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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 47 yıllık deneyimi bünyesinde barındıran, dünya üzerindeki 
31 binden fazla üniversite arasında 1001+ sıralamasında kendine yer edinmiş, güçlü 
bir akademik kadroya ve üst düzey fiziki imkânlara sahip, kalite kültürünü yerleştiren 
ve yaygınlaştıran bir devlet üniversitesidir.
 
Üniversitemizi özgünleştiren iki karakteristik özelliği bulunmaktadır: Birincisi, diş 
hekimliğinden iletişime, ilahiyattan mühendisliğe tüm akademik birimlerin dengeli 
bir şekilde yayılmış olması; ikincisi ise iyileştirilmeye açık alanların üzerine giderek 
bunları fırsata dönüştürmeyi ilke edinen anlayışıdır. Üniversitemiz kuruluşunun 45’inci 
yılından itibaren yüksek bir çıkış ivmesi yakalamış ve 50. yılına gelmeden önüne 
koyduğu büyük hedefleri gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Biz Kimiz?



omu.edu.tr2

Kalifikasyonlarımız 
nelerdir?

Üniversitemiz Erasmus kapsamında 
İngiltere’den Almanya’ya 322 farklı programda 
çeşitli üniversitelerle değişim programlarını 
imzalamıştır. Yine Mevlâna programı 
kapsamında 40 yurt dışı, Farabi programı 
kapsamında 99 yurt içi üniversite ile anlaşma 
sağlamıştır. Öğrencilerimiz söz konusu değişim 
programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve gittikleri ülkelerde 
ve şehirlerde edindikleri deneyimlerle dünyaya ilişkin perspektiflerinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır. Üniversitemizin, ayrıca, Uzakdoğu 
Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Amerika’ya pek çok coğrafyada ikili iş 
birliği anlaşmaları bulunmaktadır. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kalite kültürünü 
benimser ve yaygınlaştırmayı ilke edinir. 
Üniversitemiz YÖKAK Kurumsal Akreditasyon 
programına dâhil edilen 11 üniversiteden 
biri olmuş ve akredite olmayı başarmıştır. 
Program akreditasyonunda ise 2020-2022 
yılları arasında muazzam bir ilerleyişle önceki 
dönemlerin yaklaşık iki katına çıkmayı başarmıştır. 
Üniversitemiz, ayrıca, süreçteki başarılarının 
bir sonucu olarak Erasmus Yükseköğrenim 
Beyannamesi (ECHE) 2021- 2027 Kalite Sertifikası, 
TSE-ISO-EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
Belgesi, TSE-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır. 

2 bin 500’den fazla akademik, 4 binden fazla 
idari personeli, 6 bine yakını uluslararası olan 55 
binden fazla öğrencisi ve her yıl verdiği 10 bine 
yakın mezunu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
standartların üzerindeki yayın, proje, patent ve 
tez sayılarını her geçen gün daha da yukarılara 
çekmektedir.

Akademik 
Kapasitemiz Nedir?

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı 
Değişim 
Programlarını 
Sunuyoruz?
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EĞİTİM ALMA ANLAŞMALI
ÜNİVERSİTELER

ULUSLARARASI 
İŞBİRLİKLERİ OFİSİ
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Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal 
kategorilerde sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere 
özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. Bu 
bağlamda OMÜ, fotoğrafçılıktan tarıma toplam 
51 topluluk ile mesleki; bisikletten satranca 93 
topluluk ile sosyal alanda öğrencilerimizin çalışma 
alanlarını ve kültürel gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli 
olan kurumsal zemini sunmaktadır. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde 
bugüne kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi öğrencilerini öncelikli paydaş olarak algılamakta olup, kendi 
gelişimlerini sağlayacak yeni topluluk tekliflerini her zaman desteklemektedir.

Ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi 
arasında yer alan OMÜ, eğitim alanında 2020 
itibari ile kalite odaklı revizyon çalışmalarına 
girişmiştir. Revizyon çalışmalarının, YÖKAK kalite 
ölçütleriyle ilişkilendirilmiş olan revizyon kılavuzu 
sistemleştirilerek 2022 sonuna kadar tamamlaması 
öngörülmektedir.

Üniversitemiz yabancı uyruklu öğrenci sayısı bakımından ülkemizde ilk beşte 
yer almaktadır. Üniversitemizde 120 farklı ülkeden 6 bine yakın öğrenci 
bulunmaktadır. Bu bağlamda uluslararasılaşma anlamında emin adımlarla 
ilerleyen OMÜ, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını (YÖS) 2012 yılından bu 
yana başarı ile gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar 52 farklı ülkede, 95 sınav 
merkezinde, 9 dil seçeneği ile sınavlar gerçekleştirilmiş ve ülkemizde öğrenim 
görmek isteyen adaylar Üniversitemiz ve diğer yüksek öğretim kurumlarıyla 
buluşturulmuştur.

EĞ
İT

İM
 

R
EV

İZ
YO

N
U

Eğitim
Vizyonumuz
ve Politikamız
Nedir?

OMÜ-YÖS
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OMÜ, rektörlüğün ortaya koyduğu araştırma geliştirme 
politikalarında ilk somut adımı, AR-GE merkezlerini tek 
çatı altında toplayarak atmıştır. Karadeniz İleri Teknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KİTAM) akredite 
olması ile ilerlettiği süreci ve web tabanlı otomasyon 
sisteminin hayata geçirilmesi ile taçlandırmıştır.

Öğrencilerinin dil öğrenmelerine yardımcı olan OMÜLingo 
çevrimiçi mobil dil öğrenme platformunu hayata geçiren 
Üniversitemiz, TEKNOFEST’e hazırlık oluşturması 
açısından TEKNOMÜ projesini geliştirmiştir. Yanı sıra 
lisans öğrencilerinin yararlanabileceği destek meblağını 
artırarak adımlarını güçlendirmiştir.

Akademisyenlerimizin ISIF2020’den (Uluslararası Buluş Fuarı) 
1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya ile, ISIF2021’den ise 1 
altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ile dönmesiyle ilerleyen 
başarı öykümüz, girişimcilerimiz ve öğrencilerimizin 
üst üste kazandığı başarılarla Üniversitemizin buluş ve 
projelerde üst sıralara taşınmasını sağlamıştır. 

AR-GE
İçin Neler
Yapıyoruz?
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Kenevir Araştırmaları Enstitüsü vasıtasıyla bitkinin ticari değerini bulmasına 
yardımcı olan Üniversitemiz, çalışmalarıyla bölgede öncü olmaya devam 
etmektedir. Üniversitemiz ayrıca Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nı (OKAF) 
kısa sürede, büyük bir başarıyla gerçekleştirerek 2022’nin ilk kariyer fuarını 
Samsun’da organize etmiştir. OMÜ ev sahipliği yaptığı OKAF’ta 202 firma, 
10 bini öğrenci 15 bin ziyaretçi ile 75 kariyer etkinliğinde buluşturulmuştur.

Ayrıca manda ürünlerinde Samsun’u marka haline getirmeye çalışan OMÜ, 
şehir halkına yeni dinlenme tesisi ve mesire alanları kazandırmakta ve tıp 
fakültesinin başarılı çalışmaları ile tüm bölgeye hizmet sağlamaktadır.
Yanı sıra Üniversitemiz, son 5 yılda dış paydaşlarla 251 protokol ve iş birliğine 
imza atmıştır. Bunlar İŞKUR ile gerçekleştirilen “Üniversite Öğrencilerine 
Mesleki Danışmanlık Hizmeti Modeli: İş Kulübü”nden sahipsiz hayvanlar 
için Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokole kadar geniş bir kapsamı 
içermektedir.

Mekânda Erişim ödüllü A Sınıfı Yetkin ve Güvenli Kütüphane, ilk müstakil 
merkez olan Arapça Dil Merkezi (ADİM), Kadın ve Toplum Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (OKTAM), Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUVAM), 
Mekânda Erişim ödüllü Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(OGEM), OMÜ Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER), her 
gün 10 binlerce hastanın tedavi gördüğü Tıp ve Diş Hekimliği Hastaneleri, 
Veteriner Fakültesinin büyük özveri ile çalışan birimi Hayvan Hastanesi 
ve OMÜ Vakfı üniversitemizin topluma olan borcunu ifa ettiği kaynakları 
arasında sıralanabilir. 

Ev sahipliğini yaptığı 83 firma, 453 personel ve devam eden 102 projesi ile 
TEKNOPARK ve Üniversitemiz ile sanayii arasındaki iş birliğini olanaklı kılan 
köprü konumundaki Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) topluma karşı olan en 
büyük ödevlerimizden birini yerine getirmekte hayati bir rol üstlenmektedir.
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Topluma Katkı 
Sağladığımız 
Alanlar Nelerdir?
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra İşletme Fakültesi, alanında uzman 
öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Aktif paydaş ilişkiler içerisinde yer 
alarak istihdama yönelik kariyer geliştirme çalışmalarında bulunan 
bir eğitim kurumudur. 

2019 yılında kurulan Fakültemiz kadrosunda, 2 doktor öğretim üyesi 
ve 1 araştırma görevlisi bulunmakta olup, halihazırda 70’e yakın 
öğrenci eğitim almaktadır. 

Fakültemizde, alanlarında yetkin öğretim üyeleri ve usta öğreticiler 
yer almaktadır. Öğrencilerin, istihdam olanaklarına katkı sunacak, 
panel, konferans ve toplantılar düzenlenmektedir.

Fakültemiz, yurt dışı deneyimli ve araştırma 
faaliyetleri için motivasyonu yükseköğretim üyesi 
kadrosuna sahiptir. Akademisyenlerimiz, başarılı 
bilimsel çalışmalarda gerçekleştirmektedirler. 
Bu çalışmalar; kitap, kitap bölümleri, 
makaleler, bildiriler ve projeler çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir.

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz Nel-
eri Başardı?

AKADEMİK
PERSONEL

Biz Kimiz?

AKADEMİK
BİRİMLER
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Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Fakültemiz, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Programı mezunları sigorta 
sektöründe, kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve 
yatırım firmalarında çalışabilmektedirler. Aktüerya bilimcileri ulusal ya 
da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği’nin 
öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza yetkisine sahip 
aktüer unvanını da alabilmektedirler.

Bafra ve çevresindeki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile 
koordineli faaliyetler yürütülmektedir. Akademik, sosyal ve kültürel 
alanlarda fakültemizin sahip olduğu kaynaklar paylaşılmakta ve 
ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmaktadır. Bafra Kaymakamlığı, Bafra 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Bafra Ziraat Odası ile koordineli faaliyetler 
yürütülmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarını 
desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve okullarda 
öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim programları ile dil 
eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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ÇARŞAMBA İNSAN
VE TOPLUM BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, küresel 
güç olma yolunda hızla ilerleyen ülkemizi hem bu yolculuğunda daha 
yüksek seviyelere taşımak hem de sosyal bilimler alanında ulusal 
ve uluslararası düzeyde başarıyla temsil edebilecek bilgi beceriyle 
donatılmıştır. Fakültemiz milli kültür özelliklerini ve milli kimliğini 
özümsemiş kalifiye eleman, eğitimci, araştırmacı ve bilim insanı 
yetiştirerek ülke ve topluma hizmet sunmaya çalışan bir eğitim kurumudur.  

2016 yılında kurulan Fakültemiz kadrosunda, 1 profesör, 1 doçent, 
2 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmakta olup, 
halihazırda 1 lisans programında 130’a yakın öğrenci eğitim almaktadır.

Kadromuzda yer alan akademisyenlerimiz, nitelikli araştırmalar 
yapan değişim ve gelişime açık eğitim ve bilgi üretme 
imkânlarını insanlık ve ülke yararına kullanmakta, mesleğinde 
özverili ve gayretle çalışmaktadırlar. 

Biz Kimiz?

AKADEMİK
PERSONEL
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Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimizden Pedagojik formasyon eğitimi alanlar, Kamu 
Personeli Seçme Sınavı’ndan yeterli puanı almaları durumunda Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından Tarih Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. 
Mezunlarımız özel eğitimi destekleyici kurumlarda tarih öğreticiliği 
üzerine çalışabilmektedirler. Bununla birlikte, kamu hizmeti, 
yerel, bölgesel idare, personel yönetimi, gazetecilik, uluslararası 
organizasyonlar, turizm, kültürel mirasın yönetimi ve değerlendirilmesi, 
arşivler, müzeler, kütüphaneler de dâhil olmak üzere bunların yan 
dallarında istihdam olanağı mevcuttur.

Fakültemizde, Tarihi Saha Araştırmaları dersi kapsamında tarih alanında 
saha merkezli çalışmalar bilimsel disiplin içerisinde yürütülmektedir. 
Müze, antik kent, tarihi ören yeri, tarihsel coğrafi yerler vb. mekânları 
bilimsel disiplin içerisinde gezme yeteneği geliştirilmektedir. Tarihi 
saha araştırmalarının yöntem ve tekniklerini ortaya koyarak bilimsel 
yöntemlerle öğrencilerimizin deneyim kazanması sağlanmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarını 
desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve okullarda 
öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim programları ile 
dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi alanında 
önemli başarılar elde etmiş genç ve dinamik akademik kadrosuyla 
ülkemizin dört bir yanında hizmet veren çok sayıda öğrenci 
yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam eden bir eğitim kurumudur. 

1992 yılında kurulan ve kadrosunda 31 profesör, 12 doçent, 1 doktor 
öğretim üyesi, 11 doktor araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisinin 
yer aldığı fakültemizde 694 öğrenci eğitim görmektedir. 

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezinde öğrencileri mesleğe 
hazırlayan Fakültemiz, geniş amfiler, donanımlı derslikler, 
laboratuvar, kütüphane ve salonları ile öğrencilere kendilerini 
geliştirmeleri için önemli imkânlar sunmaktadır. Donanımlı 
öğretim elemanları, fiziksel ve teknik altyapı imkanları, toplumsal 
sağlık ve eğitim hizmetleri konusundaki yeterlilikleri Fakültemizin 
ayırt edici yönlerindendir. 

Alanında yetkin akademisyenlerimizin geniş 
vizyonu ile ülkemizde nitelikli ve donanımlı 
diş hekimleri yetiştirmek amacımızdır. 
Fakültemiz “Tam Akreditasyon” almış 
olup bu alanda Türkiye’de ilk öncü rolü 
üstlenmiştir. 

Fakültemiz Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama 
Merkezi ile yaptığı uygulama alanında 
başarılı çalışmalarını, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi ile 
akademik olarak da desteklemektedir. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Fakültemizde öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar sayesinde, Sağlık 
Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, üniversiteler, özel 
sektör ve kliniklerde çalışma imkânı bulmaktadır. 

Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
mesleki ve sosyal kategorilerde sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal 
topluluklar genel niteliktedir. Bu bağlamda Fakültemiz Diş Hekimliği 
Araştırma Topluluğu gibi mesleki topluluklarla öğrencilerimizin 
gelişimini ve deneyim edinmesini desteklemektedir. 

Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne kadar pek çok etkinlik 
ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Bunların yanı sıra bisikletten 
satranca 93 alanda faaliyet gösteren sosyal topluluklar vasıtasıyla 
üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel gelişimini olanaklı kılacak 
atmosferi oluşturmak için gerekli olan kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?
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Fakültemizin Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektiflerinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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egitimfakultesi.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin en köklü fakültelerinden biri olan 
Eğitim Fakültesi’nin temelleri 1961 yılında atılmıştır. Fakültemizde 8 
bölüm çatısı altında yer alan 25 anabilim dalında eğitim verilmektedir. 
Alanında uzman ve deneyimli 182 akademik personelle, 4 binin 
üzerinde öğrenciye eğitim veren Fakültemiz, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Kurupelit Kampüsünde yer almaktadır. Sosyal ve kültürel 
faaliyet alanlarıyla iç içe, ulaşımı kolay, yemekhane ve yurtlara 
yakın bir konumda bulunan, büyük akademik başarıları ile tanınan 
fakültemiz, kaliteli ve eğlenceli bir eğitim hayatı için tercih edilen 
bir eğitim kurumudur.

