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18 Mayıs 2018’de Samsun’da kurulan Samsun 

Üniversitesi, yüksek nitelikli akademik programları ile 

“Nitelikli Toplum için Nitelikli Üniversite” sloganıyla 

küresel düzeyde bilimsel eğitim-öğretim çalışmaları 

yürütmektedir. Samsun Üniversitesi deniz kenarında 

yer alan ve doğal hayata ev sahipliği yapan Ballıca 

Kampüsü, dağ ve deniz manzaralı Canik Kampüsü 

ve sıcak ve samimi ortamıyla Kavak Kampüsü 

olmak üzere üç farklı alan üzerinde yer almaktadır. 

Karadeniz’in incisi Samsun’un adını taşıyan Samsun 

Üniversitesi, yapılanmasını gerçekleştirirken şehrin, 

bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alan 

stratejilerle yol almaktadır. Üniversiteden mezun olan 

her öğrencinin kamu veya özel sektörde istihdam 

edilme veya kendi işini kurabilme olanaklarına 

sahip bir programdan mezun olması gerekmektedir. 

Programlar oluşturulurken bu üç husus göz 

önünde bulundurulmuştur. Üniversitemizdeki tüm 

programlar arasında iş dünyasındaki rekabette 

üstünlük elde etmek, aynı anda iki diploma ile mezun 

olabilmek için çift anadal olanağı bulunmaktadır. 

Örneğin yazılım mühendisliğinde kayıtlı öğrenci bir 

başka fakülte bünyesindeki havacılık uzay bilimler 

fakültesini ikinci program olarak okuyabilmektedir. 

Başarılı öğrencilerin ortalamasına göre üst 

dönemlerden ders alarak erken mezuniyet olanağı 

Samsun University, which was established on May 

18, 2018 in Samsun, carries out scientific 

education and training activities at the global 

level with the slogan of “Qualified University for 

Qualified Society” with its highly qualified academic 

programs. Samsun University is located on three 

different areas: Ballıca Campus, which is located 

by the sea and hosts natural life, Canik Campus 

with mountain and sea views, and Kavak Campus 

with its warm and friendly atmosphere. Named 

after Samsun, the pearl of the Black Sea, Samsun 

University proceeds with strategies that take into 

account the needs of the city, region and country 

while carrying out its structuring. Every student 

who graduates from the university must graduate 

from a program that has the opportunity to be 

employed in the public or private sector or to start 

their own business. These three aspects were taken 

into consideration while creating the programs. 

Among all the programs at our university, there is a 

double major opportunity to gain superiority in the 

competition in the business world and to graduate 

with two diplomas at the same time. For example, a 

student registered in software engineering can study 

the aerospace sciences faculty of another faculty 

as a second program. According to the average 



sunulmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimiz 4 yıllık bir 

programdan 3 yıl gibi kısa sürede mezuniyet hakkı 

elde edebileceklerdir. 7+1 işyeri uygulaması ile 

öğrencilerin bir dönemlerini alanı ile ilgili olarak 

firma ve işletmelerde geçirmeleri hedeflenmiş ve 

müfredatlar bu doğrultuda oluşturulmuştur. 

Öğrencilerimizin en az B1 düzeyinde yabancı dil 

bilgisine sahip olarak mezun olmaları hedeflenmiş 

ve müfredatlara bu kapsamda akademik İngilizce 

derslerine yer verilmiştir. Bünyesinde kendine ait 

havaalanı olan iki devlet üniversitesinden birisidir. 

Bu sayede Samsun Üniversitesi öğrencileri üniversite 

okurken aynı zamanda uçuş eğitimi alma olanağına 

da sahiptir. Karadeniz bölgesinin en büyük ve 

herkesin kendinden bir şeyler bulduğu çok kültürlü bir 

şehri olan ve üniversitenin konumlanmakta olduğu 

Samsun; tarım, sanayi, turizm, spor, eğitim, kültür, 

bilim ve sanat alanında çok önemli zenginliklere 

sahiptir. Bu öncü rolünü, sürekli gelişen imkânları 

ile de pekiştirerek öğrencilerini en iyi şekilde 

ağırlamaya hazırdır. Sadece bir yerleşke değil, 

sıcak bir eğitim yuvası sunan Samsun Üniversitesi, 

öğrencileri, alanında uzman, nitelikli akademik ve 

idari kadrosu ile büyük bir ailedir. 
 

