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1.SINIF GÜZ
Ders Kodu : TDB 101

Ders Adı : Türk Dili 1

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Türkçenin tarihi ve temel kuralları, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.
Ders Kodu : COG111

Ders Adı : Doğa Eğitimleri I

Dersin İçeriği :
Biyolojik çeşitlilik, biyocoğrafya, ekoloji ve ekosistemler, omurgalı ve omurgasız hayvanlar, bitkiler, hidrobiyoloji, arazi çalışması, örnek toplama ve
preparasyon yöntemlerinin bilimsel olarak öğretilmesi. Öğrenciler arası koordinasyon ve uyum sağlanması amacıyla drama eğitimi.
Ders Kodu : YBD 101

Ders Adı : İngilizce I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da
başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini
karşılayabilmek için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır.
Ders Kodu : YBD 105

Ders Adı : Fransızca I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Ders Adı : Almanca I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Ders Adı : Yer Bilimi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Dersin İçeriği :

Ders Kodu : YBD 103
Dersin İçeriği :

Ders Kodu : COG 109

Dersin İçeriği :
Yeryuvarının genel özellikleri; yerkabuğunu oluşturan mineraller ve kayaçlar; tabakalı kayaçların tektonik deformasyonları; mağma, volkanizma, plütonizma
ve metamorfizma, depremler, epirojenik ve orojenik hareketler; levha tektoniği, kıtaların kayması ve okyanusların oluşumu
Ders Kodu : COG 101

Ders Adı : Coğrafyaya Giriş

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Coğrafya tarihi, akademik coğrafyanın geçirdiği evreler, temel coğrafi yaklaşımlar, gelenekler, tanımlar. Akademik disiplin olarak Beşeri ve Fiziki Coğrafyanın
alt dallarının kısaca tanıtımı. Coğrafyanın temel düşünce sistemleri.
Ders Kodu : ATA 101

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı’da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti’nin Gerileme Nedenleri, Genç Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat Ve
Terakki Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp Ve Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı: Savaşın Sebepleri, Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler, Gizli Antlaşmalar,
Savaşın Sonuçları, Mondros Mütarekesi Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması, Milli Mücadele: Hazırlık Dönemi, Cemiyetler, Kuvay–ı Milliye, Kongreler: Bölgesel
Kongreler, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli, TBMM’nin Açılması Ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu, Milli
Mücadelede Cepheler: Doğu, Güney Ve Batı Cepheleri, Mudanya Mütarekesi Ve Lozan Antlaşması
Ders Kodu : COG 103

Ders Adı : Klimatolojiye Giriş

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Meteoroloji ve klimatoloji arasındaki farklılıklar, gözlem teknikleri ve değerlendirme yöntemleri; Atmosferi oluşturan gazların iklim olayları üzerinde yaratmış
olduğu etkiler; Enerji transferi ve bunu etkileyen etmenlere bağlı olarak sıcaklık dağılışı; Rüzgâr oluşumunda direk etkisi olan basınç kuşaklarının oluşumu,
yatay ve dikey basınç değişimleri ve yaratmış olduğu sonuçların yorumlanması.
Ders Kodu : COG 107

Ders Adı : Kartografya

T+U : 2+2

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Kartoğrafyanın tanımı, tarihi, gelişimi; kartoğrafyaya hizmet eden bilim adamları ve kartoğrafyanın coğrafya içindeki yeri; projeksiyonlar; kartoğrafyada çizim
unsurları; harita ve harita çeşitleri; harita üzerinde uzunluk, alan ve eğim hesapları; harita alma ve yapmanın esasları.
Ders Kodu : COG 105

Ders Adı : Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Beşeri coğrafyanın çalışma alanları, tanıtımı ve konuları; akademik bilim olarak gelişim tarihi; beşeri coğrafyada çevre kavramı, çevresel algı, davranışsal
çevre, zihin haritaları, çevre değerlendirmesi ve planlama; beşeri mekânsal dokular, mekânın örgütlenmesi, kavram ve yaklaşımlar; beşeri coğrafyada teori,
in incelenmesi. Ekonomik coğrafyanın konusu, amacı ve temel kavramlar; coğrafya-ekonomi ilişkisi ve önemi; ekonomiyi etkileyen doğal ve sosyal-kültürel
faktörler; ekonomik coğrafya ile ilgili kurum ve kuruluşlar. Ekonomik coğrafyanın konuları; tarım, tarım teknik ve yöntemleri, üretim bölgeleri ve dağılışı,
sorunlar; hayvancılık, önemi, yöntemler, dağılışı ve sorunları; ormancılık, balıkçılık; sanayi, sanayileşmenin tarihi gelişimi, sanayileşmede etkili olan
faktörler, dünya sanayi bölgeleri, sanayi kolları ve dağılışı, sorunlar.