Öğrencilerin nitelikli bir eğitim alması için her türlü fiziki imkânı sağlayan 
Fakültemizde 5 bilgisayar laboratuvarı, 49 derslik, 1 yaratıcı drama salonu, 
2 konferans salonu, 3 seminer salonu, 5 sosyal iletişim ve okuma salonu, 
1 öğretim üyesi dinlenme salonu, 2 kafeterya ve geniş bir kütüphane 
bulunmaktadır. Güzel Sanatlar Kampüsünde yer alan Resim-İş ve Müzik 
Eğitimi bölümleri bünyesinde ise 6 derslik, 22 resim atölyesi, 1 bilgisayar 
laboratuvarı, 1 fotoğraf atölyesi, 2 teknoloji sınıfı ve 1 fotoğraf çekim atölyesi, 
11 bireysel çalışma odası, 1 koro odası, 1 orkestra odası ve 1 teknik atölye 
hizmet vermektedir.

Eğitim Fakültesi “Önceliğimiz ‘Eğitim’li İnsan” mottosuyla; çağdaş, 
bilimsel bilgiye önem veren, kültürel ve sosyal yönü güçlü, gelişen 
dünyaya ayak uydurabilen, üstün nitelikli eğitimciler yetiştirmeyi görev 
edinmiştir. Fakültemiz bu amaç doğrultusunda bilimin ve teknolojinin 
ışığında, toplumun sosyal kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak 
öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmek üzere her türlü kaynağı 
etkili ve verimli kullanmaktadır.

Biz Kimiz?

ANABİLİM
DALLARIMIZ

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz Nel-
eri Başardı?
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Eğitim Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Birimimizden mezun öğrencilerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
okullarda, özel okullarda öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. 
Özel Eğitim Öğretmenliği mezunları özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde çalışabilmektedirler. Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Programı mezunları sosyal hizmetler, adliye, TSK, sağlık 
kuruluşlarında çalışabildikleri gibi kendi özel danışmanlık merkezlerini 
de açabilmektedirler. 

Öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal ve kültürel gelişimleri için 
birçok etkinlik düzenleyen Eğitim Fakültesi seminerler, iş birlikleri, 
konferanslar ile öğrencileri desteklemektedir. Topluma hizmet uygulamaları 
kapsamında toplumsal çevreye katkı sağlayacak etkinliklere ev sahipliği 
yapan Fakültemiz, öğrenciler için sportif etkinlikler ve geziler de 
düzenlemektedir.  Yapılan çeşitli iş birlikleriyle de öğrencilerin sosyal 
gelişimi desteklenmektedir. Fakültemiz bu doğrultuda Samsun Valiliği, 
Vezirköprü Kaymakamlığı, Vezirköprü Belediye Başkanlığı, Vezirköprü 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çocuk şenliği düzenlemiştir.  

Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci toplulukları da mesleki, kültürel 
ve sosyal atmosferi destekleme noktasında önem arz etmektedir. 
Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde sınıflandırılan 
iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere 
özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. Bu bağlamda fakültemiz/
okulumuz, PDR Topluluğu, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Topluluğu, Sınıf 
Öğretmenliği Topluluğu, Okul Öncesi Öğretmenliği Topluluğu, Fen Bilgisi 
Öğrenci Topluluğu isimli topluluklar ile mesleki alanda öğrencilerimizin 
gelişimini ve deneyim edinmesini desteklemektedir. Öğrencilerimiz 
topluluklar bünyesinde bugüne kadar pek çok etkinlik ve organizasyon 
gerçekleştirmiştir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?
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Fakültemiz bölümlerinin Erasmus + program ve partner ülke bağlantıları, 
OMÜ Erasmus Ofisi’nin yayınladığı K131 Programme Country Agreements 
ve K171 Partner Country Agreements formlarında yer alan eğitim ile ilgili 
alanlarda yer alan üniversitelerden oluşmaktadır. Ayrıca Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümünün bu ülkeler ve üniversiteler arasından son 10 yıl içerisinde 
İtalya Floransa’da bulunan Conservatorio Di Musica Luigi Cherubini 
konservatuarı, Romanya’da bulunan Universitatea Din Oradea Üniversitesi 
Müzik Eğitimi Bölümü ve Macaristan Budapeşte’de bulunan Liszt Ferenc 
Academi of Music ile aktif olarak öğrenci değişiminde bulunulmuştur. 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünün Yunus Emre Enstitüsü 
bağlantılı öğrenci öğrenim hareketliliği bulunmaktadır.
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Kurupelit Kampüsü, Atakum / Samsun
egitimfakultesi@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19 / 5300 
F. 0 362 457 60 78



GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ

OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü, Atakum / Samsun 
gsf@emu.edu.tr  

T. 0 362 312 19 19
F. 0 362 445 27 70
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gsf@omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, bölge 
üniversitelerinin Güzel Sanatlar Fakültelerine kıyasla eğitim kadrosunun 
niteliği ve verimliliği açısından iyi bir akademik kadroya sahiptir. 
Ülkemizin ilk ve tek Güzel Sanatlar Kampüsünde sanatsal üretimler ve 
paylaşımlar için bağımsız atölye, galeri ve teşhir salonları ile Karadeniz 
ve civar bölgelerimiz içinde ilk sıcak ve soğuk cam atölyesine, seramik 
atölyesi, endüstriyel tasarım atölyesi, görsel iletişim tasarımı atölyeleri, 
resim atölyeleri ve bilgisayar laboratuvarlarına sahiptir. Konum olarak 
şehrin merkez noktası sayılabilecek ve iki ana yerleşim biriminin 
ortasında, insan hareketliliğine sahiptir. Kolay ulaşım olanaklarıyla 
sanat ile halkın temasını sağlayabilme potansiyeline sahip bir eğitim 
kurumudur.  

2012 yılında kurulan fakültemiz kadrosunda, 3 profesör, 4 doçent, 7 
doktor öğretim üyesi, 1 doktor araştırma görevlisi, 4 öğretim görevlisi 
ve 10 araştırma görevlisi bulunmakta olup, halihazırda 600’e yakın 
öğrenci eğitim almaktadır. 

Fakültemizde, bilgisayar laboratuvarı, atölyeler, 
fotoğraf stüdyosu ve konferans salonu 
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, atölye, stüdyo 
ve laboratuvarlarımızda, derslerde edindikleri 
teorik ve uygulama bilgilerini pekiştirme fırsatı 
bulan öğrencilerimiz proje ve sanatsal sergiler 
gerçekleştirmişlerdir.

Fakültemiz öğretim üyeleri, gerçekleştirdikleri 
akademik yayınların yanı sıra bugüne kadar 
fakülteye 38 prestijli ödül kazandırmıştır. 

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

Biz Kimiz?

AKADEMİK
PERSONEL

ÖDÜL VE
BURSLAR

HABERLER



Omü Güzel Sanatlar Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra edindikleri kazanımlar sayesinde 
resmi ve özel kurumlarda istihdam edilmektedirler.

Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
mesleki ve sosyal kategorilerde sınıfl andırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal 
topluluklar genel niteliktedir. Bu bağlamda fakültemiz, Sanat ve Tasarım 
Topluluğu ile mesleki alanda öğrencilerimizin gelişimini ve deneyim 
edinmesini desteklemektedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde 
bugüne kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir. 
Bunların yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren 
sosyal topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Fakültemizde, mesleki anlamda öğrencilerimizin gelişimi 
desteklemektedir. Sanatsal ve Tasarım faaliyetler ile ilgili kurumlar 
aracılığıyla etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Sanatsal etkinlikler, 
seminerler, teknik geziler, üniversite-sanayi iş birliği, birim dışı gerçek 
ortamlarda uygulama projeleri ile öğrencilere deneyim kazandırılması 
sağlanmaktadır. Fakültemiz, Endüstriyel Tasarım Bölümü ile Polfi san 
arasında üniversite sanayi iş birliği gerçekleştirmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?
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Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları 
desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve okullarda 
öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim programları ile 
dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Çarşamba / Samsun
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi, alanında önemli 
başarılar elde etmiş genç ve dinamik akademik kadrosuyla ülkemizin 
dört bir yanında hizmet veren çok sayıda öğrenci yetiştirmiş ve 
yetiştirmeye devam eden bir eğitim kurumudur. 

2008 yılında kurulan ve kadrosunda 3 profesör, 1 doçent, 15 doktor 
öğretim üyesi, 2 doktor araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi 
ve 25 araştırma görevlisinin yer aldığı fakültemizde 703 öğrenci 
eğitim görmektedir. 

Fakültemizde İlçe Kaymakamlık ve Yerel Belediye’nin destekleriyle 
ücretsiz kurslar düzenlenmiş, aynı zamanda öğretim elemanlarımızın 
ve öğrenci topluluklarımızın girişimleriyle Sıfır Atık Etkinlikleri 
gerçekleştirilmiştir. 

“Hür düşün, sınırsız öğren” sloganıyla 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren 
akademisyenlerimiz, TÜBİTAK ve BAP destekli 
başarılara imza atmıştır. Alanında yetkin 
akademisyenlerimizin vizyonu ülkemizde hukuk 
yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk 
kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine 
katkıda bulunabilecek hukukçular yetiştirmektir.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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Hukuk Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Fakültemizde öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar sayesinde, 
ülkemizde hukukla ilgili tüm alanlarda çalışabilme ve çeşitli görevlerde 
yer alabilmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemiz Baro ve Adliye ile lisansüstü düzeyde protokoller yaparak, 
öğrencilerin gelişimi ve eğitimi için fayda sağlayacak işbirlikleri 
gerçekleştirmektedir.

Ö
Ğ

R
E

N
C

İ
TO

P
LU

LU
K

LA
R

I

Fakültemizin Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektifl erinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Çarşamba / Samsun
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İKTİSADİ VE 
İDARİ BİLİMLER 
FAKÜLTESİ

Kurupelit Kampüsü, Atakum / Samsun
iibfdekanlik@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19 / 6060 
F. 0 362 457 60 17

I I B F .OMU . EDU . T R



iibf.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
alanında yetkin akademisyenleri ile öğrencilerine nitelikli ve 
yenilikçi bir eğitim imkânı sunan, akademik danışmanlıkların yanı 
sıra sosyal ve kültürel bağlamda pek çok fırsatlar barındıran bir 
eğitim kurumudur.

1995 yılında kurulan ve kadrosunda 9 profesör, 6 doçent, 19 doktor 
öğretim üyesi, 4 doktor araştırma görevlisi ve 17 araştırma görevlisinin 
yer aldığı fakültemizde bin 889 öğrenci eğitim almaktadır.

Fakültemiz akademik kadrosunun genç ve dinamik olması alanlarında 
ulusal ve uluslararası katkı sağlayacak düzeyde araştırmaları ile nitelikli 
öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Türkiye sıralamasında üst 
seviyelerde bulunan fakültemiz bu başarısını daha ileriye taşımayı 
hedefl emektedir.

Donanımlı akademik personelimizin yüsek lisans, doktora tezleri 
ve diğer araştırma yayınlarında ödülleri bulunmaktadır. Fakültemiz 
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde benzer fakültelerle rekabet 
edebilecek üstünlüklerini arttırma gayreti içindedir.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

Fakültemizin öğrencilerimizin akademik, sosyal gelişimine ve 
etkileşimine katkıda bulunacak işlevselliğe sahiptir.  Fakültemizde 
bilgisayar laboratuvarı, okuma salonu, konferans salonu ve amfi ler 
bulunmaktadır. 

MEZUN
SÖYLEŞİSİ

İNGİLTERE - MISIR 
İLİŞKİLERİ

(KONFERANS)

KARİYER
GÜNLERİ’22
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Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Fakültemizin Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektifl erinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.

Öğrencilerimiz Fakültemizde edindikleri kazanımlar sayesinde, kamu 
kurumları (Valilik, Kaymakamlık, Maliye vb.), bankacılık sektörü, özel 
sektörde insan kaynakları departmanları, gümrük ve gümrükleme 
işlemleri, uluslararası ticaret ve taşımacılık, girişimci projelerde yer 
alma ve akademik kariyer gibi çeşitli uzmanlık alanlarına tabii işlerde 
istihdam edilmektedir.

Fakültemiz bu anlamda öğrencilerin iyi bir kariyere sahip olmaları 
için, iş yerinde eğitim programıyla öğrencilere destek vermektedir. 
Öğrencileri paydaşlarla bir araya getirerek sektör ile ilgili bilgi 
almalarını sağlamaktadır.

Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
mesleki ve sosyal kategorilerde sınıfl andırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal 
topluluklar genel niteliktedir. Bu bağlamda Fakültemiz, Ekonomik 
Araştırmalar Topluluğu, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu, 
KOBİ ve Girişimcilik Topluluğu, Genç Liderler Topluluğu, Siyaset 
Bilimi Topluluğu gibi topluluklarla mesleki alanda öğrencilerimizin 
gelişimini ve deneyim edinmesini desteklemektedir. Öğrencilerimiz 
topluluklar bünyesinde bugüne kadar birçok etkinlik ve organizasyon 
gerçekleştirmiştir. Bunların yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda 
faaliyet gösteren sosyal topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, 
öğrencilerimizin kültürel gelişimini olanaklı kılacak atmosferi 
oluşturmak için gerekli olan kurumsal zemini sunmaktadır. Ayrıca, 
Kentleşme ve Çevre derslerimiz kapsamında öğrencilerimiz  (fi dan 
dikimi vb.) etkinliklere katılmakta ve çevre temizliğine yönelik 
farkındalığı arttıracak faaliyetler düzenlenmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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Kurupelit Kampüsü, Atakum / Samsun
iibfdekanlik@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19 / 6060 
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kurupelit Kampüsü, Atakum / Samsun
ilahiyatfakultesi@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19 - 6100
F. 0 362 457 60 83
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v

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, alanında yetkin 
akademisyenleri ile öğrencilerine nitelikli ve yenilikçi bir eğitim 
imkânı sunan, akademik danışmanlıkların yanı sıra sosyal ve kültürel 
bağlamda pek çok fırsatlar barındıran bir eğitim kurumudur.

1976 yılında temelleri atılan ve kadrosunda 26 profesör, 14 doçent, 16 
doktor öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi ve 27 araştırma görevlisinin 
yer aldığı fakültemizde bin 658 öğrenci eğitim almaktadır.

Fakültemiz, araştırmaları ile alanına evrensel düzeyde katkıda 
bulunan, nitilikli ödüllere sahip güçlü bir akademik kadroya sahiptir.  
Öğretim üyelerimiz, öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sürecine 
kendi yazdıkları ders kitaplarıyla katkı sağlamaktadır. Bilimsel 
kaliteyi sürdürme hedefini benimsediğimiz fakültemizde, ulusal ve 
uluslararası akademik alanda bilimsel ilerleyişi temsil eden 4 adet 
akademik dergimiz bulunmaktadır.

İlahiyat Fakültesi, üniversitemiz bünyesinde tesis edilen Arapça 
Dil Merkezi (ADİM) ile gurur duymaktadır. Öğrencilerimizin Arap 
dilinin okuma-yazma-dinleme-konuşma gibi temel becerilerini 
kazanabilmesine ve günümüz modern Arap dünyası ile iletişim 
kurabilen, dönüşüme ve gelişime açık, yetişmiş bireyler haline 
getirilmesine yönelik stratejiler geliştirmesine olanak sağlayan ADİM, 
nitelikli ve yenilikçi eğitim vizyonumuzu pekiştirmektedir.