 

 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE 
BAŞKANLIŠI 
Samsun Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı, 2018 yılında kurulan Samsun 

Üniversitesi’nin nitelikli eğitim ve araştırma 

faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla 

kurulmuştur. Üniversitenin değerli mensupları olan 

akademisyenlere, öğrencilere ve personele kaliteli bir 

şekilde bilgi hizmeti sunarak bilimsel, sosyal ve 

kültürel anlamda zenginleşmelerine öncülük 

etmektedir. 

 
Başkanlığa bağlı olarak, Canik Kampüsünde Prof. 

Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi ile birlikte 

Ballıca ve Kavak Kampüslerinde birim kütüphaneleri 

bulunmaktadır. 

of successful students, early graduation is offered 

by taking courses from higher semesters. In this 

way, our students will be able to graduate from a 

4-year program in 3 years. With the 7+1 workplace 

application, it is aimed that the students spend a 

semester in companies and businesses related to 

their field, and the curricula have been created in 

this direction. It is aimed that our students graduate 

with at least B1 level of foreign language knowledge, 

and academic English courses are included in the 

curriculum within this scope. It is one of the two 

state universities with its own airport. In this way, 

Samsun University students have the opportunity to 

receive flight training while studying at the university. 

Samsun, which is the largest city in the Black Sea 

region and a multicultural city where everyone finds 

something, and where the university is located; It 

has very important wealth in the fields of agriculture, 

industry, tourism, sports, education, culture, science 

and art. It is ready to host its students in the best way 

by reinforcing this pioneering role with its constantly 

developing opportunities. Samsun University, which 

offers not only a campus but a warm education 

home, is a big family with its students, qualified 

academic and administrative staff. 
 

 

LIBRARY AND DOCUMENTATION 
DEPARTMENT 
Samsun University Library and Documentation 

Department was established in 2018 in order to 

contribute to the qualified education and research 

activities of Samsun University. It leads the scientific, 

social and cultural enrichment by providing quality 

information services to academics, students, and 

staff, who are valuable members of university. 

 
Affiliated to the department, together with Prof. Dr. 

Fuat Sezgin Central Library found in Canik Campus, 

unit libraries take place at Ballıca and Kavak 

Campuses. 

 
Information resources in all libraries affiliated to 



 

 

    

     

 

    

     

     

 

 

  

 
     

    

       

    

 

 
    

    

   

    

      

 

   

     

      

 
   

     

     

     

   

   

    

     
 

 

BARINMA ve BESLENME İMKANLARI 
Öğrencilerimize konforlu ve güvenli KYK yurtlarında 

barınma imkanları sunulmaktadır. Canik, Ballıca ve 

Kavak yerleşkelerinde eğitim gören öğrenciler 

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt binalarında 

 

 

 

       

 

  

 

       

    

 
       

 

       

 
    

   

   

   

      

 

   

    

   

 
    

     

    

    

   

   

   

  
 
 
 
 
 

 

 

   
 

 

 

       

Başkanlığımıza bağlı bulunan tüm kütüphanelerde

bilgi  kaynakları  çağdaş  kütüphanecilik  anlayışına

göre,  uluslararası  standartlar  çerçevesinde 

oluşturulmaktadır.  Basılı  ve  elektronik  bilgi

kaynaklarıyla  (kitaplar,  e-kitaplar,  veritabanları  vb.)

hizmet  verilen  kütüphanelerimizde,  kataloglamada 

RDA-Kaynak  Tanımlama  ve  Erişim  (Resource 

Description  and  Access)  kataloglama  kuralları 

uygulanırken, sınıflamada ise Kongre Kütüphanesi

Sınıflama  Sistemi  (Library  of  Congress  Classification

System)  kullanılmaktadır.