1.SINIF BAHAR
Ders Kodu : TDB 102

Ders Adı : Türk Dili 2

T+U : 2+0

Kredi : 2

Dersin İçeriği :
Türkçedeki tümce yapıları ve bu yapılarla çelişen uygulayımlardan örnekler, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri.

Akts : 2

Ders Kodu : ENF 101

Ders Adı : Bilgi Teknolojileri Kullanımı

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, internet ile ilgili temel kavramlar, bilişim etiği, web tabanlı öğrenme, kelime işlemci, sunum hazırlama, işlem
tablosu, bilgi ve iletişim teknolojisinde yeni gelişmeler.
Ders Kodu : YBD 102

Ders Adı : İngilizce II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu derste öğrencilere konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurma; kendini ya da
başkalarını tanıtma, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurma; somut gereksinimlerini
karşılayabilmek için bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri tanıma ve kullanma becerileri kazandırılır.
Ders Kodu : YBD 106

Ders Adı : Fransızca II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Ders Adı : Almanca II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Ders Adı : Doğa Eğitimleri II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :

Ders Kodu : YBD 104
Dersin İçeriği :

Ders Kodu : COG112

Dersin İçeriği :
Biyolojik çeşitlilik, biyocoğrafya, ekoloji ve ekosistemler, omurgalı ve omurgasız hayvanlar, bitkiler, hidrobiyoloji, arazi çalışması, örnek toplama ve
preparasyon yöntemlerinin bilimsel olarak öğretilmesi. Öğrenciler arası koordinasyon ve uyum sağlanması amacıyla drama eğitimi.
Ders Kodu : COG 102

Ders Adı : Bölgesel Coğrafya

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bölge kavramı, bölge çeşitlerinin açıklanması; bölge ayırımın esasları, kullanılan kriterler; Fiziki coğrafya esaslarına göre yeryüzünün ayrılmış bölgelerinin
incelenmesi(Orta Kuşak, Soğuk Kuşak gibi); Beşeri coğrafya esaslarına göre yeryüzünün ayrılmış bölgelerinin (dil, din gibi) incelenmesi; kıtalar, kıtaların
bölgesel bütünlük içerisinde özelliklerinin incelenmesi; Siyasal bölgeler, küreselleşme ve yeni bölgesel coğrafya.
Ders Kodu : ATA 102

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Siyasi İnkılâplar: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Anayasal Hareketler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Hukuk
Alanında Yapılan İnkılâplar Ve Yeni Hukuk Düzeni, Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Ekonomik Alanda Yapılan
İnkılâplar, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923–1938) ,Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık, Bütünleyici
İlkeler, Atatürk Sonrası Türkiye (İç Ve Dış Siyasi Gelişmeler)
Ders Kodu : COG 104

Ders Adı : Klimatoloji II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Hidrolojik dengenin temel unsurlarından biri olan yağışların oluşumu ve yağışın oluşumunda rol oynayan atmosfer, sıcaklık ve rüzgârların karşılıklı etkileşimi
ve; Hava durumu ve bunu belirleyen iklim öğelerini etkileyen coğrafi etmenlerin analizi. Türkiye’de görülen iklimler, genel özellikleri ve iklim elemanlarının
dağılışı
Ders Kodu : COG 110

Ders Adı : Genel Jeomorfoloji

T+U : 4+0

Kredi : 4

Akts : 5

Dersin İçeriği :
Jeomorfolojinin tanımı ve kısa tarihçesi; ana yer şekilleri; yer şekillerinin oluşum ve gelişimine etki eden etmen ve süreçler; yerkabuğu hareketleri; yapı,
volkanizma, iklim, aşındırma etmen ve süreçleri; süre; akarsu topografyası
Ders Kodu : COG 106

Ders Adı : Nüfus Coğrafyası

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Temel kavramlar; nüfus-coğrafya ilişkisi; dünya nüfus artışı, gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde nüfus artışının özellikleri, sonuçlar ve sorunlar; nüfus
teorileri ve nüfus politikaları; dünyada nüfus dağılışı, farklı nüfuslanma bölgeleri, neden ve sonuçlarının incelenmesi; nüfusun demografik yapısı, temel
kavramlar, demografik yapıyı etkileyen süreçlerin incelenmesi