Biz Kimiz?
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Fakültemizde öğrencilerimizin kullanımına açık 
olan Sanat Atölyesi, Müzik Odası gibi birimlerin 
yanı sıra 34 bin 186 kitabın ve 4 bin 877 süreli 
yayının yer aldığı zengin bir kütüphane de 
bulunmaktadır.  Öğrencilerimiz fakültemizin 
sunduğu imkânları kullanarak, Vefa Topluluğu, 
Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu, Gençlik ve 
Bilim Topluluğu ve Mavera Akademi Topluluğu 
bünyesinde çok sayıda akademik çalışma ve 
sosyal hizmet gerçekleştirmiştir.

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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İLAHİYAT Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz Fakültemizde edindikleri kazanımlar sayesinde, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda Din Kültürü Öğretmeni veya İmam Hatip Lisesi 
Meslek Dersleri Öğretmeni, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Din Hizmetleri 
Kadroları ve Akademik Kariyer gibi çeşitli uzmanlık alanlarına tabii 
işlerde istihdam edilmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemizin Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektiflerinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.

FARABİ MEVLANA ERASMUS

Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde 
sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar 
fakültelere özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. İlahiyat Fakültesi, 
üniversitemizde SKS bünyesinde faaliyet gösteren topluluklarının 
öncülüğünde, toplumsal çevreye katkılar sunmaktadır. Bunların 
arasında OMÜ İlahiyat YouTube sayfasında yürütülen faaliyet yayınları, 
Üniversite Camii’si Vaaz Etkinliği, Çevre müftülükleriyle iş birliği ile 
halka açık konserler ve İl Milli Eğitim iş birliğiyle öğrencilere seminerler 
ve halka açık konferanslar yer almaktadır.

HABER HABER ÖĞRENCİ
TOPLULUKLARI
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, uluslararası alanda 
akademik bilginin güncellenmesine ve teorinin şekillenmesine katkı 
sağlayan akademisyenleri ile uygun fiziksel altyapısı, yenilikçiliği 
destekleyen yönetsel-kültürel iklimi ve bilinçli öğrencileri sayesinde 
kurulduğu günden bu yana hatırı sayılır çok sayıda başarıya imza 
atmış bir eğitim kurumudur. 
2010 yılında kurulan fakültemiz kadrosunda 1 profesör, 6 doçent, 
10 doktor öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi, 12 araştırma görevlisi 
bulunmakta olup, halihazırda 5 lisans ve 1 lisansüstü programında 
bin 500’e yakın öğrenci eğitim almaktadır. 

Fakültemizde Haber Merkezi, Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu, Televizyon 
Stüdyosu, MAC Laboratuvarı, Radyo Stüdyosu, 
Kurgu Laboratuvarı, Yeni Medya ve IT Laboratuvarı 
ve Kısa Film Atölyesi bulunmaktadır. Atölye, stüdyo 
ve laboratuvarlarımızda, derslerde edindikleri 
teorik ve uygulama bilgilerini pekiştirme fırsatı 
bulan öğrencilerimiz bugüne kadar pek çok 
prestijli yarışma katılmış ve 55 ödül ile geri 
dönmüştür.

Akademisyenlerimiz uluslararası alanda 
bilginin güncellenmesine ve iletişim teorisinin 
şekillenmesinde aktif rol oynamaktadır. Öğretim 
üyelerimiz tarafından muhtelif yerlerde yapılan 
yayınların yanı sıra bugüne kadar biri Web of 
Science, ikisi Scopus tarafından dizinlenen 
toplam 9 uluslararası kitap çıkarılmıştır. Ayrıca, 
dilimizde yayımlattığımız kitaplar vasıtasıyla 
Türkçe literatürün gelişimine katkı sağlayan 
fakültemiz bünyesinde Middle Black Sea 
Journal of Communication Studies isimli 
dergimiz 2016’dan bu yana düzenli olarak 
faaliyet göstermektedir. 

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

Biz Kimiz?
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İletişim Fakültesi 3

Progralarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Fakültemizde Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon 
ve Sinema, İletişim ve Tasarımı bölümlerine bağlı 5 lisans ile Medya 
ve İletişim Bilimleri isimli yüksek lisans programı bulunmaktadır. 
Öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar sayesinde, gazete, radyo ve 
televizyonlarda habercilik ve program yapımcılığı, reklam ajanslarında 
medya planlamacılık, metin yazarlığı, tasarımcılık, prodüksiyonculuk, 
stratejik planlamacılık, sanat yönetmenliği, yaratıcı yönetmenlik, 
kurumsal iletişim yöneticiliği, senaristlik, film yönetmenliği, yapımcılık, 
öğretmenlik, kaymakamlık, uzmanlık başlıklarında toparlanabilecek 
işlerde istihdam edilmektedir.

Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde 
sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar 
fakültelere özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. Bu 
bağlamda fakültemiz, Fotoğrafçılık, Pazarlama İletişimi, Sine-Düş, Yeni 
Medya, Organizasyon Medya, Radyo ve Reklam isimli toplulukları ile 
mesleki alanda öğrencilerimizin gelişimini ve deneyim edinmesini 
desteklemektedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne 
kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir.

Bunların yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren 
sosyal topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemiz İspanya, İtalya, Macaristan, Portekiz, Slovakya, Romanya, 
Polonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya’da eğitim veren toplam 15 
üniversite ile Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişim anlaşması 
imzalamıştır. Öğrencilerimiz söz konusu değişim programlarından 
aktif bir şekilde faydalanmakta ve gittikleri ülkelerde edindikleri 
deneyimlerle dünyaya ilişkin perspektiflerinin genişlemesine katkı 
sağlanmaktadır.

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Ö
Ğ

R
EN

Cİ
TO

PL
U

LU
K

LA
R

I

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü, Çarşamba / Samsun
iletisim@omu.edu.tr

T. 0 362 445 11 33
F. 0 362 445 11 37



MİMARLIK 
FAKÜLTESİ
Güzel Sanatlar Kampüs, Atakum / Samsun
mimarlikf@omu.edu.tr

T. +90 362 312 19 19 

M I M A R L I K . O M U . E D U . T R



mimarlik.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

2010 yılında kurulan Mimarlık Fakültesi, Türkiye’nin çok önemli 
ve nitelikli bir liman kenti olan Samsun’da, kent merkezine yakın, 
sahile, spor ve rekreasyon alanlarına komşu, kolay erişilebilir, zengin 
bir doğal çevreye sahip bir kampüsü olan OMÜ Güzel Sanatlar 
Kampüsünde yer almaktadır.

Mimarlık, İç Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile aktif 
eğitim-öğretime devam eden Mimarlık Fakültesinin akademik 
kadrosu 1 profesör doktor, 2 doçent doktor, 9 doktor öğretim üyesi, 
3 öğretim görevlisi, 15 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

6 sınıf, 12 atölye ve 1 eğitim laboratuvarı ile öğrencilerin teorik ve 
uygulamalı eğitimlerine destek veren Mimarlık Fakültesi hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde vizyon sahibi nitelikli mezunlar 
yetiştirmektedir.

“Sen sus, projen konuşsun!” mottosuyla uygulama alanında yapılan 
çalışmaları destekleyen Mimarlık Fakültesi, öğrencilere sunduğu 
imkanlarla çeşitli yarışmalarda başarılar elde etmiştir. Fakülte 
öğrencisi Yavuz Selim Doğanyiğit 2021 yılında “Pencerenin Ötesinde” 
eseriyle Öğrenci Poster Yarışmasında birincilik ödülü kazanmıştır.

Mimarlık alanında nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan 
Fakültenin vizyonu “sürdürülebilirlik hedefli eğitim”dir.

Genç, dinamik ve hevesli akademik kadrosuyla yüzlerce öğrenciye 
eğitim veren Mimarlık Fakültesi çevreye duyarlı, toplumun çeşitlenen 
gereksinme ve beklentilerini dikkate alan, mesleki etiği gözeten, 
yerel değerlerin bilincinde ancak uluslararası gelişmelerden 
haberdar olan, araştırmayı önemseyen, gelişmiş teknoloji bilgisine 
sahip, uygulama ile bağ kurabilen, disiplinler arası çalışma ve iş 
birliği yapabilen, yenilikçi ve yaratıcı mimarlar/tasarımcılar/şehir 
plancıları yetiştirmektedir.

Hangi imkanlar 
vasıtasıyla 
öğrencilerimiz 
neleri başardı?

Biz Kimiz?



Faculty Of Architecture 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Öğrencilere verilen nitelikli akademik derslerin yanı sıra çeşitli sergi ve 
seminerle de kültürel ve sosyal atmosfer desteklenmektedir. Meslek 
seminerleri, tasarım etkinlikleri, atölye çalışmaları, söyleşiler, proje 
yarışmaları gibi etkinliklerle öğrencilerin mesleki ve kültürel anlamda 
gelişmeleri için çalışmalar yapılmaktadır.

Gelişen dünyaya ayak uyduran çağdaş ve yenilikçi bir fakülte olan 
Mimarlık Fakültesi; ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler ile sergi/
gösterim/bienal vb. faaliyetlere katılım konusunda da öğrencileri 
desteklemektedir.

Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci toplulukları da mesleki, kültürel 
ve sosyal atmosferi destekleme noktasında önem arz etmektedir. 
Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
mesleki ve sosyal kategorilerde sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal 
topluluklar genel niteliktedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde 
bugüne kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı 
Değişim 
Programlarını 
Sunuyoruz?

Mesleki, Kültürel 
ve Sosyal 
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?
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Fakültemizin Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektiflerinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.

FARABI MEVLANA ERASMUS

Fakültemizden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörün 
projelendirme ve inşaat birimlerinde uygulamacı, tasarımcı ve 
denetleyici olarak görev alabilirler. Ayrıca, kendi işyerlerini kurarak 
kamu ve özel sektör projelerinde istihdam edebilirler. 

Yükseköğretim kurumlarının mimarlık ve ilgili bölümlerinde, araştırma 
merkezlerinde eğitimcilik ve araştırmacılık, mimarlık ve kent ile 
ilgili basılı/sanal yayın kuruluşlarında araştırmacılık, editörlük, editör 
yardımcılığı, ilgili alanda bilirkişilik, danışmanlık, vb. iş imkanları da 
mezunlarımız tarafından değerlendirilmektedir.
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, akademik ve 
teknolojik alanda üst düzey başarılar elde etmiş akademisyen 
kadrosu ve bünyesinde faaliyet gösteren veren çok sayıda uygulama 
birimiyle ayrıcalıklı bir eğitim imkânı sunmaktadır.

1992 yılında kurulan fakültemiz kadrosunda 34 Profesör, 27 Doçent, 
41 Doktor Öğretim Üyesi, 12 Doktor Araştırma Görevlisi, 63 Araştırma 
Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmakta olup, halihazırda 10 
lisans programında 3200’e yakın öğrenci eğitim almaktadır. 

Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği, Çevre 
Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, 
Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, 
Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, 
Kimya Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği bünyelerinde toplamda 71 adet 
laboratuvar bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz ilgili laboratuvarlarımızda, 
derslerde edindikleri teorik ve uygulama 
bilgilerini pekiştirme fırsatı bulmuş ve çeşitli 
projelerle ödüller kazanmıştır.

Akademisyenlerimiz uluslararası alanda 
bilginin güncellenmesinde ve yenilikçi 
projelerin geliştirilmesinde aktif rol 
oynamaktadır. Modern teknolojinin ihtiyaç 
duyduğu pek çok mühendislik programını 
barındırması, güvenli bir kampüste yer 
alması, genç ve dinamik öğretim elemanı 
yapısına sahip olması ve Mesleki Uygulama 
ve Sanayi Uygulaması Programı altında 
uygulamalı eğitim sağlaması fakültemizin 
en güçlü yönleridir.

Biz Kimiz?

Hangi 
İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı? A
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Mühendislik Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde 
sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar 
fakültelere özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. Bu 
bağlamda fakültemizde öğrencilerimiz, çevre duyarlılığı ve bilincinin 
artırılması hedefiyle çeşitli söyleşi ve etkinlikler düzenlemektedir. 
Ayrıca sanayi kurum ve kuruluşlarıyla olan danışmanlıklar, çeşitli 
sertifika eğitimleri, kurumlarla beraber yapılan eğitim çalışmaları 
ve mezun tecrübe aktarımı olanağı sağlayan mezun buluşmaları 
gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları 
desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve okullarda 
öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz söz konusu değişim 
programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve gittikleri 
ülkelerde edindikleri deneyimlerle dünyaya ilişkin perspektiflerinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.

FARABİ

M
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MEVLANA ERASMUS

Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik 
Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, 
Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ile 
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar sayesinde kamu kurum ve 
kuruluşlarında, sanayi kuruluşlarında ve özel kurum ve kuruluşlarda 
istihdam edilmektedir.
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SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, uluslararası 
alanda akademik bilginin güncellenmesine ve teorinin şekillenmesine 
katkı sağlayan akademisyenleri ile uygun fi ziksel altyapısı, yenilikçiliği 
destekleyen yönetsel-kültürel iklimi ve bilinçli öğrencileri sayesinde 
kurulduğu günden bu yana hatırı sayılır çok sayıda başarıya imza 
atmış bir eğitim kurumudur. 
2016 yılında kurulan ve kadrosunda 7 profesör, 8 doçent, 37 doktor 
öğretim üyesi, 6 doktor araştırma görevlisi, 22 öğretim görevlisi 
ve 24 araştırma görevlisinin görev yaptığı fakültemizde 2 bin 583 
öğrenci eğitim almaktadır. 

Öğrencilerimiz fakültemizin sunduğu olanaklar sayesinde ARGE ve 
Toplumsal Duyarlılık projelerinde önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Fakültemiz güçlü akademik kadrosu ile, eğitim 
uygulama ve bilimsel araştırma alanlarında 
ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim 
kurumu olmayı amaçlamaktadır. Vizyonunu 
toplumun sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanmasında etkin rol alma amacıyla 
pekiştiren ve akreditasyon kültürü benimsemiş 
olan fakültemiz, bünyesinde lisansüstü eğitim 
olanakları barındırmaktadır.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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Sağlık Bilimleri Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Fakültemizde öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar sayesinde, sosyal 
çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı (merkez ve taşra teşkilatı) Sağlık Bakanlığı (merkez 
ve taşra teşkilatı), Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra teşkilatı), Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfl arı, Devlet- Üniversite Hastaneleri 
ve Özel Hastaneler, Özel Üniversiteler, Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları, ana-çocuk sağlığı ve aile 
planlaması merkezlerinde, bakanlıklarda müfettiş, uzman ve uzman 
yardımcısı, kamu hastaneleri yönetim birimlerinde personel ve destek 
hizmetleri başkanı gibi uzmanlık başlıklarında toparlanabilecek 
işlerde istihdam edilmektedir.

Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde 
sınıfl andırılan iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar 
fakültelere özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. Fakültemiz 
çok sayıda resmi kurumla protokol gerçekleştirerek, mesleki 
uygulamaların kazanıma dönüşmesinde öncülük etmiştir.  Samsun 
İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, -Samsun 
İl Müftülüğü, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, OMÜ Diş 
Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Araştırma Hastanesi, 
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Samsun İl Sağlık 
Müdürlüğü, SKS gibi kurumlarla yapılan iş birlikleri, fakültemizin 
bilimsel gelişmenin yanı sıra toplumsal ve sosyal değişimlere mesleki 
platformlarla birlikte eşlik etme vizyonunu desteklemektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemizde Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektifl erinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp bilimine katkı 
sağlayacak özgün bilimsel araştırmalar yapılmasını destekleyerek 
topluma rehber olmayı ilke edinmektedir. Milli kaynakları etkin 
kullanarak beklentilerin ötesini hedefl eyen özgün eğitim ve ülkenin 
gereksinimlerine göre sağlık politikasının oluşmasına katkıda 
bulunmayı amaçlayan bir eğitim kurumudur. 