Samsun  Üniversitesi  akademik  personeli  ve

öğrencileri,  kütüphanenin  elektronik  bilgi

kaynaklarına  kampüs  içi  ve  kampüs  dışı  erişim

sağlayabilmekte  ve  literatür  taraması

yapabilmektedir.

Kütüphane  Hizmet  ve  Olanakları

•  Yayın  Sağlama  Hizmetleri

•  Kullanıcı  Hizmetleri

•  Ödünç  Verme  Hizmeti

•  Okuma  Salonu  Hizmetleri  ve  tarama

terminalleri

•  E-Katalog  Tarama

•  Kütüphaneler  Arası  İşbirliği  Hizmetleri

•  Kampüs  Dışı  Erişim  Hizmetleri  v.b.

Bilgi  kaynağı  Koleksiyonu

•  35.000’in  üzerinde  basılı  kitap

•  30.000’  in  üzerinde  e-dergi

•  45.000’  in  üzerinde  e-kitap

•  Ulusal  veritabanları

•  Uluslararası  veritabanları

•  Açık  erişim  veritabanları

•  Görsel  ve  işitsel  materyaller

our   Department   are   created   in   accordance   wit

the  understanding   of   contemporary   librarianshi

and  within   the   framework   of   internationa

standards.

In  our  libraries,  where  printed  and  electronic 

information   resources   (books,  e-books,

databases  etc.)  are   served,  RDA-  Resource

Description   and  Access   cataloging   rules   ar

applied   in   cataloging

while  the  Library  of  Congress  Classification  System 

is  used  in  classification.

Samsun  University  academic  staff  and  students  can

access the library’s electronic information resources

on  and  off-campus  and  search  for  literature.

Library  Services  and  Facilities

•  Broadcasting  Services

•  User  Services

•  Lending  Service

•  Reading  Room  Services  and  scanning

terminals

•  E-Catalog  Scanning

•  Interlibrary  Collaboration  Services

•  Off-Campus Access Services  etc.

Resource  of  Information  Collection

•  Over  35.000  printed  books

•  Over  30.000  e-journals

•  Over  45.000  e-books

•  National  databases

•  International  databases

•  Open-access  databases

•  Visual and audio materials

ACCOMMODATION  AND  NUTRITION
OPPORTUNITIES
Our  students  are  provided  with  accommodation

opportunities in comfortable and safe KYK (Credit

and  Hostel  Institution)  dormitories.  Students  who  are



 

     

 

     

 

  

    

 

 

 

 

  

     

 

     

 

   

 

 
    

      

 

  
     

 

     

      

    

     

     

 

     

    

       

 

 
 

 

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 
Samsun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı, öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş 

zamanlarını değerlendirmek, sosyal ve kültürel 

gelişimlerine yardımcı olmak için, 

studying at Canik, Ballıca and Kavak campuses are 

accomodated at the dormitories of KYK (Credit and 

Hostel Institution). Facilities of hot water, breakfast 

and appetisers are included in the dormitories, and 

thanks to the study rooms, students can study in a 

comfortable atmosphere. Besides these, there are 

many private dormitories in our city. 

Cafeteria facilities are included in all our campuses 

of our university. According to the nutritional values, 

students are served four dishes in lunch time under 

its cost price. The food prepared with the aim of 

students’ eating cheap, balanced and healthy diet 

are based on the calorific value. 

Moreover, we give importance to canteens so that 

our students can recreate themselves in their spare 

times. In the canteens of all our campuses, service is 

provided between the hours 08.00 – 17.00. 

 

TRANSPORTATION 
Our campuses can be reached by means of public 

transportation and taxi. 

 

SPORTS OPPORTUNITIES 
Our students and staff can attend all the activities in 

our university that includes various sports facilities. 