2.SINIF GÜZ
Ders Kodu : COG 223

Ders Adı : Türkiye nin Tarihi Coğrafyası

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Tarihi Coğrafyanın tanımı, kapsamı ve Türkiye tarihi coğrafyasının kaynaklarının anlaşılmasını, tarihi coğrafya açısından ülkemizin potansiyeli, Türkiye ile ilgili
tarihi coğrafya çalışmalarını ve Türkiye tarihi coğrafyasının gelişimini içerir.
Ders Kodu : COG 221

Ders Adı : Anadolu da Eski Çağ Yerleşmeleri

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Prehistorik dönemlerden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini de kapsayacak şekilde Anadolu Medeniyetleri tarihi ve arkeolojik geçmişindeki
önemli kültürel ve tarihsel gelişmeler hakkında genel bilgi ve bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Belirtilen dönemlerdeki sanat, din, cinsiyet, yerleşim ve
ticaret konularının gelişimlerini inceler. Anadolu Uygarlıklarına Genel Bakış: İlk arkeolojik araştırmalar, Anadolu kronolojisi; Paleolitik Çağ: Mağaralar ve
avcılar; Mesolitik Çağ; Neolitik Çağ; Köyler; Kalkolitik Çağ: Örgütlenen köyler; İlk Tunç Çağı: Kaleler ve beyler; Orta Tunç Çağı: Prensler ve tüccarlar; Son
Tunç Çağı: Hitit İmparatorluğu; Demir Çağı: Geç Hitit beylikleri, Urartu krallığı, Phryg krallığı, Lydia krallığı; Anadolu'da Persler; Helenistik Devir: Büyük
İskender ve Halefleri; Roma Devri: Provincia Asia. Anadolu’da Helenistik dönem, Anadolu’da Türk devletleri dönemi.
Ders Kodu : COG 219

Ders Adı : Tıbbi Coğrafya

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Doğal ortam-insan etkileşimi sonucunda meydana gelen hastalıkların dağılışlarını ,ortaya çıkış nedenlerini,etkiledikleri nüfus miktarlarını ve yürütülen sağlık
hizmetlerini incelemek
Ders Kodu : COG 229

Ders Adı : Paleocoğrafya

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Paleocoğrafya geçmiş jeolojik dönemlerdeki doğal ortam özelliklerini (iklim, kara-deniz dağılışı, vejetasyon, yeryüzü şekilleri, toprak özellikleri vb)
incelemektedir. Paleocoğrafik özelliklerin ortaya konması için çeşitli bilim dallarının geçmiş jeolojik dönemlerdeki doğal ortam özelliklerini inceleyen alt
disiplinlerinin araştırma sonuçlarından yararlanılmaktadır

Ders Kodu : COG 227

Ders Adı : Ziraat Coğrafyası

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

T+U : 2+1

Kredi : 2

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu ders İnsanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için gerekli besin maddelerini üretme ilim ve sanatını öğretir
Ders Kodu : COG 225

Ders Adı : Hava Kütleleri ve Cepheler

Dersin İçeriği :
Hava kütleleri ve onların dinamiğine ilişkin hava akım çizgileri (streamlines) kavramı ile ilgili hava koşulları ve hava tipleri.
Ders Kodu : COG 217

Ders Adı : Türk Kültür Tarihi

Dersin İçeriği :
Tarihi süreç içinde oluşan kültürel değerler.
Ders Kodu : COG 207

Ders Adı : Coğrafi Bilgi Sistemleri I

Dersin İçeriği :
Temel harita bilgileri; coğrafi bilgi bilimi gelişimi; bilgi sistemi çeşitleri; coğrafi veri, elde edilmesi, veri çeşitleri, veri kalitesi, konumsal ve konumsal olmayan
veri çeşitleri; veri sınıflandırması; internette coğrafi bilgiye ulaşım yolları; veri tabanı kavramı
Ders Kodu : COG 205

Ders Adı : Kırsal Yerleşmeler Coğrafyası

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Yerleşmenin tanımı, yerleşmelerin sınıflandırılması, temel kavramlar; Yerleşme tarihi, ilk yerleşmelerin ortaya çıkışını hazırlayan faktörler; Yerleşmelerin
yeryüzünde dağılışı ve dağılış üzerinde etkili olan faktörler; Meskenlerin tanımı, şekilleri, planları ve fonksiyonları üzerinde etkili olan faktörler, dünya ve
Türkiye’den örnekler; Köy ve köyden küçük yerleşme şekilleri, çevre ile etkileşimleri, benzerlik ve farklılıkları, planları, fiziki ve kültürel faktörlerin kırsal
yerleşmeler üzerindeki etkisinin incelenmesi.
Ders Kodu : COG 201