Temelleri 1973 yılında atılan Fakültemiz kadrosunda, 168 profesör, 
70 doçent, 59 doktor öğretim üyesi, 8 doktor araştırma görevlisi, 
2 öğretim görevlisi ve 613 araştırma görevlisi bulunmakta olup, 
hâlihazırda 2 bine yakın öğrenci eğitim almaktadır.

Fakültemizde Stereoloji Laboratuvarı, Beyin 
Araştırmaları Laboratuvarı, GİS ve Ağrı 
Laboratuvarı olmak üzere toplamda 7 adet 
laboratuvarı bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz, bugüne kadar Asistan Bildiri 
Yarışması Klinik Kategorisi birinciliği, TÜBİTAK 
-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı olmak üzere 
pek çok başarı elde etmişlerdir.

Akademisyenlerimiz, tüm sağlık paydaşlarıyla iş 
birliği içinde çalışan ve tıp etiği temel değerlerini 
benimsemiş hekimler yetiştirmeyi ve öğrencilere 
iyi ve doğru rehberlik verebilen, üretken, 
yenilikçi, ekip ruhuna sahip akademisyenlerin 
yetişmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadırlar. 
Akademisyenlerimiz bugüne kadar fakültemize 
pek çok ödül kazandırmışlardır.

Fakültemizin, Journal of Experimental and 
Clinical Medicine (JECM) isimli dergisi, üç 
ayda bir yayımlanan ve sayıların talep üzerine 
derlendiği hakemli çevrimiçi bir dergidir.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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TIP Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar sayesinde, kamu kurum 
ve kuruluşlarında, kamu hastaneleri kurumunda, devlet ve özel 
hastanelerinde, üniversiteler ve araştırma merkezlerinde, biyomedikal 
Şirketlerde, tıbbi cihaz bakım onarım kalibrasyon merkezlerinde, 
kendi kuracakları biyomedikal fi rmalarında ve diğer ilgili sektörlerde 
istihdam edilmektedir.

Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
mesleki ve sosyal kategorilerde sınıfl andırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal 
topluluklar genel niteliktedir. Bu bağlamda fakültemiz, Avrupa Tıp 
Öğrencileri Birliği, Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi Topluluğu 
(TurkMSIC), Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, OMÜ Beslenme ve 
Diyetetik Topluluğu ve Kök Hücre Topluluğu isimli toplulukları ile 
mesleki alanda öğrencilerimizin gelişimini ve deneyim edinmesini 
desteklemektedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne 
kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Bunların 
yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren sosyal 
topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Fakültemiz, bilimsel tanınırlığı yüksek, saygın bir fakülte olmak 
amacıyla iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini karşılamak 
üzere sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. 
Üniversitemiz Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER)’nde 
multidisipliner iş birlikleri ile veya bireysel projeler için ihtiyaç 
duyulan hizmet ve analizler (kök hücre, primer ve sekonder hücre 
kültürü; sitotoksisite, genotok sisiste ve gen ekspresyon analizleri 
vb.) gerçekleştirilmektedir. 

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarını 
desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve okullarda 
öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim programları ile 
dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi, başta üretken 
akademik personeli olmak üzere müfredatı, ders içerikleri 
ve düzenlediği akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler ile 
bölge üniversitelerin Turizm Fakültelerinden ayrılmaktadır. 

2011 yılında kurulan fakültemiz kadrosunda, 1 profesör, 3 doçent, 
4 doktor öğretim üyesi, 3 doktor araştırma görevlisi ve 5 araştırma 
görevlisi bulunmakta olup, halihazırda 400’e yakın öğrenci eğitim 
almaktadır.

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atar danışmanlığında 
2021 yılında TEKNOFEST’e katılmış ve 
projeleriyle finale kalmayı başarmışlardır. 
 
Fakültemizde öğrencilerimizin faydalanması 
amacıyla amfi, laboratuvar, uygulama alanı ve 
kütüphane bulunmaktadır.

Uluslararası alanda tanınan sahip olduğu 
kaliteli imkânlarla tercih edilen bilimsel 
faaliyetleri ile adından söz ettiren öncü 
turizm fakültesi olmayı hedefliyoruz. 

Fakültemiz; nitelikli, genç ve dinamik akademik 
kadroya sahiptir. Akademik personelimiz, 
gerçekleştirdikleri akademik yayınların yanı 
sıra bugüne kadar fakülteye pek çok ödül 
kazandırmışlardır. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

AKADEMİK
PERSONEL



Turizm Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, turizm 
işletmeleri ve diğer işletmecilik alanını kapsayan özel ve kamu 
sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü 
eğitime yönelerek akademik kariyer olanakları bulmaktadırlar. 
Turizm Rehberliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye 
çapında rehberlik yapacak düzeyde donamıma sahip olmaktadırlar. 
Ek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri Birliği’nce 
açılan “Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavı”nı başardıkları 
takdirde A grubu bir seyahat acentesinde enformasyon memuru ve 
sorumlu müdür olarak istihdam olanağına sahiptirler. 

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde 
sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki 
topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. 
Bu bağlamda fakültemiz, Turizm Topluluğu ile mesleki alanda 
öğrencilerimizin gelişimini ve deneyim edinmesini desteklemektedir. 
Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne kadar pek çok etkinlik 
ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Bunların yanı sıra bisikletten 
satranca 93 alanda faaliyet gösteren sosyal topluluklar vasıtasıyla 
üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel gelişimini olanaklı kılacak 
atmosferi oluşturmak için gerekli olan kurumsal zemini sunmaktadır. 
Bunların yanı sıra Fakültemizde düzenli olarak akademik, sosyal ve 
kültürel etkinlikler de düzenlenmektedir. 

Fakültemiz usta öğretici kapsamında Samsun Sheraton Hotel, KATİD 
(Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği) ile iş birliği yapmıştır ve bu 
kurumların yöneticileri Fakültemizde ders vermektedirler.
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Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları 
desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve okullarda 
öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim programları ile 
dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi köklü geçmişi ve 
eğitim kadrosunun niteliği ile başarılı veteriner hekimler yetiştiren bir 
eğitim kurumudur. 1995 yılında kurulan Fakültemizin kadrosunda, 
45 profesör, 24 doçent, 11 doktor öğretim üyesi, 3 doktor araştırma 
görevlisi, 31 araştırma görevlisi bulunmakta olmakta ve Fakültemizde 
hâlihazırda 498 öğrenci eğitim almaktadır. 

Fakültemiz öğretim üyeleri yeterli bilgiye sahip, 
üretken ve güncel gelişmeleri izleyen, çözüm 
üretebilen yeterliliğe sahiptir ve aynı yetkinlikte 
veteriner hekimler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. 
Fakültemiz ülke gelişimine katkı sağlayacak 
projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak, 
toplumun ihtiyaçlarına yönelik çevreye duyarlı 
hizmet vermeyi ilke edinmektedir.

Bölgedeki tek hayvan hastanesine sahip olan 
Fakültemiz, bu anlamda yalnızca 2021 yılında 
20 binin üzerinde hayvanı muayene etmiş, 953 
operasyon gerçekleştirmiştir. Hastanemiz 4 modern 
ameliyathane, 2 radyoloji ünitesi, 6 hasta bakım 
odası, küçük hayvan aşı odası, 6 izolasyon ünitesi, 
2 yaban hayvanı rehabilitasyon bölümü, 9 yoğun 
bakım kabini, 2 endoskopi ünitesi, 2 ultrason 
ve rutin biyokimya laboratuvarı ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Biz Kimiz?

Karadeniz Bölgesinde eğitim-öğretim veren tek veteriner fakültesidir. 
Eğitimde akreditasyon almış olan Fakültemiz,  Türkiye’de 33 veteriner 
fakültesi içinde tercih edilen ilk 5 fakülteden biridir. Tecrübeli ve 
yetkin akademik kadroya sahip olması, yeterli alt yapının ve uygulama 
birimlerinin bulunması Fakültemizi ön plana çıkarmaktadır. 
Fakültemizde hemen hemen tüm ana bilim dallarımızda lisansüstü 
eğitim programı bulunmaktadır.

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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Veteriner Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra edindikleri kazanımlar 
sayesinde resmi ve özel kurumlarda veteriner hekim olarak istihdam 
edilmektedirler.

Fakültemizde, mesleki anlamda öğrencilerimizin gelişimini 
desteklemektedir. Fakültemiz bölgesel anlamda tüm hayvancılık 
işletmelerine ve hayvan sahiplerine 7/24 hizmet sunmaktadır. Bununla 
ilgili belediyeler ve çeşitli protokoller yapılmaktadır. Bu kapsamda tüm 
bölgeye hizmet verilmektedir. Bölgemizdeki hayvancılık faaliyetlerinin 
iyileştirilmesi adına önemli adımlar atılmaktadır. Gerek işletme 
ziyaretleri gerekse yetiştirici birlikleri ile olan işbirliği sayesinde bölge 
hayvancılık faaliyetlerine önemli katkılar sunmaktadır.

Öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimleri için öğrenci toplulukları 
da oldukça önemlidir. Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde sınıflandırılan 
iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere 
özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. Öğrencilerimiz 
topluluklar bünyesinde bugüne kadar pek çok etkinlik ve organizasyon 
gerçekleştirmiştir. Bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren 
sosyal topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarını 
desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve okullarda 
öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim programları ile dil 
eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır.

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?
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sbf.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 
uluslararası alanda akademik bilginin güncellenmesine ve teorinin 
şekillenmesine katkı sağlayan akademisyenleri ile uygun fi ziksel 
altyapısı, yenilikçiliği destekleyen yönetsel-kültürel iklimi ve bilinçli 
öğrencileri sayesinde kurulduğu günden bu yana hatırı sayılır çok 
sayıda başarıya imza atmış bir eğitim kurumudur.

Temelleri 1990 yılında atılan ve kadrosunda 4 profesör, 5 doçent, 
9 doktor öğretim üyesi, 2 doktor araştırma görevlisi, 11 öğretim 
görevlisi ve 12 araştırma görevlisinin görev yaptığı fakültemizde 
bin 662 öğrenci eğitim almaktadır. 

Fakültemizde 2 laboratuvar, 1 fi tness salonu ve 2 kapalı spor salonu 
bulunmaktadır. 

Derslerde edindikleri teorik ve uygulama bilgilerini ilgili birimlerde 
pekiştirme fırsatı bulan öğrencilerimiz bugüne kadar ulusal ve 
uluslararası alanda birçok başarı elde etmiştir.

Akademisyenlerimiz uluslararası alanda 
bilginin güncellenmesine ve iletişim teorisinin 
şekillenmesinde aktif rol oynamaktadır. Öğretim 
üyelerimiz tarafından muhtelif yerlerde yapılan 
yayınların yanı sıra bugüne kadar biri Web of 
Science, ikisi Scopus tarafından dizinlenen 
toplam 9 uluslararası kitap çıkarılmıştır. Ayrıca, 
dilimizde yayımlattığımız kitaplar vasıtasıyla 
Türkçe literatürün gelişimine katkı sağlayan 
fakültemiz bünyesinde Middle Black Sea 
Journal of Communication Studies isimli 
dergimiz 2016’dan bu yana düzenli olarak 
faaliyet göstermektedir. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz fakültemizde edindikleri kazanımlar sayesinde, beden 
eğitimi öğretmenliği, gençlik ve spor müdürlüklerinde antrenör, spor 
uzmanı, gençlik lideri veya memurluk, spor kulüplerinde antrenörlük, 
özel spor salonlarında çalıştırıcılık, hakemlik, masörlük ve menajerlik 
başlıklarında toparlanabilecek işlerde istihdam edilmektedir.

Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne kadar pek çok etkinlik 
ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Fakültemizde spor bilincinin 
sağlanmasının desteklenmesi, sporla ilgili yenilikler konusunda paneller 
düzenlenmesi, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılması (yürüyüşler 
vb.), sportif kurslar, çocuk ve yetişkinlerin egzersiz faaliyetlerine 
yönlendirilmesi için çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemizin Farabi, Mevlana ve Erasmus programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektifl erinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.
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ziraat.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, üniversitemizin en köklü 
fakültelerinden biri olarak dinamik akademik kadrosuyla çok sayıda 
öğrenci yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. 1976 yılında 
kurulan ve kadrosunda 55 profesör, 26 doçent, 17 doktor öğretim 
üyesi, 6 doktor araştırma görevlisi, 23 araştırma görevlisi ve 1 öğretim 
görevlisi bulunan Fakültemizde bin 370 öğrenci eğitim görmektedir.

Fakültemizde öğrencilerimize uygulama laboratuvarı, seralar kompleksi 
ve tarımsal araştırma ve uygulama alanları ile öğrendikleri bilgileri 
uygulayarak pekiştirme imkânı sunmaktayız.  

“Gelecek Tarımda” anlayışından yola çıkarak yaşamın kaynağının 
tarımsal üretim olduğunun bilincini öğrencilerimize ve halkımıza 
anlatmak amacımızdır.

Ziraat Fakültesi olarak güçlü ve dinamik, 
alanında söz sahibi akademik kadromuz ve 
fiziki imkânlarımız ile nitelikli ve donanımlı 
öğrenciler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve 
uygulamalarla ön plana çıkmak için çalışmalar 
yapmaktayız. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz Nel-
eri Başardı?
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Ziraat Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Fakültemizde öğrencilerimiz dört yıllık eğitimin sonunda edindikleri 
kazanımlar sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarında, tarımsal 
üretime dayalı özel sektör kuruluşlarında, kişisel işletme ve firmalarda 
çalışabilme ve çeşitli görevlerde yer alabilmektedir.

Fakültemiz eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında tarımsal üretime yönelik 
desteklerin vererek dış paydaşlarla çalışmalar yürütmektedir. Tarımsal 
üretim alanında toplumsal çevreden gelen istekler doğrultusunda 
gerekli katkıları vermekteyiz. 

Ayrıca, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimi için Üniversitemizde SKS 
bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde sınıflandırılan iki tür topluluk 
yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal 
topluluklar genel niteliktedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde 
bugüne kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir. 
Bunların yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren 
sosyal topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemizin Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektiflerinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.

FARABİ

Ö
Ğ

R
EN

Cİ
 

TO
PL

U
LU

K
LA

R
I

MEVLANA ERASMUS



Kurupelit Kampüsü  / Atakum, Samsun
ziraat@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19 / 1124 

   



ADALET MYO

M. Kemal Güneşdoğdu Kampüsü / Çarşamba, Samsun
adaletmyo@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 25 

ADALE TMYO .OMU . EDU . T R



adaletmyo.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, adli 
organlara, yargı organlarına, noterlere ve diğer ilgili kuruluşlara 
kaliteli ve donanımlı ara eleman yetiştirmeyi hedefl eyen iki yıllık bir 
eğitim kurumudur. 2010 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz 
2 öğretim görevlisi ile 230 öğrenciye eğitim vermektedir.

Fakültemizde öğrencilerimizin faydalanacağı, 1 adet kütüphane, 
1 adet laboratuvar, 1 adet uygulama salonu ve 1 adet atölye 
bulunmaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin hukuk ve 
adalet alanında temel yeteneklerini geliştirmesi, iş hayatındaki 
alt yapısını oluşturması, öğrendiği bilgi ve becerileri koordineli bir 
şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda 
alanında donanımlı ve yenilikçi anlayışa sahip bir öğrenci profi li 
oluşturulmaktadır. Yüksekokulumuzda bu yenilikçi anlayış, hukuk 
ve adalet temel bilgilerinin alt yapısında başlamakta, bireysel 
yetenek ve becerilerle geliştirilmektedir. Adalet Meslek Yüksek 
Okulumuz kurumsal ve bireysel olarak iyileştirme ve geliştirmeyi 
görev edinmektedir.