With the beginning of the academic year, sports 

trainings and tournaments are organised in various 

branches. Additionally, our students represent 

our university inividually and also as a team in 

intercollegiate sports competetions. Our students 

can join the sports activities selections and have 

the opportunity to participate in the sport they 

prefer. Indoor sports hall, football field, basketball, 

volleyball and tennis courts are available in the 

campuses for all our students. 
 

 

 

STUDENT UNIONS 
Samsun University Health, Culture and Sports 

Department plans and realizes several activities for 

the students to utilize their free time in terms of their 

interests and to help to increase their social 

barındırılmaktadır.Yurtlarda  sıcak  su,  kahvaltı  ve

aperatif  beslenme  imkânları  bulunmakta  olup,

çalışma  salonları  olması  nedeniyle  de  öğrenciler

rahat  bir  ortamda  ders  çalışabilmektedir.Bunun

yanında  ayrıca şehrimizde çok sayıda özel  yurtlar

da  bulunmaktadır.

Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerinde  yemekhane 

tesisleri bulunmaktadır. Öğrenciye besin değerine

göre 4 çeşit öğlen yemeği maliyetinin çok çok altında

verilmekte,  öğrencilerin  ucuz,  dengeli  ve  sağlıklı

beslenebilmeleri  amacıyla  çıkarılan  yemekler  kalori

hesabına  dayandırılmaktadır.

Ayrıca  öğrencilerin  ders  dışı  zamanlarında

dinlenebilmeleri için kantin ve kafe işletmelerine de

önem  verilmiştir.  Halen  üniversite  yerleşkelerinde

saat  08.00-17.00  arasında  açık  tutulan  kantin-

kafelerde  hizmet  verilmektedir.

ULAŞIM
Üniversitemizin  tüm  yerleşkelerine  belediye

otobüsleri,  dolmuş  ve  taksilerle  ulaşmak  mümkündür.

SPOR  İMKANLARI
Çeşitli  spor  tesislerinin  bulunduğu  üniversitemizde

öğrenci  ve  personelimiz  birçok  branşta  etkinliklere

katılabilir.  Akademik  takvimin  başlaması  ile
birlikte  çeşitli  branşlarda  spor  kursları  ve

turnuvaları  düzenlenir.  Ayrıca  üniversitelerarası

spor  yarışmalarında  öğrencilerimiz  bireysel  ve

takım  olarak  üniversitemizi  temsil  etmektedirler.

Öğrencilerimiz her yıl yapılan seçmelere katılarak

diledikleri  spor  takımlarına  katılma  imkanları

bulunmaktadır.  Yerleşkelerimizde  kapalı  spor

salonu,  halı  saha,  basketbol,  voleybol  ve  tenis

sahaları mevcut olup  öğrencilerimizin kullanımına

açıktır.



öğrenci toplulukları aracılığıyla birçok etkinlik 

planlayıp gerçekleştirmektedir. Üniversitemiz 

öğrenci topluluklarına imkân ve ekonomik destek 

sağlamaktadır. 

 

SOSYAL ve KÜLTÜREL İMKANLAR 
Üniversitemizin önde gelen amaçlarından birisi de, 

öğrenim gören öğrencilerin ders dışı zamanlarını 

en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, güzel 

sanatlara yönelik etkinlikler düzenleyerek onların bu 

etkinliklere katılmalarını temin etmektir. Aynı 

zamanda bu tür katılımların eğitimin bir parçası 

olduğuna inanılmaktadır. Öğrenciler için Türk Sanat 

Müziği, Türk Halk Müziği, Halk Oyunları, Tiyatro 

ve benzeri alanlarda yeteneklerine göre etkinlikler 

düzenlenmektedir. Bu etkinlikler genelde öğrenci 

toplulukları aracılığı ile yapılmaktadır. 

and cultural development via student unions. Our 

university provides opportunities and economic 

support for the student unions. 