Ders Adı : Jeomorfolojik Süreçler

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 5

Dersin İçeriği :
Coğrafya öğrencilerine, akarsu topografyası dışında yer ekillerinin özellikleri, oluşum ve gelişimleri ile mekansal dağılış ve değişikliklerini sebep – sonuç
ilişkileri içinde kavratmaktır.
Ders Kodu : COG 215

Ders Adı : Osmanlıca I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

T+U : 0+2

Kredi : 1

Akts : 3

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Osmanlıca okuma yazma öğrenilmesi ve farklı yazı tekniklerinin tanıtılması.
Ders Kodu : COG 213

Ders Adı : Arazi Çalışması I

Dersin İçeriği :
Öğrencilerin bu yarıyılda aldıkları teorik derslerin arazi uygulamasını içerir
Ders Kodu : COG 209

Ders Adı : Doğal Kaynaklar ve Korunması

Dersin İçeriği :
Doğal kaynakların oluşumu, sınıflandırılması, dağılışı; doğal kaynaklar ekonomisi; enerji kaynaklarının oluşumu, sınıflandırılması, dağılışı; enerji kaynakları
ekonomisi; enerji nakli ve enerji politikaları; doğal kaynakların kullanımının ortaya çıkardığı sorunlar, bunlarla ilgili Dünya’da ve Türkiye’de kuruluşlar; kaynak
koruma stratejileri.

2.SINIF BAHAR
Ders Kodu : COG 220

Ders Adı : Bölge Kavramı ve Teoriler

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Bölge kavramı, bölge ayırımın esasları, bölge ayrımında kullanılan kriterler, bölge çeşitlerinin açıklanması ve bölgenin uygulamada nasıl fayadalanıldığı
konularını içerir.
Ders Kodu : COG 218

Ders Adı : İnsan ve Kültür

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Kültüre ilişkin kavramlar (yayılma, bütünleşme vb.), halk kültürü ve popüler kültür, dünya kültür alemleri, kültürel farklılık:din ve dil
Ders Kodu : COG 216

Ders Adı : Osmanlıca II

Dersin İçeriği :
Osmanlı Türkçesinde okumayı ve yazmayı öğrenir ve çeşitli yazma becerilerini öğrenir.
Ders Kodu : COG 226

Ders Adı : Çevre Sorunları Coğrafyası

Dersin İçeriği :
Bu ders kapsamında; öğrenci, insan-çevre ilişkilerindeki değişimi ve bu değişimin etkilerini anlar. Çevre sorunlarının ortaya çıkış nedenlerini bilir. Güncel çevre
sorunları ve bu sorunların siyasi, ekonomik, çevresel ve hukuksal açılardan incelenmesi gerektiğini bilir. Çevre sorunlarının çözümü için geliştirilen uluslararası
politikalar ve araçlar tanır. Bu politika ve araçların hangi aşamalardan geçtiğini öğrenir.
Ders Kodu : COG 224

Ders Adı : Anadolu Uygarlıkları

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Prehistorik dönemlerden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini de kapsayacak şekilde Anadolu Medeniyetleri tarihi ve arkeolojik geçmişindeki
önemli kültürel ve tarihsel gelişmeler hakkında genel bilgi ve bakış açısı kazandırmayı amaçlar. Belirtilen dönemlerdeki sanat, din, cinsiyet, yerleşim ve
ticaret konularının gelişimlerini inceler. Anadolu Uygarlıklarına Genel Bakış: İlk arkeolojik araştırmalar, Anadolu kronolojisi; Paleolitik Çağ: Mağaralar ve
avcılar; Mesolitik Çağ; Neolitik Çağ; Köyler; Kalkolitik Çağ: Örgütlenen köyler; İlk Tunç Çağı: Kaleler ve beyler; Orta Tunç Çağı: Prensler ve tüccarlar; Son
Tunç Çağı: Hitit İmparatorluğu; Demir Çağı: Geç Hitit beylikleri, Urartu krallığı, Phryg krallığı, Lydia krallığı; Anadolu'da Persler; Helenistik Devir: Büyük
İskender ve Halefleri; Roma Devri: Provincia Asia. Anadolu’da Helenistik dönem, Anadolu’da Türk devletleri dönemi.
Ders Kodu : COG 222

Ders Adı : Jeopolitik ve Jeostrateji

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Jeopolitiğin tanımı ilgili teoriler, Soğuk savaş döneminde geliştirilmiş jeostratejiler ile Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik önemi bu ders kapsamında
işlenecektir.

