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AFETLER COĞRAFYASI

COGR4118

5

3

3/0/0

Bu dersin içeriği tehlike, risk ve afet tanımı, yer sistemleri ve ilişkileri, depremler,
tsunami, volkan, taşkın, kütle hareketleri, çığ, atmosferik afetler, kuraklık, erozyon,
biyofizik afetler, teknolojik afetler ve afetlere genel bakış konuları hakkında bilgi
verilmektedir.
ANTROPOJENİK
JEOMORFOLOJİ

COGR4151

5

3

3/0/0

Jeomorfoloji konusunda temel bilgiler vermeyi amaçlayan ve 2. Yarıyılda okutulan
Topografyalara Genel Bakış dersi ile bir bütün oluşturan Jeomorfolojiye Giriş dersi,
yerşekillerinin oluşum ve gelişimleri ile bu süreçte etkili olan faktörlerin ortaya
konulması şeklinde tanımlanabilir.
Dersin içeriği; Jeomorfolojinin konusu ve kısa tarihçesi, Ana yerşekilleri ( ovalar,
platolar ve dağlar), Yerşekillerinin oluşum ve gelişimleri üzerinde rol oynayan etmen ve
süreçler, (jeosferler, yerkabuğu hareketleri-levha tektoniği, litolojik ve tektonik yapı,
volkanizma, iklim-morfojenetik bölgeler, süre-jeolojik Zaman ve devirler ile paleocoğrafya)
konularından oluşmaktadır.
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II

ODAI0002

2

2

2/0/0

Bu ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini
içermektedir.
BİTKİ COĞRAFYASI

COGR3082

5

3

3/0/0

Bu dersin amacı bitki örtüsü mekan arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bitki
topluluklarının küresel dağılışının öğrenilmesidir. Bu amaçla coğrafi mekan unsurları ile
bitkiler arasındaki ilişkiler değerlendirilmekte, dünyadan ve Türkiye'den örnekler
verilmektedir.Yeryüzünde alan kaplayan bitkilerin bu yayılış alanlarının ortaya çıkışı ve
nedenleri, alan merkezleri, yeryüzündeki bitki topluluklarının dağılışı ve bu toplulukların
yayılış alanlarında meydana gelen değişimlerin ortaya konulması .
BÖLGESEL COĞRAFYAYA
GİRİŞ

COGR1004

"oAsya
oAvrupa
oKuzey ve Güney Amerika
oKuzey Afrika ve Güneybatı Asya
oSahraaltı Afrika
oGüneydoğu Asya
oGüney Asya
oPasifik Alemi
oAvustralya ve Yeni Zelanda"

6

3

3/0/0

DÜNYA BÖLGELERİ: AFRİKA COGR3070

5

3

3/0/0

3

3/0/0

Afrika: Farklı Kıta
Orman Alanları Büyük Zenginlik ve Tehlike,
Gelişim Sancıları
Afrika'nın Ekonomik Gelişimi
Kuzey Afrika
Batı Afrika
Orta Afrika.
Doğu Afrika
Güney Afrika
DÜNYA BÖLGELERİ: ORTA
ASYA, RUSYA VE
KAFKASLAR

COGR4079

5

Orta Asya, Rusya ve Kafkaslar'ın genel ve bölgesel özellikleri
EKONOMİK FAALİYETLER

COGR1155

6

3

3/0/0

Türkiye'nin Beşeri Coğrafya'sı hakkında öğrencilere kapsamlı bilgi vermek ve Beşeri Coğrafya
konularını ekonomik faaliyetler kapsamında değerlendirmek. Bu perspektifte ekonomik
faaliyetlerden olan ziraat, sanayi, ticaret, turizm ve madencilik gibi iktisadi faaliyetler
konularına değinilecektir.
FİZİKİ COĞRAFYAYA GİRİŞ COGR1050

6

3

3/0/0

Fiziki Coğrafyaya Giriş bakımından ana çizgileri ile jeomorfoloji, klimatoloji,
hidrografya ve biyocoğrafya konularında temel bilgileri kapsar
HİDROGRAFYA

COGR2168

5

3

3/0/0

Bu dersi alan öğrenci hidrografyanın tanımı ve genel özellikleri yanından yeraltı suları,
kaynaklar, akarsular ve uygulamaları ve göllere ait bir takım detaylı bilgilere sahip
olurlar. Son olarak da sulardan değişik faydalanma şekillerini görerek dersi tamamlarlar.
KIRSAL COĞRAFYA