 

SOCIAL AND CULTURAL OPPORTUNITIES 
One of the important aims of our university is to 

provide the students with facilities to fulfill their 

extra-curricular activities, especially by arranging 

activities about fine arts and making our students 

join these activities. In the meantime, we believe 

that such participations are fruitful and effective 

parts of education for the students. Activities such as 

Turkish Art Music, Turkish Folk Music, Folk Dances, 

Theatres are organised according to the students’ 

skills and capabilities. These activities are arranged 

via student unions. 

 
 
 
 
 

  
 

UZEM 
Faaliyetlerine 2019 – 2020 akademik yılı güz 

dönemi ile başlayan Samsun Üniversitesi Uzaktan 

Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (SAMÜ- 

UZEM), günümüz bilgi iletişim teknolojilerinin 

kullanımına olanak sağlayıp, verimli ve sonuç 

odaklı bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturarak 

bünyesinde barındırdığı personelleri günümüz 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve donanımlar ile 

destekleyerek eğitim ve öğretim hayatına farklı 

bir bakış açısı sunmayı hedeflemektedir. 

 
SAMÜ UZEM “Nitelikli toplum için nitelikli 

üniversite” sloganı ile eğitim ve öğretim hayatına 

başlayan üniversitemizin geleceği olan öğrenci ve 

öğrenmeyi temel eğitim felsefesi olarak benimsemiş, 

tüm kullanım gruplarının geri dönütleri ile her geçen 

gün var olan kalitesini adım adım ileri taşıyarak 

varlığını sürdürmektedir. SAMÜ UZEM teknik 

ihtiyaçların analiz edilmesi ve gerçekleştirilmesini, 

donanım kaynaklarının yönetiminin sağlanmasını, 

UZEM 
Samsun University Distance Education Research and 

Application Center (SAMÜ-UZEM), which started its 

activities in the fall semester of the 2019 – 2020 

academic year, aims to offer a different perspective 

to education life by enabling the use of today’s 

information and communication technologies and 

creating an efficient and result-oriented education 

environment as well as providing its personnel with 

the knowledge and equipment that can meet today’s 

needs. 

 
SAMÜ UZEM adopts the student, which is the future 

of our university that started its education life with 

the slogan of “Qualified university for a qualified 

society”, and learning as the basic education 

philosophy, and continues its existence by carrying its 

existing quality step by step with the feedbacks of all 

usage groups. It provides the analysis and realization 

of technical needs, the management of hardware 

resources, the smooth login and authorization of 



 

 

    

 

 

      

    

 

     

 
      

   

     

      

 

 

 

 

      

        

 

      

      

 
     

      

       

      

      

  

students to the learning management  system, and

the  management of student enrollment processes.

Moreover,  it  strives  to  establish  collaborations 

between  universities  at  the  international  level  and  to 
increase  their  numbers  by  conducting  scientific  and

technological  research  or  contributing  to  academic

staff  with  the  units  conducting  research.

SAMÜ-UZEM  organizes  lectures,  courses,  seminars,

conferences,  and  similar  activities.  It  continues

to  improve  its  infrastructure  for  the  associate,

undergraduate  and  graduate  programs  that  will

established  through  distance  education  in  the 

upcoming  processes.

öğrencilerin  öğrenme yönetim sistemine sorunsuz

bir  şekilde  giriş  yapabilmesi  ve  yetkilendirilmesini,

öğrenci  kayıtlanma  süreçlerinin  yönetiminin 

gerçekleştirilmesini  sağlamaktadır.  Aynı  zamanda

bilimsel  ve  teknolojik  araştırmalar  yaparak  veya

yapan  birimler  ile  akademik  personele  katkı

sağlayarak  uluslararası  düzeyde  üniversiteler

arasında  işbirlikleri  kurmak  ve  sayılarını  artırmak

için  de  çaba  sarf  etmektedir.

SAMÜ-UZEM,  ders,  kurs,  seminer,  konferans  ve

benzeri  faaliyetleri  gerçekleştirmektedir.