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

Biz Kimiz?



Adalet Meslek Yüksekokulu 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Öğrencilerimiz, iki yıllık eğitimini tamamladıktan sonra hem kamu 
hem de özel sektörde hukuk ve adalet alanında yer alan kişilere bilgiler 
sağlayan yardımcı eleman pozisyonunda istihdam edilmektedir. 
Öğrencilerimizin çalışma imkânı olan alanlar arasında yazı işleri, 
icra memurluğu ya da yardımcılığı, infaz kurumları, banka, noter 
büroları yer almaktadır.

Üniversitemizde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
mesleki ve sosyal kategorilerde sınıfl andırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal 
topluluklar genel niteliktedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde 
bugüne kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir. 
Bunların yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren 
sosyal topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?
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Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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alacammyo.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam Meslek Yüksekokulu, ara eleman 
yetiştirmek amacıyla güncel eğitim ve öğretim tekniklerinden 
faydalanmaktadır. Teorik ve pratik uzmanlık becerisi kazandırmak 
ve iş dünyası ile çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli 
insan gücü ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla her türlü kaynağı 
etkin kullanmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz; üretken, araştırmacı, 
kendine güvenen, toplumsal değerlere saygılı, sosyal ve kültürel 
yaşama katkı sağlayan, mesleki bilgi ve beceriye sahip ve sürekli 
değişen koşullara uyum sağlayabilen bir eğitim kurumudur.

2009 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz kadrosunda, 12 
öğretim görevlisi bulunmakta olup, halihazırda bine yakın öğrenci 
eğitim almaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilerimizin 
faydalanacağı 2 adet laboratuvar bulunmaktadır. 
Bunun yanı sıra kütüphanemizde ise bin 500’e 
yakın yerli ve yabancı eser bulunmaktadır. 

Ulaştırma alanında öncü Meslek Yüksekokulumuz, kadrosundaki 
akademisyenlerimiz, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün 
vermeyen bir yönetim anlayışına sahiptir. Meslek Yüksekokulumuz 
çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği birikime hâkim bilimsel yönü 
güçlü ve analiz yapabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz kadrosunda bulunan akademisyenlerimiz 
pek çok başarıya sahiptirler. Öğretim görevlilerimiz tarafından 
muhtelif yerlerde yapılan yayınların yanı sıra en iyi bildiri ödülünü 
alan öğretim görevlimiz bulunmaktadır. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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Alaçam Meslek Yüksekokulu 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Yönetim ve Organizasyon Bölümü/Lojistik Programı: Lojistik sektörü 
başta olmak üzere özel ve kamu sektöründe birçok iş imkânı 
bulunmaktadır. Ulaştırma Hizmetleri Bölümü/Posta Hizmetleri 
Programı: Program mezunları PTT’de posta dağıtıcısı olarak görev 
yapabilir, PTT dışında posta hizmeti sağlayan kargo veya kurye 
şirketlerinde çalışabilirler. Ayrıca bölümden aldıkları bilgilerle posta 
acentesi, kurye şirketi ya da kargo şirketi kurabilirler. Ulaştırma 
Hizmetleri Bölümü/Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı: Mezunların, 
deniz işletmeciliği kuruluşları, gemi acentesi ve limanlarda ara 
eleman olarak istihdam olanakları bulunmaktadır. Büro Hizmetleri 
ve Sekreterlik Bölümü/Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı: Program 
mezunlarının büyümekte olan çağrı merkezi sektöründe kolayca 
iş bulma imkânı bulunmaktadır.

Kampüsümüz içerisinde Bilgisayar ve Çağrı Merkezi Laboratuvarı 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilere yönelik voleybol sahası, 
okuma salonu ve kütüphane yer almaktadır. Meslek Yüksekokulumuz 
öğrencilerimizin kültürel gelişimini olanaklı kılacak atmosferi 
oluşturmak için gerekli olan kurumsal zemini sunmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda, İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Uygulamaları 
dersleri kapsamında özel işletmeler ile iş birlikleri yapılmaktadır. 
Aynı zamanda ilçemizde yer alan Şehit Erdal Bolat Çok Programlı 
Lisesi ile öğrencilerin üniversite tercihleri konusunda çeşitli iş birlikleri 
yapılmaktadır. 

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?
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Meslek Yüksekokulumuz Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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baframyo.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, köklü bir 
geçmişe sahip bir eğitim kurumudur. 1992 yılında kurulan Meslek 
Yüksekokulumuz kadrosunda, 3 profesör, 6 doktor öğretim üyesi, 
1 doktor araştırma görevlisi ve 13 öğretim görevlisi bulunmakta ve 
halihazırda 600’e yakın öğrenciye eğitim verilmektedir. 

Meslek Yüksekokulumuzda, 2 adet 
laboratuvarımız bulunmaktadır. 

Misyon

Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem 
veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; nitelikli ve 
yenilikçi bilimsel araştırmalar yapmak ve paydaşlara kaliteli hizmet 
sunarak toplum refahını artırmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, 
hizmette güvenin ve paydaş memnuniyetinin sağlandığı girişimci 
ve uluslararası bir üniversite olmaktır.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı? P
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Bafra Myo 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra edindikleri kazanımlar sonrası 
Bilgisayar Programcılığı, Muhasebe Uygulamaları, Organik ve Aromatik 
Bitki Yetiştiriciliği, Koruma ve Güvenlik Görevlisi alanlarında iş imkânı 
bulmaktadırlar. 

Meslek Yüksekokulumuz, tarımsal faaliyetlerde danışmanlık yapmaktadır. 
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güvenlik 
Şube Müdürlüğü ile iş birlikleri gerçekleştirmiştir.  

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Meslek Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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bafratmyo.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu, 
bilimsel açıdan nitelikli, genç ve dinamik akademik personele 
sahip bir eğitim kurumudur.

2015 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz kadrosunda, 1 doçent 
ve 6 öğretim görevlisi bulunmakta olup, halihazırda 200’e yakın 
öğrenci eğitim almaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuzda, öğrenci mevcudumuzun görece az 
olmasından dolayı öğrencilere daha kişiselleştirilmiş, ihtiyaçlarını 
ve isteklerini karşılayan bir akademik ve idari yapı sunabilmekteyiz.

Sosyal açıdan okulumuz binasında bulunan açık ve kapalı spor 
alanlarından öğrencilerimizin faydalanması sağlanmaktadır. Okulda 
bulunan kütüphanede bini aşkın yerli ve yabancı esere, ayrıca 
üniversitemizin kayıtlı olduğu veri tabanı üzerinden elektronik 
yayınlara erişim sağlanmaktadır. 

Akademisyenlerimiz, bilimsel açıdan nitelikli, genç ve dinamik bir 
yapıya sahiptirler. Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilere güvenli 
bir eğitim ortamı sunulmakla birlikte yeni ve modern ekipmanlar 
kullanılmaktadır.

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

Biz Kimiz?

AKADEMİK 
PERSONEL



Bafra Turizm MYO 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra edindikleri kazanımlar sayesinde 
otel ve turizm işletmelerinde çalışabilmektedirler.

Bir eğitim kurumunun en büyük toplumsal katkısı yetiştirdiği bireylerin 
mesleklerini icrası noktasında olmaktadır. Bu doğrultuda okulumuz 
öğrencileri gerçekleştirdikleri staj faaliyeti ile başta Samsun olmak 
üzere ülkemizdeki turizm sektörüne hizmet vermektedir. 

Meslek Yüksekokulumuzun temel paydaşı akademik olarak aynı 
alanda bulunmamız ve fi ziksel yakınlığımız nedeniyle Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Turizm Fakültesi’dir. Fakülte ile ortak olarak seminer, 
teknik gezi, kariyer günleri etkinlikleri vb. düzenlenmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

İŞKUR İŞ KULÜBÜ
TANITIMI

ULUSAL STAJ 
PROGRAMI

TEKNOFEST
PROJESİ SEMİNERİ

Meslek Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Turizm Fakültesi, Bafra / Samsun
bafratmyo@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19



Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Çarşamba / Samsun

T. 0 362 834 01 79

CARSAMBAMYO .OMU . EDU . T R

ÇARŞAMBA TİCARET
BORSASI MYO



Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek 
Yüksekokulu, gelişen teknoloji ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 
uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği 
bilgi ve beceriye sahip çözümleyici mühendis ile işçi arasında kamu 
ve özel sektörde hizmet pazarlamasında köprü kurabilecek üstün 
nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumudur.

2000 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz kadrosunda, 1 doktor 
öğretim üyesi ve 18 öğretim görevlisi bulunmakta olup, halihazırda 
bin 500’e yakın öğrenci eğitim almaktadır.

Fakültemizde öğrencilerimizin faydalanacağı, 3 adet bilgisayar 
laboratuvarı, 1 adet simülasyon laboratuvarı ve 1 adet kütüphane 
bulunmaktadır

Fakültemiz öğretim üyeleri, gerçekleştirdikleri akademik yayınların 
yanı sıra bugüne kadar fakülteye 38 prestijli ödül kazandırmıştır. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

AKADEMİK
PERSONEL



Omü Güzel Sanatlar Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar sayesinde mezun olduktan 
sonra kamu kurumu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam 
edilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz, özel sektörle iş birliği içerisindedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Meslek Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır.

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu, Atakum / Samsun
carsambamyo.web@omu.edu.tr

T. 0 362 834 01 79



HAVZA MYO

Samsun Karayolu 4.km, Havza / Samsun

T. 0 362 714 55 55
   

HAVZAMYO .OMU . EDU . T R



havzamyo.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu, uluslararası 
alanda akademik bilginin güncellenmesine ve teorinin şekillenmesine 
katkı sağlayan akademisyenleri ile uygun fi ziksel altyapısı, yenilikçiliği 
destekleyen yönetsel-kültürel iklimi ve bilinçli öğrencileri sayesinde 
kurulduğu günden bu yana hatırı sayılır başarıya imza atmış bir 
eğitim kurumudur. 

1993 yılında kurulan ve kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim 
üyesi ve 19 öğretim görevlisinin görev yaptığı yüksekokulumuzda 
bin 140 öğrenci eğitim almaktadır. 

Yüksekokulumuzda Havza Halk Merkezi 
Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak çeşitli kurslar 
(ilk yardım, aşçı yardımcılığı, yaş pasta yapımı, 
bilgisayar işletmenliği vb.) düzenlenmektedir.  
Ayrıca Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezinde öğrencilerin uygulamalı dersleri 
yapılmaktadır. Havza Ticaret Sanayi Odası 
ile Organize Sanayi bölgesine yönelik çeşitli 
konularda iş birlikleri yapılmaktadır.

Yüksekokulumuzda uygulanan 3+1 eğitim modeli ile hem öğrencilerimizin 
uygulama ihtiyaçları karşılanmakta, hem de sektörün bilgi donanımına 
sahip kalifi ye personel ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır. Bünyemizde 
Fizyoterapi Programı Uygulama Salonu, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programı Uygulama Salonu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 
Uygulama Salonu ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 
Uygulama Salonu bulunmaktadır. İlgili birimlerin tam donanımlı bir 
şekilde iyileştirilmiş olması, yüksekokulumuzun öğrencilerimize en 
verimli eğitim – öğretim imkânı sunmasını sağlamaktadır.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

TARİHÇE



Omü Havza Meslek Yüksek Okulu 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz yüksekokulumuzda edindikleri kazanımlar sayesinde, 
özel hastaneler, satış pazarlama fi rmaları, turizm fi rmaları ve bunun 
gibi özel sektör kuruluşları, üniversiteler, bakanlıklar gibi özel ve 
kamu kuruluşunda istihdam edilmektedir.

Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı bünyesinde mesleki ve sosyal 
kategorilerde sınıfl andırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere 
özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. 
Havza Meslek Yüksekokulu, üniversitemizde 
SKS bünyesinde faaliyet gösteren toplulukların 
öncülüğünde, toplumsal çevreye katkılar 
sunmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Meslek Yüksek Okulumuz Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı 
çerçevesinde öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 
söz konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta 
ve edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektifl erinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Samsun Karayolu 4.km, Havza / Samsun
havzamyo@omu.edu.tr

T. 0 362 714 55 55



SAĞLIK 
HİZMETLERİ MYO

Kurupelit Kampüsü, Atakum / Samsun
shmyo@omu.edu.tr

T. +90 362 312 1919 / 6332-6334

SHMYO . OMU . EDU . T R



shmyo@omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
uluslararası alanda akademik bilginin güncellenmesine ve 
teorinin şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Kadrosunda yer 
alan akademisyenleri, fiziksel altyapısı, yenilikçiliği destekleyen 
yönetsel-kültürel iklimi ve bilinçli öğrencileri sayesinde kurulduğu 
günden bu yana hatırı sayılır çok sayıda başarıya imza atmış bir 
eğitim kurumudur.
 
1988 yılında kurulan ve kadrosunda 1 doçent, 5 doktor öğretim üyesi 
ve 28 öğretim görevlisinin görev yaptığı yüksekokulumuzda 2 bin 
931 öğrenci eğitim almaktadır. 

Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin faydalanması amacıyla İlk 
ve Acil Yardım Laboratuvarı, Odyoloji Laboratuvarı, Optisyenlik 
Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Patoloji Laboratuvarı, Bilgisayar 
Laboratuvarı ve Diş Protez Laboratuvarı bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz 1988 yılında Tıbbi Laboratuvar, Hemşirelik 
ve Radyoloji olmak üzere üç programda öğrenci yetiştirmeye 
başlamıştır. Günümüzde ise Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, 
Dişçilik Hizmetleri Bölümü, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü ve 
Eczane Hizmetleri Bölümü olmak üzere 4 bölümü ve bu bölümlere 
bağlı 22 programı ile sağlık alanında nitelikli insan gücü açığını 
kapatmak amacıyla etkin hizmet vermektedir. Her bir programın 
kadrosunda alanında uzman öğretim elemanları bulunmaktadır.

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

Biz Kimiz?



Sağlık Hizmetleri MYO 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mezun olan öğrencilerimiz, sağlık alanıyla ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel kuruluşlarda istihdam edilmektedir. 

Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde 
sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar 
fakültelere özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. Bu 
bağlamda fakültemiz, Yaşatan Eller Paramedik Öğrenci Topluluğu 
ile mesleki alanda öğrencilerimizin gelişimini ve deneyim edinmesini 
desteklemektedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne 
kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Bunların 
yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren sosyal 
topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

ÖĞRENCİ 
TOPLULUKLARI

Meslek Yüksekokulumuz Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programları desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke 
ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Kurupelik Kampüsü, Atakum / Samsun
shmyo@omu.edu.tr

T. +90 362 312 1919 / 6332-6334



TIP FAKÜLTESİ

Kurupelit Kampüsü  / Atakum, Samsun
omutip@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19 / 2300 
F. 0 362 457 60 17

T I P .OMU . EDU . T R



tip.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp bilimine katkı 
sağlayacak özgün bilimsel araştırmalar yapılmasını destekleyerek 
topluma rehber olmayı ilke edinmektedir. Milli kaynakları etkin 
kullanarak beklentilerin ötesini hedefl eyen özgün eğitim ve ülkenin 
gereksinimlerine göre sağlık politikasının oluşmasına katkıda 
bulunmayı amaçlayan bir eğitim kurumudur. 

Temelleri 1973 yılında atılan Fakültemiz kadrosunda, 168 profesör, 
70 doçent, 59 doktor öğretim üyesi, 8 doktor araştırma görevlisi, 
2 öğretim görevlisi ve 613 araştırma görevlisi bulunmakta olup, 
hâlihazırda 2 bine yakın öğrenci eğitim almaktadır.