COGR2170

5

3

3/0/0

Kırsal alanların tanımlanması; Arazi kullanımlarının ele alınması; Kırsal alanları
biçimlendiren, oluşturan meskenler, yerleşmeler ele alınacak; Kırsal alanlarda yaşayan nüfus
ve gerçekleştirilen başlıca ekonomik faaliyetler açıklanacak; Sonrasında kırsal alanların
yeniden yapılandırılmasındaki süreçlerden modernite, teknoloji, sosyal değişim, tarımsal
değişim, kırsal ekonomideki değişim, sosyal ve demografik değişim, çevresel değişimler ele
alınarak; Kırsal alanlar, kırsal alanların yeniden yapılandırılmasındaki kırsal politikalar
açıklanacak ve son olarak kırsal kalkınma ve kırsal yenilenme ele alınacaktır
KLİMATOLOJİ
(BASINÇ,RÜZGAR,NEM)

COGR2165

5

3

3/0/0

Bu ders, 3. yarıyılda verilen Klimatoloji (Atmosfer ve Sıcaklık) dersinin devamı olarak,
yine iklim elemanlarından basınç, rüzgar ve nem hadiseleri ile ilgili detaylı bilgileri
içermektedir.
KÜLTÜREL COĞRAFYA:
İNSAN-KÜLTÜR-MEKAN

COGR1154

6

3

3/0/0

Bu ders, kültürün ne olduğunu ve kültürün bileşenlerinin nelerden oluştuğu, Kültürel
Coğrafyanın neyi incelediği, Kültür Coğrafyasındaki yaklaşımlar ile kültürel yayılma,
kültürel ekoloji, kültürel coğrafi görünüm, geleneksel kültür, popüler kültür, kültür
bölgeler, Dünya genelindeki kültür bölgeleri, kültürel çeşitlilik, küreselleşmenin kültüre
ve mekana etkileri, kültürel benzerlik, kültürel çatışma gibi konuları içermektedir.

SANAYİ COĞRAFYASI

COGR3136

5

3

3/0/0

Sanayi kazvramı ve kapsamı, niteliklleri ve sektörel yapısı ile tarihsel gelişimi.Sanayi
Coğrafyasının sanayiye bakış açısı, yaklaşımı ve ele alış tarzı. Sanayinin mekansal çevre ve
diğer ekonomik faaliyet alanlarıyla ilişkisi ve etkileşimi. İmalat sanayinin ve dağılışında
rol oynayan faktörler.
TARIM COĞRAFYASI

COGR2017

5

3

3/0/0

Temelde insan ve mekan ilişkisini inceleyen bilim dalı olan Coğrafyada insan ve mekan
ilişkisini en iyi ortaya koyan faaliyetlerden biri tarımsal faaliyetlerdir. Bu sebeble
coğrafyanın en önemli konularından birini oluşturmaktadır. Bu derste tarımsal faaliyetler ve
önemi, tarımın tarihi gelişimi, tarımsal faaliyetleri etkileyen doğal ve beşeri faktörler,
başlıca tarım yöntemleri, dünyada tarım alanlarının dağılışı, yetiştirilen başlıca ürünler,
bunların dağılışı ve üretimi ele alınmaktadır.
TARİHİ COĞRAFYA

COGR3141

5

3

3/0/0

Tarihi coğrafya'da temel kavramlar, tarih ve coğrafya bilimleri arasındaki ilişki, farklı
disiplinlerin ortak çalışma alanları, multidisiplinlel çalışma ve araştırma yöntemleri,
tarihi coğrafya perspektifinde insan-zaman-mekan ilişkisini kurgulama, planlama ve
geliştirme. Doğal çevrenin insana ve insanın doğal çevreye etkilerini tarihsel süreç içinde
inceleme.
TOPOGRAFYALAR

COGR3145

5

3

3/0/0

Bu ders kapsamında jeomorfolojik etken ve süreçlerin ürünü; Akarsu, Kurak (çöller), Yarı
kurak, Glasyal (buzul), Periglasyal (buzul çevresi) Kıyı, Karst ve Volkan topografyalardan
ve bunlara özgü jeomorfolojik şekillerden bahsedilecektir. Yeryüzünün görünümünü belirleyen
bu topografyaların aşındırma ve biriktirme şekilleri, çalışma mekanizmaları ve bilinmesi
gereken önemli özellikleri hakkında bilgi verilecektir.
TOPRAK COĞRAFYASI

COGR2135

5

3

3/0/0

Fiziki Coğrafyanın bir alt ihtisas konusu ve uygulaması olan Toprak Coğrafyası öncelikle
teorik bir derstir. Metin, kaynak, tablo, grafik ve şekillerle ders sunulur. Öncelikle
toprak terminolojisi, toprak oluşumu, toprak oluşum süreçleri ve toprak tipleri üzerinde
durulur. Ardından Dünya'da ve Türkiye'de Toprak Dağılışı sunulur. Teorik-uygulamalı bir
derstir.
TÜRK DİLİ II

ODTD0002

2

2

2/0/0

Türkçenin tarihi gelişiminin ve iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri,
Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin
kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve
uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TÜRKİYE BEŞERİ
COĞRAFYASI

COGR4143

5

3

3/0/0

Beşeri Coğrafya'nın tanımı, özellikleri incelenerek ve Türkiye Beşeri Coğrafya özellikleri
kapsamında nüfus özellikleri ve nüfus politikaları, yerleşmelerin genel özellikleri,
ekonomik faaliyetlerin genel özellikleri insan-mekan bağlamında ayrıntılarıyla ortaya
konacaktır.

