, as well as the development of 
the Turkish Public Administration, philosophy of law and human rights, 
urbanization and environment policies and etc. The courses are designed 
to make students competent in these fields by equipping them with the 
analytical tools which will enable them to understand and solve complex 
political and administrative issues. The Department of Political Science 
and Public Administration consists of four main disciplines: Political and 
Social Sciences, Administrative Science, Urbanization and Environmental 
Issues and Legal Sciences. Courses, seminars and other scientific activities 
are planned in a wide range to ensure competence in these disciplines 
and their sub branches. The degree of Political Science and Public 
Administration can be used in various fields. Students graduating with 
this degree are able to build a career in different areas of the public or 
private sectors. They can work in all ministries, different branches of local 
governments and private enterprises such as financial institutions, banks 
and media. It is also possible to make an academic career with the Political 
Science and Public Administration graduate degree.
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Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Bölümü
Department of International
Trade and Logistics
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Bölümümüzün temel amacı, ülkemizin ve bulunduğu bölgenin gereksi-
nimlerine yanıt verebilecek, kamu ve özel sektörde uluslararası ticaret ve 
lojistik konularında uzman eleman gereksinimini karşılayabilecek, teori ka-
dar uygulamaya hakim, bunun yanı sıra denetim alanında da yeterli bilgi 
birikimine sahip, iyi derecede yabancı dil bilen, donanımlı ve nitelikli uz-
man elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla, öğrencilere uluslararası ticaret ve 
lojistik konuları başta olmak üzere işletme, iktisat, finans, vergi, matematik, 
istatistik, sayısal yöntemler, hukuk, bankacılık, sigortacılık ve pazarlama 
alanlarındaki uygulamalar konusunda temel bilgileri ve son gelişmeleri 
aktaracak; öğrencilere muhakeme, sorgulama, inceleme, sayısal düşünme, 
analiz etme, yorumlama ve uygulama yeteneği kazandıracak ve bu yolla 
doğru kararlar alabilen, aldığı kararları uygulamaya geçirebilen ve uygulan-
masını takip eden bireyler yetiştirilmesine imkân verecek bir öğretim prog-
ramı hazırlanmıştır. Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde öğrencilerin mes-
leki ilişkilerini iyi derecede sürdürebilecekleri en az bir yabancı dile hâkim 
olmaları amacıyla, eğitim öğretim yılları içerisinde verilecek temel yabancı 
dil ve mesleki yabancı dersleriyle öğrencilerimiz dil öğrenimlerini tüm eği-
tim-öğretim süreleri boyunca devam ettirebileceklerdir. Üç tarafı denizlerle 
çevrili, kuzey-güney, doğu-batı yönlü ticaret yollarının kesişim noktasında 
yer alan Türkiye ve Karadeniz Bölgesi’nin her anlamda en gelişmiş şehri olan 
Samsun ilinin sahip olduğu ticaret hacmi, potansiyeli ve lojistik alt yapısı 
da dikkate alındığında, bölümümüz gerek uzman işgücünün yetiştirilmesi 
gerek ortaya koyacağı akademik çalışmalar ve sektöre yönelik hazırlayacağı 
projelerle ülkemize ve ilimize katkı yapmayı, uluslararası ticaret ve lojistik 
konularında rakipsiz tek bölüm olmayı hedeflemiş ve bu doğrultuda faali-
yetlerine başlamıştır.

In today’s world, radical changes in technology, and the resulting 
globalization process, have created a new business ecosystem. 
Geographic and economic borders between countries have almost 
disappeared, and the whole world has turned into a single market. Such 
a massive development has affected the scope and nature of the entire 
trading business which is currently mostly done at a global scale. Global 
trade has brought new risks, uncertainties and sophisticated problems 
which were not previously faced by businesses. Especially, businesses 
establishing their production and supply facilities in various locations of 
the world in order to gain a competitive advantage as well as conducting 
business activities in physically remote markets, caused a vast number 
of logistic problems. These problems require an educated and skilled 
workforce and qualified decision makers. Presence of a strong logistic 
sector is one of the key infrastructural dependencies of international 
trade. Respectively, international trade turns out to be one of the major 
determinants of the economic growth and development of countries 
under contemporary development perspectives. Successful firms need 
serious competitive advantages over their rivals, and it is already put 
forward by many researchers and business people that logistics & supply 
chain management is a key to competitiveness. Turkey is located within 
the intersection of north-south and east-west trade routes and has a 
great potential advantage for marine transport. The City of Samsun is the 
most developed city of the Black Sea Region which has a trade volume 
and potential and necessary logistics infrastructure. In the above context, 
the main objective of our department is to satisfy the local and national 
demand of the public and private sectors for well-qualified international 
trade and logistics professionals.
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