Fakültemizde Stereoloji Laboratuvarı, Beyin 
Araştırmaları Laboratuvarı, GİS ve Ağrı 
Laboratuvarı olmak üzere toplamda 7 adet 
laboratuvarı bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz, bugüne kadar Asistan Bildiri 
Yarışması Klinik Kategorisi birinciliği, TÜBİTAK 
-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı olmak üzere 
pek çok başarı elde etmişlerdir.

Akademisyenlerimiz, tüm sağlık paydaşlarıyla iş 
birliği içinde çalışan ve tıp etiği temel değerlerini 
benimsemiş hekimler yetiştirmeyi ve öğrencilere 
iyi ve doğru rehberlik verebilen, üretken, 
yenilikçi, ekip ruhuna sahip akademisyenlerin 
yetişmesine olanak sağlamayı amaçlamaktadırlar. 
Akademisyenlerimiz bugüne kadar fakültemize 
pek çok ödül kazandırmışlardır.

Fakültemizin, Journal of Experimental and 
Clinical Medicine (JECM) isimli dergisi, üç 
ayda bir yayımlanan ve sayıların talep üzerine 
derlendiği hakemli çevrimiçi bir dergidir.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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TIP Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar sayesinde, kamu kurum 
ve kuruluşlarında, kamu hastaneleri kurumunda, devlet ve özel 
hastanelerinde, üniversiteler ve araştırma merkezlerinde, biyomedikal 
Şirketlerde, tıbbi cihaz bakım onarım kalibrasyon merkezlerinde, 
kendi kuracakları biyomedikal fi rmalarında ve diğer ilgili sektörlerde 
istihdam edilmektedir.

Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
mesleki ve sosyal kategorilerde sınıfl andırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal 
topluluklar genel niteliktedir. Bu bağlamda fakültemiz, Avrupa Tıp 
Öğrencileri Birliği, Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi Topluluğu 
(TurkMSIC), Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, OMÜ Beslenme ve 
Diyetetik Topluluğu ve Kök Hücre Topluluğu isimli toplulukları ile 
mesleki alanda öğrencilerimizin gelişimini ve deneyim edinmesini 
desteklemektedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne 
kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Bunların 
yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren sosyal 
topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Fakültemiz, bilimsel tanınırlığı yüksek, saygın bir fakülte olmak 
amacıyla iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini karşılamak 
üzere sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır. 
Üniversitemiz Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER)’nde 
multidisipliner iş birlikleri ile veya bireysel projeler için ihtiyaç 
duyulan hizmet ve analizler (kök hücre, primer ve sekonder hücre 
kültürü; sitotoksisite, genotok sisiste ve gen ekspresyon analizleri 
vb.) gerçekleştirilmektedir. 

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarını 
desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve okullarda 
öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim programları ile 
dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ
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MEVLANA ERASMUS



Kurupelit Kampüsü / Atakum, Samsun
omutip@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19 / 2300 
F. 0 362 457 60 17



TURİZM FAKÜLTESİ

T. 0 362 552 00 25
F. 0 362 552 00 26

Çetinkaya Mahallesi Ada Sokak No:18 Bafra / Samsun
turizmfakultesi@omu.edu.tr

T U R I Z M . O M U . E D U . T R



turizm.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi, başta üretken 
akademik personeli olmak üzere müfredatı, ders içerikleri 
ve düzenlediği akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler ile 
bölge üniversitelerin Turizm Fakültelerinden ayrılmaktadır. 

2011 yılında kurulan fakültemiz kadrosunda, 1 profesör, 3 doçent, 
4 doktor öğretim üyesi, 3 doktor araştırma görevlisi ve 5 araştırma 
görevlisi bulunmakta olup, halihazırda 400’e yakın öğrenci eğitim 
almaktadır.

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Atar danışmanlığında 
2021 yılında TEKNOFEST’e katılmış ve 
projeleriyle finale kalmayı başarmışlardır. 
 
Fakültemizde öğrencilerimizin faydalanması 
amacıyla amfi, laboratuvar, uygulama alanı ve 
kütüphane bulunmaktadır.

Uluslararası alanda tanınan sahip olduğu 
kaliteli imkânlarla tercih edilen bilimsel 
faaliyetleri ile adından söz ettiren öncü 
turizm fakültesi olmayı hedefliyoruz. 

Fakültemiz; nitelikli, genç ve dinamik akademik 
kadroya sahiptir. Akademik personelimiz, 
gerçekleştirdikleri akademik yayınların yanı 
sıra bugüne kadar fakülteye pek çok ödül 
kazandırmışlardır. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

AKADEMİK
PERSONEL



Turizm Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Turizm İşletmeciliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, turizm 
işletmeleri ve diğer işletmecilik alanını kapsayan özel ve kamu 
sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü 
eğitime yönelerek akademik kariyer olanakları bulmaktadırlar. 
Turizm Rehberliği bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye 
çapında rehberlik yapacak düzeyde donamıma sahip olmaktadırlar. 
Ek olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Seyahat Acenteleri Birliği’nce 
açılan “Enformasyon Memurluğu ve Yabancı Dil Sınavı”nı başardıkları 
takdirde A grubu bir seyahat acentesinde enformasyon memuru ve 
sorumlu müdür olarak istihdam olanağına sahiptirler. 

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde 
sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki 
topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. 
Bu bağlamda fakültemiz, Turizm Topluluğu ile mesleki alanda 
öğrencilerimizin gelişimini ve deneyim edinmesini desteklemektedir. 
Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne kadar pek çok etkinlik 
ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Bunların yanı sıra bisikletten 
satranca 93 alanda faaliyet gösteren sosyal topluluklar vasıtasıyla 
üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel gelişimini olanaklı kılacak 
atmosferi oluşturmak için gerekli olan kurumsal zemini sunmaktadır. 
Bunların yanı sıra Fakültemizde düzenli olarak akademik, sosyal ve 
kültürel etkinlikler de düzenlenmektedir. 

Fakültemiz usta öğretici kapsamında Samsun Sheraton Hotel, KATİD 
(Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği) ile iş birliği yapmıştır ve bu 
kurumların yöneticileri Fakültemizde ders vermektedirler.
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Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programları 
desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve okullarda 
öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim programları ile 
dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Çetinkaya Mahallesi Ada Sk. No:18 Bafra /  Samsun
turizmfakultesi@omu.edu.tr
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F. 0 362 457 69 22
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veteriner.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi köklü geçmişi ve 
eğitim kadrosunun niteliği ile başarılı veteriner hekimler yetiştiren bir 
eğitim kurumudur. 1995 yılında kurulan Fakültemizin kadrosunda, 
45 profesör, 24 doçent, 11 doktor öğretim üyesi, 3 doktor araştırma 
görevlisi, 31 araştırma görevlisi bulunmakta olmakta ve Fakültemizde 
hâlihazırda 498 öğrenci eğitim almaktadır. 

Fakültemiz öğretim üyeleri yeterli bilgiye sahip, 
üretken ve güncel gelişmeleri izleyen, çözüm 
üretebilen yeterliliğe sahiptir ve aynı yetkinlikte 
veteriner hekimler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. 
Fakültemiz ülke gelişimine katkı sağlayacak 
projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak, 
toplumun ihtiyaçlarına yönelik çevreye duyarlı 
hizmet vermeyi ilke edinmektedir.

Bölgedeki tek hayvan hastanesine sahip olan 
Fakültemiz, bu anlamda yalnızca 2021 yılında 
20 binin üzerinde hayvanı muayene etmiş, 953 
operasyon gerçekleştirmiştir. Hastanemiz 4 modern 
ameliyathane, 2 radyoloji ünitesi, 6 hasta bakım 
odası, küçük hayvan aşı odası, 6 izolasyon ünitesi, 
2 yaban hayvanı rehabilitasyon bölümü, 9 yoğun 
bakım kabini, 2 endoskopi ünitesi, 2 ultrason 
ve rutin biyokimya laboratuvarı ile faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Biz Kimiz?

Karadeniz Bölgesinde eğitim-öğretim veren tek veteriner fakültesidir. 
Eğitimde akreditasyon almış olan Fakültemiz,  Türkiye’de 33 veteriner 
fakültesi içinde tercih edilen ilk 5 fakülteden biridir. Tecrübeli ve 
yetkin akademik kadroya sahip olması, yeterli alt yapının ve uygulama 
birimlerinin bulunması Fakültemizi ön plana çıkarmaktadır. 
Fakültemizde hemen hemen tüm ana bilim dallarımızda lisansüstü 
eğitim programı bulunmaktadır.

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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Veteriner Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra edindikleri kazanımlar 
sayesinde resmi ve özel kurumlarda veteriner hekim olarak istihdam 
edilmektedirler.

Fakültemizde, mesleki anlamda öğrencilerimizin gelişimini 
desteklemektedir. Fakültemiz bölgesel anlamda tüm hayvancılık 
işletmelerine ve hayvan sahiplerine 7/24 hizmet sunmaktadır. Bununla 
ilgili belediyeler ve çeşitli protokoller yapılmaktadır. Bu kapsamda tüm 
bölgeye hizmet verilmektedir. Bölgemizdeki hayvancılık faaliyetlerinin 
iyileştirilmesi adına önemli adımlar atılmaktadır. Gerek işletme 
ziyaretleri gerekse yetiştirici birlikleri ile olan işbirliği sayesinde bölge 
hayvancılık faaliyetlerine önemli katkılar sunmaktadır.

Öğrencilerin kültürel ve sosyal gelişimleri için öğrenci toplulukları 
da oldukça önemlidir. Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde sınıflandırılan 
iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere 
özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. Öğrencilerimiz 
topluluklar bünyesinde bugüne kadar pek çok etkinlik ve organizasyon 
gerçekleştirmiştir. Bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren 
sosyal topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemiz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarını 
desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve okullarda 
öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim programları ile dil 
eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır.

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?
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T. 0 362 457 76 00
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sbf.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, 
uluslararası alanda akademik bilginin güncellenmesine ve teorinin 
şekillenmesine katkı sağlayan akademisyenleri ile uygun fi ziksel 
altyapısı, yenilikçiliği destekleyen yönetsel-kültürel iklimi ve bilinçli 
öğrencileri sayesinde kurulduğu günden bu yana hatırı sayılır çok 
sayıda başarıya imza atmış bir eğitim kurumudur.

Temelleri 1990 yılında atılan ve kadrosunda 4 profesör, 5 doçent, 
9 doktor öğretim üyesi, 2 doktor araştırma görevlisi, 11 öğretim 
görevlisi ve 12 araştırma görevlisinin görev yaptığı fakültemizde 
bin 662 öğrenci eğitim almaktadır. 

Fakültemizde 2 laboratuvar, 1 fi tness salonu ve 2 kapalı spor salonu 
bulunmaktadır. 

Derslerde edindikleri teorik ve uygulama bilgilerini ilgili birimlerde 
pekiştirme fırsatı bulan öğrencilerimiz bugüne kadar ulusal ve 
uluslararası alanda birçok başarı elde etmiştir.

Akademisyenlerimiz uluslararası alanda 
bilginin güncellenmesine ve iletişim teorisinin 
şekillenmesinde aktif rol oynamaktadır. Öğretim 
üyelerimiz tarafından muhtelif yerlerde yapılan 
yayınların yanı sıra bugüne kadar biri Web of 
Science, ikisi Scopus tarafından dizinlenen 
toplam 9 uluslararası kitap çıkarılmıştır. Ayrıca, 
dilimizde yayımlattığımız kitaplar vasıtasıyla 
Türkçe literatürün gelişimine katkı sağlayan 
fakültemiz bünyesinde Middle Black Sea 
Journal of Communication Studies isimli 
dergimiz 2016’dan bu yana düzenli olarak 
faaliyet göstermektedir. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz fakültemizde edindikleri kazanımlar sayesinde, beden 
eğitimi öğretmenliği, gençlik ve spor müdürlüklerinde antrenör, spor 
uzmanı, gençlik lideri veya memurluk, spor kulüplerinde antrenörlük, 
özel spor salonlarında çalıştırıcılık, hakemlik, masörlük ve menajerlik 
başlıklarında toparlanabilecek işlerde istihdam edilmektedir.

Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne kadar pek çok etkinlik 
ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Fakültemizde spor bilincinin 
sağlanmasının desteklenmesi, sporla ilgili yenilikler konusunda paneller 
düzenlenmesi, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılması (yürüyüşler 
vb.), sportif kurslar, çocuk ve yetişkinlerin egzersiz faaliyetlerine 
yönlendirilmesi için çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemizin Farabi, Mevlana ve Erasmus programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektifl erinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.
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Omü Kurupelit Kampüsü  / Atakum, Samsun
sbf@omu.edu.tr
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ZİRAAT
FAKÜLTESİ

Kurupelit Kampüsü / Atakum, Samsun
ziraat@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19 / 1124 

Z I R A A T . O M U . E D U . T R



ziraat.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, üniversitemizin en köklü 
fakültelerinden biri olarak dinamik akademik kadrosuyla çok sayıda 
öğrenci yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. 1976 yılında 
kurulan ve kadrosunda 55 profesör, 26 doçent, 17 doktor öğretim 
üyesi, 6 doktor araştırma görevlisi, 23 araştırma görevlisi ve 1 öğretim 
görevlisi bulunan Fakültemizde bin 370 öğrenci eğitim görmektedir.

Fakültemizde öğrencilerimize uygulama laboratuvarı, seralar kompleksi 
ve tarımsal araştırma ve uygulama alanları ile öğrendikleri bilgileri 
uygulayarak pekiştirme imkânı sunmaktayız.  

“Gelecek Tarımda” anlayışından yola çıkarak yaşamın kaynağının 
tarımsal üretim olduğunun bilincini öğrencilerimize ve halkımıza 
anlatmak amacımızdır.

Ziraat Fakültesi olarak güçlü ve dinamik, 
alanında söz sahibi akademik kadromuz ve 
fiziki imkânlarımız ile nitelikli ve donanımlı 
öğrenciler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve 
uygulamalarla ön plana çıkmak için çalışmalar 
yapmaktayız. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz Nel-
eri Başardı?
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Ziraat Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Fakültemizde öğrencilerimiz dört yıllık eğitimin sonunda edindikleri 
kazanımlar sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarında, tarımsal 
üretime dayalı özel sektör kuruluşlarında, kişisel işletme ve firmalarda 
çalışabilme ve çeşitli görevlerde yer alabilmektedir.

Fakültemiz eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında tarımsal üretime yönelik 
desteklerin vererek dış paydaşlarla çalışmalar yürütmektedir. Tarımsal 
üretim alanında toplumsal çevreden gelen istekler doğrultusunda 
gerekli katkıları vermekteyiz. 

Ayrıca, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimi için Üniversitemizde SKS 
bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde sınıflandırılan iki tür topluluk 
yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal 
topluluklar genel niteliktedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde 
bugüne kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir. 
Bunların yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren 
sosyal topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Fakültemizin Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektiflerinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.
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adaletmyo.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, adli 
organlara, yargı organlarına, noterlere ve diğer ilgili kuruluşlara 
kaliteli ve donanımlı ara eleman yetiştirmeyi hedefl eyen iki yıllık bir 
eğitim kurumudur. 2010 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz 
2 öğretim görevlisi ile 230 öğrenciye eğitim vermektedir.