Önümüzdeki  süreçlerde  kurulacak  olan  uzaktan

eğitim  yolu  ile  gerçekleşecek  önlisans,  lisans,

lisansüstü  programlar  içinde  altyapısını  iyileştirmeyi

sürdürmektedir.



  
 

   
   

   

   

   
   

 

     

  

    

              

 

           

                            

                  

                                             

                                                                                

      

     

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    
 

    
  

 

   
   

 

     

   
  

   

                      
 

   
  

 

    

  

  

 

    

  

   
 

  
   

  

   

      

        

 

     
  
     

                

  

     

  

   

  

          

  

  

  

    

 

     
  

 

   
   

 

     
   

                  

   

   

 

   
  

                  

    

  

   

 

  

  

Faculty  of  Medicine

Faculty  of Engineering
Industrial  Engineering  Program

Biomedical Engineering  Program

Software Engineering  Program

  Mechanical  Engineering  Program

Electrical  Electronics  Engineering  Program

Faculty  of  Economics  Administrative  and 
Social  Sciences
English  Translation  and  Interpretation  Program 

Communication  Desing  and  Management  Program

Maritime Business Management  Program

Geography  Program

International Trade and Business  Program

Healty  Administration  Program

History  Program

Political  Science  and  Public  Administration  Program

Turkish Language and Literature  Program 

Psychology  Program

Sociology  Program

Economy  and  Finance  Program

Faculty  of  Architecture  and  Design 
Architecture  Program

Civil  Aviation  School
Aviation  Management  Program

Faculty  of  Özdemir  Bayraktar  Aeronautics
And  Space  Sciences
Aircraft  Maintenance  and  Repair  Program 

Meteorological  Engineering  Program

Aviation and Aerospace  Engineering  Program

Kavak  Vocational  School
Architectural Restoration  Program

Geographic Information Systems  Program

Map  and  Castastro  Program

Construction Technology  Program

Building  Control  Program

Construction Program

Heavy  Equipment Operator  Program

Electricity  Program

 

  
  
  

  
  

    

   
   
   
   
 
  
 
     
    
 
   
   

   
 

   
 

    
 
 
  
    

  

 
   

 
  
   
   

Tıp  Fakültesi

             Mühendislik  Fakültesi
     Endüstri Mühendisliği   Programı

Biyomedikal Mühendisliği  Programı

                    Yazılım Mühendisliği Programı

  Makine  Mühendisliği  Programı
Elektrik-Elektronik  Mühendisliği  Programı

İktisadi,  İdari  ve  Sosyal  Bilimler

Fakültesi
İngilizce Mütercim  ve  Tercümanlık  Programı

İletişim  Tasarımı  ve  Yönetimi  Programı

Denizcilik  İşletmeleri  Yönetimi  Programı

Coğrafya  Programı

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik  Programı

Sağlık  Yönetimi  Programı

Tarih  Programı

Siyaset  Bilimi  ve  Kamu  Yönetimi  Programı

Türk  Dili  ve  Edebiyatı  Programı

Psikoloji  Programı

  Sosyoloji  Programı

Ekonomi  ve  Finans  Programı

Mimarlık  ve  Tasarım  Fakültesi
Mimarlık  Programı

Sivil  Havacılık  Yüksekokulu  
Havacılık Yönetimi  Programı

Özdemir  Bayraktar  Havacılık  ve  Uzay

Bilimleri  Fakültesi
Uçak Bakım ve Onarım  Programı

Meteoroloji  Mühendisliği  Programı

Havacılık  ve  Uzay  Mühendisliği  Programı

Kavak  Meslek  Yüksekokulu
Mimari Restorasyon Programı

Coğrafi Bilgi Sistemleri  Programı

Harita  ve  Kadastro  Programı

İnşaat Teknolojisi Programı

Yapı  Denetimi Programı

  İnşaat Programı

İş  Makineleri  Operatörlüğü  Programı

  Elektrik  Programı



 

 

  



 

 