TÜRKİYE FİZİKİ
COĞRAFYASI

COGR4156

5

3

3/0/0

Türkiye ile ilgili Klimatoloji'ye ait genel bilgilerin verildiği giriş bahsinden sonra hava
olaylarının cereyan ettiği atmosfer ile bilgiler verilmekte daha sonra iklim elemanlarından
sıcaklık, atmosfer basıncı, hava basıncı ve rüzgarlar, su buharı ve nemlilik, geçici
atmosfer olayları, atmosferin genel sirkülasyonu ve iklim değişiklikleri konuları
işlenmektedir.Türkiye denizleri, akarsuları, yeraltı suları ilgili araştırmalar ve tanımı ve
bilim olarak gelişim süreci, Başlıca denizleri kimyasal ve fiziksel özelllikleri,
denizlerdehareketler, canlı hayatı, okyanuslarda zonlar, okyanusların iklim özellikleri gibi
konular dersin içeriğini teşkil etmektedir.TürkiyeToprak Coğrafyası öncelikle teorik bir
derstir. Metin, kaynak, tablo, grafik ve şekillerle ders sunulur. Öncelikle toprak
terminolojisi, toprak oluşumu, toprak oluşum süreçleri ve toprak tipleri üzerinde durulur.
Ardından Dünya'da ve Türkiye'de Toprak Dağılışı sunulur. Teorik-uygulamalı bir derstir.
TÜRKİYE TARIM
COĞRAFYASI

COGR3142

5

3

3/0/0

Derste, Türkiye tarım faaliyetlerinin temel özellikleri ve etkileyen coğrafi faktörler ele
alınmakta, Temel tarımsal üretim metodları irdelenmektedir. Türkiye'de tarımsal alana
ilişkin politikaların gelişimi ve uluslararası ilişkiler açısından Türkiye tarımının güncel
durumunu sorgulanmaktadır.
Tarım faaliyetlerinin Türkiye ekonomik ve sosyal hayatındaki yeri ve önemi vurgulanmaktadır.
Türkiyenin uluslararası tarımsal bağlantıları irdelenmekte, özellikle Avrupa Birliği?ne
üyelik sürecinde tarımın durumu üzerinde durulmaktadır.
TÜRKİYENİN EKOLOJİK
BÖLGELERİ

COGR4122

5

3

3/0/0

Türkiye'nin çeşitli ekolojik kriterlere göre ayrılan mekansal birimlerinin özellikleri
irdelenir. Bu nedenle söz konusu ekolojik kriterlerin neler olduğu belirtildikten sonra,
bunların Türkiye'deki özellikleri ve dağılışları incelenir. Daha sonra da bu özelliklerin
dağılışları esas alınarak bölgelerin özellikleri ortaya konulur. Ekolojik bölgelerdeki olası
değişimler genel olarak değerlendirilir.
ULAŞIM COĞRAFYASI

COGR2164

5

3

3/0/0

Ulaşımın Kavramsal Boyutu, Ulaşım faaliyetlerinin şekillenmesi üzerinde etkili olan coğrafi
faktörler, temel ulaştırma sistemlerinin genel özellikleri, ulaşımın bileşenleri ve ulaşım
faaliyetlerinin yeryüzünde dağılış özellikler ile Türkiye'nin coğrafi konumunun tarih
boyunca ulaşım faaliyetleri ve sistemleri üzerinde oynadığı rol, Türkiye'de ulaşım
faaliyetlerinin şekillenmesi üzerinde etkili olan coğrafi faktörler, Türkiye'de temel
ulaştırma sistemlerinin özellikleri
YABANCI DİL II

ODYD0002

2

2

2/0/0

Yabancı Dil olarak İngilizce'nin iyi şekilde öğretilmesi temel amaçtır. Bununla birlikte
öğrencilerimizin yabancı dil bilen gençler olarak yetişmelerini ve karşılaşabilecekleri
yabancı dil ortamlarına yeterli dil seviyesiyle yaklaşabilmelerini sağlamak ve buna uygun
bir şekilde tutum ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir.