Ders Kodu : COG 208

Ders Adı : Coğrafi Bilgi Sistemleri II

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Tarihi gelişimi; veri toplama teknikleri; veri kalitesi, verilerin sayısallaştırılması; CBS’ de konumsal analizler, ağ analizleri, sayısal yükseklik analizleri, grid
analizi, istatistiksel analizler; CBS de bilgi sunumu ve harita tasarımı; CBS’nin çevresel, jeolojik, arazi kullanımı(ormancılık ve tarım gibi)
Ders Kodu : COG 206

Ders Adı : Şehir Coğrafyası

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Kent tanımı, kentsel-kırsal yerleşmelerin ayırımında kullanılan kriterler; Kentleşme, kentleşmenin dünyada ve Türkiye’de tarihi gelişimi, kentleşmede etkili
olan faktörler, tarihi çağlarda şehir tipleri; Şehirlerin dağılışı ve dağılış üzerinde etkili olan faktörler; Kentsel fonksiyonlar, genel ve özel kent fonksiyonları,
kentlerin sınıflandırılması, fonksiyonlarına göre belirmiş kent tipleri ve özellikleri, dünya ve Türkiye’den örnekler; Kent içi arazi kullanılışı, genel özellikleri,
teori ve modeller; merkezi yer teorisi ve modellerin incelenmesi.
Ders Kodu : COG 202

Ders Adı : Toprak Coğrafyası

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Toprak terminolojisi ve pedolojik görüşler; Pedejonez, toprak oluşumunda iklim, ana kaya, topografya, organizma (bitki, hayvan, insan ve mikro-organizma)
ve zaman ilişkisi; Kil minerallerinin toprak ve kullanımındaki önemi; Katyon değişim kapasitesi ve tarımsal toprak verimliliğinin belirlenmesi; Toprak
tekstürünün incelenmesi; Pedojenik (kimyasal, fiziksel, biyolojik) süreçler ve toprak profilinin incelenmesi (profil gelişimi ve horizon özellikleri);Toprak
sınıflandırma metotları ve toprak araştırması ve haritalama teknikleri; Toprak tipleri ve coğrafi dağılışları ve verimlilik değerlendirmesi; Türkiye Toprak
kanunun incelenmesi.
Ders Kodu : COG 214

Ders Adı : Arazi Çalışması II

T+U : 0+2

Kredi : 1

Akts : 3

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Öğrencilerin bu yarıyılda aldıkları teorik derslerin arazi uygulamasını içerir
Ders Kodu : COG 212

Ders Adı : Hidrografya

Dersin İçeriği :
Yeraltı suları; Kaynaklar; Akarsular; Göller; Denizler ve Okyanuslar; Kimyasal ve Fiziksel Osenografya, Dinamik Osenografya; Kıyı ve Denizaltı Şekilleri.
Ders Kodu : COG 210

Ders Adı : Avrupa Coğrafyası

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Avrupa’nın coğrafi konumu ve sınırları; Avrupa’nın fiziki coğrafyasının ana hatları; Avrupa’nın beşeri coğrafyasının ana hatları; Avrupa’nın coğrafi bölgeleri ve
bu bölgelerin temel özellikleri; Güneybatı Avrupa, Akdeniz Avrupacı, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa, Orta Avrupa; Avrupa’nın başlıca siyasi,
ekonomik ve askeri organizasyonları; bunların dünya konjonktüründeki yeri ve önemi; Avrupa Birliği.

3.SINIF GÜZ
Ders Kodu : COG 319

Ders Adı : Enerji Kaynakları Coğrafyası

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Enerji dünya ölçüsünde önem taşıyan bir olgudur. Sanayileşmiş toplumların bir özelliği de kişi başına tüketilen enerji miktarının yüksek oluşudur. Bu derste
eneri kaynaklarının sınıflandırılması, önemli enerji kaynaklarının özellikleri, coğrafi dağılışları ve üretimleri ile enerji ile ilgili yaşanan problemler ele
alınmaktadır.
Ders Kodu : COG 317