Fakültemizde öğrencilerimizin faydalanacağı, 1 adet kütüphane, 
1 adet laboratuvar, 1 adet uygulama salonu ve 1 adet atölye 
bulunmaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin hukuk ve 
adalet alanında temel yeteneklerini geliştirmesi, iş hayatındaki 
alt yapısını oluşturması, öğrendiği bilgi ve becerileri koordineli bir 
şekilde kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda 
alanında donanımlı ve yenilikçi anlayışa sahip bir öğrenci profi li 
oluşturulmaktadır. Yüksekokulumuzda bu yenilikçi anlayış, hukuk 
ve adalet temel bilgilerinin alt yapısında başlamakta, bireysel 
yetenek ve becerilerle geliştirilmektedir. Adalet Meslek Yüksek 
Okulumuz kurumsal ve bireysel olarak iyileştirme ve geliştirmeyi 
görev edinmektedir.

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

Biz Kimiz?



Adalet Meslek Yüksekokulu 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Öğrencilerimiz, iki yıllık eğitimini tamamladıktan sonra hem kamu 
hem de özel sektörde hukuk ve adalet alanında yer alan kişilere bilgiler 
sağlayan yardımcı eleman pozisyonunda istihdam edilmektedir. 
Öğrencilerimizin çalışma imkânı olan alanlar arasında yazı işleri, 
icra memurluğu ya da yardımcılığı, infaz kurumları, banka, noter 
büroları yer almaktadır.

Üniversitemizde Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
mesleki ve sosyal kategorilerde sınıfl andırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal 
topluluklar genel niteliktedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde 
bugüne kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir. 
Bunların yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren 
sosyal topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?
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Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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alacammyo.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam Meslek Yüksekokulu, ara eleman 
yetiştirmek amacıyla güncel eğitim ve öğretim tekniklerinden 
faydalanmaktadır. Teorik ve pratik uzmanlık becerisi kazandırmak 
ve iş dünyası ile çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli 
insan gücü ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla her türlü kaynağı 
etkin kullanmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz; üretken, araştırmacı, 
kendine güvenen, toplumsal değerlere saygılı, sosyal ve kültürel 
yaşama katkı sağlayan, mesleki bilgi ve beceriye sahip ve sürekli 
değişen koşullara uyum sağlayabilen bir eğitim kurumudur.

2009 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz kadrosunda, 12 
öğretim görevlisi bulunmakta olup, halihazırda bine yakın öğrenci 
eğitim almaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilerimizin 
faydalanacağı 2 adet laboratuvar bulunmaktadır. 
Bunun yanı sıra kütüphanemizde ise bin 500’e 
yakın yerli ve yabancı eser bulunmaktadır. 

Ulaştırma alanında öncü Meslek Yüksekokulumuz, kadrosundaki 
akademisyenlerimiz, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün 
vermeyen bir yönetim anlayışına sahiptir. Meslek Yüksekokulumuz 
çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği birikime hâkim bilimsel yönü 
güçlü ve analiz yapabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz kadrosunda bulunan akademisyenlerimiz 
pek çok başarıya sahiptirler. Öğretim görevlilerimiz tarafından 
muhtelif yerlerde yapılan yayınların yanı sıra en iyi bildiri ödülünü 
alan öğretim görevlimiz bulunmaktadır. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?
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AKADEMİK
PERSONEL



Alaçam Meslek Yüksekokulu 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Yönetim ve Organizasyon Bölümü/Lojistik Programı: Lojistik sektörü 
başta olmak üzere özel ve kamu sektöründe birçok iş imkânı 
bulunmaktadır. Ulaştırma Hizmetleri Bölümü/Posta Hizmetleri 
Programı: Program mezunları PTT’de posta dağıtıcısı olarak görev 
yapabilir, PTT dışında posta hizmeti sağlayan kargo veya kurye 
şirketlerinde çalışabilirler. Ayrıca bölümden aldıkları bilgilerle posta 
acentesi, kurye şirketi ya da kargo şirketi kurabilirler. Ulaştırma 
Hizmetleri Bölümü/Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı: Mezunların, 
deniz işletmeciliği kuruluşları, gemi acentesi ve limanlarda ara 
eleman olarak istihdam olanakları bulunmaktadır. Büro Hizmetleri 
ve Sekreterlik Bölümü/Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı: Program 
mezunlarının büyümekte olan çağrı merkezi sektöründe kolayca 
iş bulma imkânı bulunmaktadır.

Kampüsümüz içerisinde Bilgisayar ve Çağrı Merkezi Laboratuvarı 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilere yönelik voleybol sahası, 
okuma salonu ve kütüphane yer almaktadır. Meslek Yüksekokulumuz 
öğrencilerimizin kültürel gelişimini olanaklı kılacak atmosferi 
oluşturmak için gerekli olan kurumsal zemini sunmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda, İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Uygulamaları 
dersleri kapsamında özel işletmeler ile iş birlikleri yapılmaktadır. 
Aynı zamanda ilçemizde yer alan Şehit Erdal Bolat Çok Programlı 
Lisesi ile öğrencilerin üniversite tercihleri konusunda çeşitli iş birlikleri 
yapılmaktadır. 

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?
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Meslek Yüksekokulumuz Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Alparslan Mahallesi Bafra Caddesi No:127 55800 Alaçam, Samsun
alacammyo@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19 / 7585
F. 0 362 622 11 80



BAFRA MYO

Hacinabi Mah.Yaşardoğu Cad. 55400 Bafra / Samsun
baframyo@omu.edu.tr

T. 0 362 542 67 62   
F. 0 362 542 67 61

BAFRAMYO .OMU . EDU . T R



baframyo.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, köklü bir 
geçmişe sahip bir eğitim kurumudur. 1992 yılında kurulan Meslek 
Yüksekokulumuz kadrosunda, 3 profesör, 6 doktor öğretim üyesi, 
1 doktor araştırma görevlisi ve 13 öğretim görevlisi bulunmakta ve 
halihazırda 600’e yakın öğrenciye eğitim verilmektedir. 

Meslek Yüksekokulumuzda, 2 adet 
laboratuvarımız bulunmaktadır. 

Misyon

Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem 
veren ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek; nitelikli ve 
yenilikçi bilimsel araştırmalar yapmak ve paydaşlara kaliteli hizmet 
sunarak toplum refahını artırmaktır.

Vizyon

Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, 
hizmette güvenin ve paydaş memnuniyetinin sağlandığı girişimci 
ve uluslararası bir üniversite olmaktır.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı? P
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Bafra Myo 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra edindikleri kazanımlar sonrası 
Bilgisayar Programcılığı, Muhasebe Uygulamaları, Organik ve Aromatik 
Bitki Yetiştiriciliği, Koruma ve Güvenlik Görevlisi alanlarında iş imkânı 
bulmaktadırlar. 

Meslek Yüksekokulumuz, tarımsal faaliyetlerde danışmanlık yapmaktadır. 
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güvenlik 
Şube Müdürlüğü ile iş birlikleri gerçekleştirmiştir.  

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Meslek Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Hacinabi Mah.Yaşardoğu Cad. 55400 Bafra, Samsun
baframyo@omu.edu.tr

T. 0 362 542 67 62
F. 0 362 542 67 61



BAFRA
TURİZM MYO

Turizm Fakültesi, Bafra / Samsun
bafratmyo@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19

BAFRATMYO .OMU . EDU . T R



bafratmyo.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu, 
bilimsel açıdan nitelikli, genç ve dinamik akademik personele 
sahip bir eğitim kurumudur.

2015 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz kadrosunda, 1 doçent 
ve 6 öğretim görevlisi bulunmakta olup, halihazırda 200’e yakın 
öğrenci eğitim almaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuzda, öğrenci mevcudumuzun görece az 
olmasından dolayı öğrencilere daha kişiselleştirilmiş, ihtiyaçlarını 
ve isteklerini karşılayan bir akademik ve idari yapı sunabilmekteyiz.

Sosyal açıdan okulumuz binasında bulunan açık ve kapalı spor 
alanlarından öğrencilerimizin faydalanması sağlanmaktadır. Okulda 
bulunan kütüphanede bini aşkın yerli ve yabancı esere, ayrıca 
üniversitemizin kayıtlı olduğu veri tabanı üzerinden elektronik 
yayınlara erişim sağlanmaktadır. 

Akademisyenlerimiz, bilimsel açıdan nitelikli, genç ve dinamik bir 
yapıya sahiptirler. Meslek Yüksekokulumuzda, öğrencilere güvenli 
bir eğitim ortamı sunulmakla birlikte yeni ve modern ekipmanlar 
kullanılmaktadır.

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

Biz Kimiz?

AKADEMİK 
PERSONEL



Bafra Turizm MYO 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra edindikleri kazanımlar sayesinde 
otel ve turizm işletmelerinde çalışabilmektedirler.

Bir eğitim kurumunun en büyük toplumsal katkısı yetiştirdiği bireylerin 
mesleklerini icrası noktasında olmaktadır. Bu doğrultuda okulumuz 
öğrencileri gerçekleştirdikleri staj faaliyeti ile başta Samsun olmak 
üzere ülkemizdeki turizm sektörüne hizmet vermektedir. 

Meslek Yüksekokulumuzun temel paydaşı akademik olarak aynı 
alanda bulunmamız ve fi ziksel yakınlığımız nedeniyle Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Turizm Fakültesi’dir. Fakülte ile ortak olarak seminer, 
teknik gezi, kariyer günleri etkinlikleri vb. düzenlenmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

İŞKUR İŞ KULÜBÜ
TANITIMI

ULUSAL STAJ 
PROGRAMI

TEKNOFEST
PROJESİ SEMİNERİ

Meslek Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Turizm Fakültesi, Bafra / Samsun
bafratmyo@omu.edu.tr

T. 0 362 312 19 19



Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu, Çarşamba / Samsun

T. 0 362 834 01 79

CARSAMBAMYO .OMU . EDU . T R

ÇARŞAMBA TİCARET
BORSASI MYO



Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek 
Yüksekokulu, gelişen teknoloji ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 
uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği 
bilgi ve beceriye sahip çözümleyici mühendis ile işçi arasında kamu 
ve özel sektörde hizmet pazarlamasında köprü kurabilecek üstün 
nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumudur.

2000 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz kadrosunda, 1 doktor 
öğretim üyesi ve 18 öğretim görevlisi bulunmakta olup, halihazırda 
bin 500’e yakın öğrenci eğitim almaktadır.

Fakültemizde öğrencilerimizin faydalanacağı, 3 adet bilgisayar 
laboratuvarı, 1 adet simülasyon laboratuvarı ve 1 adet kütüphane 
bulunmaktadır

Fakültemiz öğretim üyeleri, gerçekleştirdikleri akademik yayınların 
yanı sıra bugüne kadar fakülteye 38 prestijli ödül kazandırmıştır. 

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

AKADEMİK
PERSONEL



Omü Güzel Sanatlar Fakültesi 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz edindikleri kazanımlar sayesinde mezun olduktan 
sonra kamu kurumu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam 
edilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz, özel sektörle iş birliği içerisindedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Meslek Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır.

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okulu, Atakum / Samsun
carsambamyo.web@omu.edu.tr

T. 0 362 834 01 79



HAVZA MYO

Samsun Karayolu 4.km, Havza / Samsun

T. 0 362 714 55 55
   

HAVZAMYO .OMU . EDU . T R



havzamyo.omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu, uluslararası 
alanda akademik bilginin güncellenmesine ve teorinin şekillenmesine 
katkı sağlayan akademisyenleri ile uygun fi ziksel altyapısı, yenilikçiliği 
destekleyen yönetsel-kültürel iklimi ve bilinçli öğrencileri sayesinde 
kurulduğu günden bu yana hatırı sayılır başarıya imza atmış bir 
eğitim kurumudur. 

1993 yılında kurulan ve kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim 
üyesi ve 19 öğretim görevlisinin görev yaptığı yüksekokulumuzda 
bin 140 öğrenci eğitim almaktadır. 

Yüksekokulumuzda Havza Halk Merkezi 
Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak çeşitli kurslar 
(ilk yardım, aşçı yardımcılığı, yaş pasta yapımı, 
bilgisayar işletmenliği vb.) düzenlenmektedir.  
Ayrıca Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezinde öğrencilerin uygulamalı dersleri 
yapılmaktadır. Havza Ticaret Sanayi Odası 
ile Organize Sanayi bölgesine yönelik çeşitli 
konularda iş birlikleri yapılmaktadır.

Yüksekokulumuzda uygulanan 3+1 eğitim modeli ile hem öğrencilerimizin 
uygulama ihtiyaçları karşılanmakta, hem de sektörün bilgi donanımına 
sahip kalifi ye personel ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır. Bünyemizde 
Fizyoterapi Programı Uygulama Salonu, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programı Uygulama Salonu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 
Uygulama Salonu ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 
Uygulama Salonu bulunmaktadır. İlgili birimlerin tam donanımlı bir 
şekilde iyileştirilmiş olması, yüksekokulumuzun öğrencilerimize en 
verimli eğitim – öğretim imkânı sunmasını sağlamaktadır.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

TARİHÇE



Omü Havza Meslek Yüksek Okulu 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz yüksekokulumuzda edindikleri kazanımlar sayesinde, 
özel hastaneler, satış pazarlama fi rmaları, turizm fi rmaları ve bunun 
gibi özel sektör kuruluşları, üniversiteler, bakanlıklar gibi özel ve 
kamu kuruluşunda istihdam edilmektedir.

Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı bünyesinde mesleki ve sosyal 
kategorilerde sınıfl andırılan iki tür topluluk yapısı 
bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere 
özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. 
Havza Meslek Yüksekokulu, üniversitemizde 
SKS bünyesinde faaliyet gösteren toplulukların 
öncülüğünde, toplumsal çevreye katkılar 
sunmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Meslek Yüksek Okulumuz Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı 
çerçevesinde öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 
söz konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta 
ve edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektifl erinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır.

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Samsun Karayolu 4.km, Havza / Samsun
havzamyo@omu.edu.tr

T. 0 362 714 55 55



SAĞLIK 
HİZMETLERİ MYO

Kurupelit Kampüsü, Atakum / Samsun
shmyo@omu.edu.tr

T. +90 362 312 1919 / 6332-6334

SHMYO . OMU . EDU . T R



shmyo@omu.edu.tr2

Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
uluslararası alanda akademik bilginin güncellenmesine ve 
teorinin şekillenmesine katkı sağlamaktadır. Kadrosunda yer 
alan akademisyenleri, fiziksel altyapısı, yenilikçiliği destekleyen 
yönetsel-kültürel iklimi ve bilinçli öğrencileri sayesinde kurulduğu 
günden bu yana hatırı sayılır çok sayıda başarıya imza atmış bir 
eğitim kurumudur.
 
1988 yılında kurulan ve kadrosunda 1 doçent, 5 doktor öğretim üyesi 
ve 28 öğretim görevlisinin görev yaptığı yüksekokulumuzda 2 bin 
931 öğrenci eğitim almaktadır. 

Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin faydalanması amacıyla İlk 
ve Acil Yardım Laboratuvarı, Odyoloji Laboratuvarı, Optisyenlik 
Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Patoloji Laboratuvarı, Bilgisayar 
Laboratuvarı ve Diş Protez Laboratuvarı bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz 1988 yılında Tıbbi Laboratuvar, Hemşirelik 
ve Radyoloji olmak üzere üç programda öğrenci yetiştirmeye 
başlamıştır. Günümüzde ise Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, 
Dişçilik Hizmetleri Bölümü, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü ve 
Eczane Hizmetleri Bölümü olmak üzere 4 bölümü ve bu bölümlere 
bağlı 22 programı ile sağlık alanında nitelikli insan gücü açığını 
kapatmak amacıyla etkin hizmet vermektedir. Her bir programın 
kadrosunda alanında uzman öğretim elemanları bulunmaktadır.

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

Biz Kimiz?



Sağlık Hizmetleri MYO 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mezun olan öğrencilerimiz, sağlık alanıyla ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel kuruluşlarda istihdam edilmektedir. 

Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde 
sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar 
fakültelere özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. Bu 
bağlamda fakültemiz, Yaşatan Eller Paramedik Öğrenci Topluluğu 
ile mesleki alanda öğrencilerimizin gelişimini ve deneyim edinmesini 
desteklemektedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne 
kadar pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Bunların 
yanı sıra bisikletten satranca 93 alanda faaliyet gösteren sosyal 
topluluklar vasıtasıyla üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel 
gelişimini olanaklı kılacak atmosferi oluşturmak için gerekli olan 
kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

ÖĞRENCİ 
TOPLULUKLARI

Meslek Yüksekokulumuz Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programları desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke 
ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS



Kurupelik Kampüsü, Atakum / Samsun
shmyo@omu.edu.tr

T. +90 362 312 1919 / 6332-6334



TERME MYO

Yalı Mah. Çamlık Cd. Dış Kapı No: 86 (Yeni Otogar Yanı), Terme / Samsun
omutip@omu.edu.tr

T. 0 362 876 51 00
F. 0 362 876 13 17

T ERMEMYO .OMU . EDU . T R
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin en temel birimlerinden biri olan Terme 
Meslek Yüksekokulu 1999 yılında kurulmuş, 2001-2002 yılında ise eğitim 
ve öğretim hayatına başlamıştır. Yüksekokulumuz hali hazırda 1 doktor 
öğretim üyesi ve 14 öğretim görevlisi kadrosuyla 500’den fazla öğrenciye 
eğitim vererek nitelikli öğrenciler yetiştirmektedir. Yüksekokulda Gıda 
Teknolojisi Programı, Gıda Kalite Kontrol Programı, Muhasebe ve Vergi 
Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı, Pazarlama ve Reklamcılık 
Bölümü Pazarlama Programı, Dış Ticaret Programı ve Lojistik Programında 
eğitim verilmektedir.

Genç, dinamik kendini yenileyen eğitimci kadrosu ve donanımlı amfi  ve 
dersliklerle gelişen dünyaya ayak uyduran Terme Meslek Yüksekokulunda 
bilgisayar laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı, gıda laboratuvarı da 
bulunmaktadır. 

Yüksekokulumuz, “Terme Meslek Yüksekokulunu Seç İş Hayatına Erken 
Başla” sloganıyla mezun olan her öğrenciyi iş hayatında önemli bir 
yere gelmesi için birçok çalışma yapmaktadır. “3+1 Uygulamalı Eğitim 
Modeli”nin uygulandığı Yüksekokulumuzda, öğrenciler 3 dönem okulda 
eğitim gördükten sonra 1 dönem de uygulamalı olarak iş hayatını yerinde 
öğrenme fırsatına sahip olmaktadır. Bu sayede alanında gelişme fırsatı 
bulan öğrenci iş yeri eğitimi sonunda ise eğitim gördüğü iş yerinden iş 
teklifi  alma imkânı bulmaktadır. 

Yüksekokulumuz ayrıca Samsun Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler 
Odası ile uygulamalı eğitim iş birliği protokolü, Terme Ticaret ve Sanayi 
Odası ile uygulamalı eğitim iş birliği protokolü, Terme İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile Özgür Gençlik Projesi iş birliği Protokolü, Samsun Lojistik 
Köy ile iş birliği protokolü imzalamış ve öğrenciler için yeni iş fırsatları 
yaratmıştır.

Terme Meslek Yüksekokulu, kendisini sürekli geliştiren, paydaş 
görüşlerini önemseyen, fi rma ve sanayi ile iç içe olan, öğrencilerin 
işyeri eğitim uygulamalarını teşvik eden, şeffaf, sosyal-kültürel ve 
sportif faaliyetlere önem veren, milli ve manevi değerlerimize saygılı, 
akademik olarak başarılı ve mesleki olarak nitelikli mezunlar vermeyi 
kendisine misyon edinmiş anlayışı ile ülkemiz eğitim-öğretimine 
katkı yapmaktadır.

Yüksekokulumuz, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim vererek 
öğrencilere akademik ve mesleki teknik becerileri kazandırmayı 
ve iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü karşılamayı 
amaçlamaktadır. Bunun için bünyesinde yer alan tüm bilimsel, 
teknolojik ve fi ziki kaynakları etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Biz Kimiz?

Programlarımız
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

AKADEMİK
BİRİMLER



Terme Meslek Yüksekokulu 3

Kariyer söyleşileri, mezunlar buluşmaları, online ve yüz yüze eğitimler, 
özel gün ve haftalara yönelik konferanslar, mesleki seminerler, 
çeşitli kurum ve kuruluşlara teknik geziler, bahar şenlikleri ve spor 
şenlikleri ile öğrencilerin mesleki, kültürel ve sosyal gelişimlerine 
destek vermektedir. 

Vizyoner eğitim anlayışıyla sosyal ve kültürel aktivitelere önem 
veren Yüksekokulumuz, Terme halkına yönelik de çeşitli seminerler 
düzenlemiştir. Örtü altı sebze yetiştiriciliği, fındık altı tavuk yetiştiriciliği, 
kadın hastalıkları, şeker hastalığı gibi konularda da gerçekleştirilen 
seminerlerle toplumsal fayda üretmiştir.

Üniversite bünyesinde kurulan öğrenci toplulukları da mesleki, 
kültürel ve sosyal atmosferi destekleme noktasında önem arz 
etmektedir. Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal 
kategorilerde sınıfl andırılan iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. 
Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal topluluklar genel 
niteliktedir. Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne kadar 
pek çok etkinlik ve organizasyon gerçekleştirmiştir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?
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Fakültemizin Farabi, Mevlana ve Erasmus Programı çerçevesinde 
öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz söz 
konusu değişim programlarından aktif bir şekilde faydalanmakta ve 
edindikleri deneyimlerle uzmanlık alanlarına ilişkin perspektifl erinin 
genişlemesine katkı sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek 
Yüksekokulu, öğrencilere zengin laboratuvar 
ortamı sunarak nitelikli ve donanımlı bir şekilde 
meslek yaşamına hazırlamaya çalışan bir eğitim 
kurumudur. 

2005 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz 
kadrosunda, 1 doktor öğretim üyesi ve 18 öğretim 
görevlisi olup, halihazırda bine yakın öğrenci 
eğitim almaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuzda, amfi, bilgisayar laboratuvarı, ormancılık 
laboratuvarı, çocuk gelişimi drama salonu, tasarım atölyesi ve kütüphane 
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu alanları etkin kullanarak daha 
nitelikli ve donanımlı bir şekilde eğitim almaktadırlar.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz Nel-
eri Başardı?

AKADEMİK
BİRİMLER
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Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra edindikleri kazanımlar sayesinde 
orman muhafaza memuru, bilgisayar programcısı, çocuk gelişimi, muhasebe 
ara elemanı, iç mekân tasarımcısı alanlarında çalışabilmektedirler.

Meslek Yüksekokulumuzda, yer alan bölümler aracılığıyla yürütülen 
eğitim, hizmet, araştırma, danışmanlık gibi toplumsal katkı faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuz bölgesindeki ilişkili olduğu yerel yönetimler, 
kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları sanayi ve yerel halkla 
ile ilişki içerisindedir. 

Meslek Yüksekokulumuz, kurumlararası iş birliklerini, disiplinler arası 
girişimleri, sinerji yaratacak ortak girişimleri özendirecek mekanizmalar 
mevcut ve etkindir. Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri ile OGM, MEB, 
Vezirağaç, belediyeler gibi kurum ve kuruluşlarla farklı zamanlarda 
işbirliği yapılmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?
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Meslek Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programları desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke ve 
okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim programları 
ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Temelleri 1997 yılında atılan Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce, 
Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde hazırlık eğitimi veren bir 
kurumdur. Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin 
bir yabancı dilde yetkin olmalarını ve mesleki kariyerlerine katkı 
sağlayacak dil becerilerini kazandırmayı hedefl eyen bir hazırlık 
eğitimi sunulmaktadır. 

Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulumuz kadrosunda 2 doçent, 5 
doktor öğretim üyesi ve 40 öğretim görevlisi bulunmaktadır. 

Yüksekokulumuz fi ziki ve teknik alt yapısı ile dünya dillerinin 
öğretiminde en güncel yaklaşımları kullanmaktadır. Yüksekokulumuzda 
öğrencilerimizin faydalanacağı 2 adet dil laboratuvarı, 1 adet simülasyon 
laboratuvarı ve 1 adet kütüphane bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu 
imkânlar sayesinde kaliteli bir eğitim-öğretim hayatı sürmektedir. 

“Dilin ışığında ortak gelecek” sloganıyla yola çıkan Meslek Yüksekokulumuz, 
genç ve dinamik akademik kadroya sahiptir. Akademisyenlerimiz, 
öğrencilerimizin bir yabancı dilde okuma, konuşma, yazma, dinleme 
ve anlama becerilerini geliştirme vizyonunu benimsemektedir. 
Öğrencilerimiz Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve programı kapsamında 
yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz öğrendikleri dili sosyal, akademik 
ve meslek hayatlarında etkin bir biçimde kullanabilen, özgüvenli ve 
entelektüel donanıma sahip niteliktedir.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

AKADEMİK
BİRİMLER
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Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programları desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke 
ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla farklı 
kültürlerden gelen öğrencilerimizin sosyal bir etkileşim içinde dili 
yaşamaları için sosyal faaliyetler sunmaktadır. 

Ayrıca, Üniversitemizde SKS bünyesinde mesleki ve sosyal kategorilerde 
sınıflandırılan iki tür topluluk yapısı bulunmaktadır. Mesleki 
topluluklar fakültelere özgü iken, sosyal topluluklar genel niteliktedir. 
Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne kadar pek çok etkinlik 
ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Bunların yanı sıra bisikletten 
satranca 93 alanda faaliyet gösteren sosyal topluluklar vasıtasıyla 
üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel gelişimini olanaklı kılacak 
atmosferi oluşturmak için gerekli olan kurumsal zemini sunmaktadır.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?
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FARABİ MEVLANA ERASMUS
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu 
nitelikli teknikerler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim kurumudur. 

2011 yılında kurulan Meslek Yüksekokulumuz kadrosunda, 1 profesör, 
1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 25 öğretim görevlisi bulunmakta 
olup, halihazırda 900’e yakın öğrenci eğitim almaktadır.

Meslek Yüksekokulumuzda, gıda laboratuvarı, 
kimya laboratuvarı, elektrik laboratuvarı, elektronik 
laboratuvarı, endüstriyel kalıpçılık laboratuvarı, 
dökümhane, biyomedikal laboratuvarı ve 
otomotiv laboratuvarı bulunmaktadır. Bu 
alanlarda, öğrenciler derslerde edindikleri 
teorik ve uygulama bilgilerini pekiştirme fırsatı 
bulmaktadırlar.

Meslek Yüksekokulumuz, Organize Sanayi Şubesi 
içinde kurulu Meslek Yüksekokullarından biridir. ön 
lisans programlarının tümü teknik programlardan 
oluşmaktadır. Meslek Yüksekokulumuzun 
kadrosunda bulunan akademisyenlerimiz pek 
çok başarıya sahiptirler.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz Nel-
eri Başardı? A
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YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MYO 3

Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Meslek Yüksekokulumuzda, tekniker bazında ara eleman yetiştirilmektedir. 
Okulun konumu gereği sanayi bölgesindeki firmalarda ara eleman 
olarak istihdam edilmektedir.

Meslek Yüksekokulumuzda, dökümhanede hurda demirleri eritilerek, 
yeni bir mamul yapılmakta ve geri dönüşüme kazandırılmaktadır. 

Meslek Yüksekokulumuz, tekniker açığını kapatmaya çalışmaktadır. 
Meslek Yüksekokulumuz, sanayi kuruluşlarına ürün geliştirmeye 
yönelik staj ve iş yeri eğitimi için kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
gerçekleştirmektedir.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?
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Meslek Yüksekokulumuz, Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programları desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu ülke 
ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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Akademik 
Vizyonumuz 
ve Niteliğimiz 
Nedir?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı müzik, sahne 
sanatları, müzikoloji ve Türk Müziği bölümlerinde lisans ve lisansüstü 
eğitim veren bir eğitim kurumudur. 

1993 yılında kurulan Devlet Konservatuvarı kadrosunda, 6 profesör, 
3 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi ve 1 araştırma 
görevlisi bulunmakta olup, hâlihazırda 120 öğrenci eğitim almaktadır. 

Konservatuvarımızda öğrencilerimizin faydalanacağı konser salonu, 
bireysel olarak çalışabilecekleri çalışma odaları bulunmaktadır. 

Devlet konservatuvarı güçlü ve alanında 
yetkin öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. 
Akademisyenlerimizin yüksek bilgi ve becerileri 
ile Konservatuvarımız müzik ve sahne sanatları 
alanında donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Akademisyenlerimizin ve 
öğrencilerimizin yurt içinde ve yurt dışında aldığı 
ödüller ve gösterdiği başarılar bu hedefi mizi 
daha ileri taşıyacağımızın bir göstergesidir.

Biz Kimiz?

Hangi İmkânlar 
Vasıtasıyla
Öğrencilerimiz 
Neleri Başardı?

Ö
D

Ü
L 

V
E

B
U

R
SL

A
R

Ö
D

Ü
L 

V
E

 
B

U
R

SL
A

R
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Programlarımız 
ve Sundukları 
İş İmkânları 
Nelerdir?

Mesleki,
Kültürel ve 
Sosyal
Atmosferi 
Hangi Yollarla 
Destekliyoruz?

Öğrencilerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra müzik alanında 
hizmet veya eğitim veren özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında 
istihdam edilmektedir.

Üniversitemizde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde 
mesleki ve sosyal kategorilerde sınıfl andırılan iki tür topluluk 
yapısı bulunmaktadır. Mesleki topluluklar fakültelere özgü iken, 
sosyal topluluklar genel niteliktedir. Bu bağlamda Fakültemiz; 
Müzikoloji ve Türk Sanat Müziği isimli toplulukları ile mesleki alanda 
öğrencilerimizin gelişimini ve deneyim edinmesini desteklemektedir. 
Öğrencilerimiz topluluklar bünyesinde bugüne kadar pek çok etkinlik 
ve organizasyon gerçekleştirmiştir. Bunların yanı sıra bisikletten 
satranca 93 alanda faaliyet gösteren sosyal topluluklar vasıtasıyla 
üniversitemiz, öğrencilerimizin kültürel gelişimini olanaklı kılacak 
atmosferi oluşturmak için gerekli olan kurumsal zemini sunmaktadır.

Devlet Konservatuvarı düzenlediği ve yer aldığı kültürel ve sanatsal 
faaliyetler ile topluma ulaşabilmeyi ve öğrencilerimizi sosyal 
faaliyetlere yönlendirmeyi desteklemektedir.  Öğrencilerimizle 
birlikte bu etkinliklerin sürekliliğini sağlamak ve toplumun sanat 
ve müzik bilincini ve kültürünü arttırmak konusunda katkılarımızı 
sunmaktayız.

Öğrencilerimize 
Hangi Yurtdışı
Değişim
Programlarını 
Sunuyoruz?

Devlet Konservatuvarı Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim 
programlarını desteklemekte, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülke ve okullarda öğretim olanağı sağlanmaktadır. Öğrenci değişim 
programları ile dil eğitimini geliştirme olanakları sağlanmaktadır. 
Devlet Konservatuvarının Danimarka, Estonya, Macaristan, İtalya, 
Slovenya ve İspanya ile Erasmus Değişim Programı ile anlaşması 
bulunmaktadır. Bu programlar ile öğrencilerimizi aldıkları sanat 
eğitimini farklı ülkelerin kültür ve sanatı ile bütünleştirmektedir.

FARABİ MEVLANA ERASMUS
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