Ders Adı : Siyasi Coğrafya

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Dersin işlenmesi sırasında ilk olarak, siyasi coğrafya kavramı teorik olarak incelenerek, jeopolitiğin karakteristik özellikleri ortaya konacaktır. İkinci olarak
dünya sistemindeki gelişmeler ve devletlerin dış politika yönelimleri jeopolitik
Ders Kodu : COG 315

Ders Adı : Jeomorfolojik Haritalar

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Harita bilgisi hakkında bilgilerin hatırlanması, jeomorfoloji, jeoloji gibi temel kavramların öğretilmesi, uygulamalı jeomorfoloji hakkında bilgi edinmek,
jeomorfoloji haritası yapımı
Ders Kodu : COG 321

Ders Adı : Uygulamalı Klimatoloji

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Klimatolojik verilerin değerlendirilmesinde (sıcaklık, yağış, nispi nem, rüzgâr, basınç vb.) kullanılan istatistik, çizim ve haritalamaya yönelik çalışmalar.
Klimatolojik metotlar kullanılarak Türkiye'nin iklim koşullarının (sıcaklık, yağış, nispi nem, basınç, rüzgâr vb.) ve iklim tipinin ortaya konması.
Ders Kodu : COG 327

Ders Adı : Osmanlıca III

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Osmanlıca matbu metin okumaları imla kuralları, kelime yapıları üzerinde durulması.
Ders Kodu : COG 325

Ders Adı : Bilim Felsefesi

Dersin İçeriği :
Popper, Kuhn, Feyerabend ve Quine’ın görüşleri bağlamında, doğa bilimlerinin temel kavramları ve doğa bilimleri-tinsel bilimler ayrımı ele alınır ve
hermeneutik gelenek, tarihselcilik, tarihicilik temel kavramlarıyla ele alınır ve bu kavramlara ilişkin tartışmalar incelenir.
Ders Kodu : COG 323

Ders Adı : Türk Dünyası Coğrafyası

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Türk dünyası coğrafyasını tanımak ve Türk dünyası coğrafyasının özelliklerini genel hatlarıyla öğrenmek.
Ders Kodu : COG 305

Ders Adı : Coğrafya Araştırma Yöntemleri

Dersin İçeriği :
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel
yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, , evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama
teknikleri), verilerin kaydedilmesi

Ders Kodu : COG 303

Ders Adı : Türkiye Beşeri Coğrafyası

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Türkiye’nin coğrafi konumu, alanı ve sınırları, coğrafi konumun jeopolitik ve jeostratejik sonuçları; Nüfus artışı, neden ve sonuçlarının tartışılması; nüfus
politikaları, neden ve sonuçları; Türkiye nüfusunun yapısı ve özelliklerinin değerlendirilmesi; göçler; Türkiye’de nüfusun dağılışı, neden ve sonuçlarının
tartışılması; Türkiye’de yerleşmenin tarihi gelişimi, kır-şehir ayırımında kullanılan kriterlerin tartışılması; Türkiye’de kır yerleşme şekilleri, sınıflandırması, ayrı
ayrı özelliklerinin ve dağılışlarının incelenmesi; kır yerleşmelerinin doğal, kültürel ve ekonomik kaynaklı sorunlarının tartışılması; Kır meskenleri, mesken
tipleri, mesken şekilleri ve mesken planları; meskenlerin şekillenmesinde doğal, kültürel ve ekonomik faktörlerin etkilerinin incelenmesi ve dağılışlarının
açıklanması; Türkiye’de şehirleşme ve gelişimi; şehirlerin dağılışı, neden ve sonuçları; Türkiye’de hızlı şehirleşmenin sonuçları ve sorunlarının tartışılması
Ders Kodu : COG 301

Ders Adı : Türkiye Fiziki Coğrafyası I

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Dersin Özet İçeriği Türkiye’nin genel coğrafi konumu ve özellikleri; Türkiye’nin genel jeolojik yapısı; Türkiye’nin tektonik özellikleri; Türkiye’nin jeomorfolojik
özellikleri; Türkiye’nin morfolojik birimleri; Türkiye’nin iklimi, Türkiye’nin hidrografik özellikleri.
Ders Kodu : COG 307

Ders Adı : Biyocoğrafya

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Vejetasyon formasyonları ve önemi, vejetasyon formasyonlarının yeryüzündeki dağılımı; vejetasyon formasyonlarının dağılışında rol oynayan ekolojik
faktörler, klimatik, pedojenik ve orografik faktörler; vejetasyon formasyonlarının dinamiği ve buzul ve buzul arası dönemlerin alanların oluşumuna etkisi,
klimaks teorileri, biyomlar (zonobiyom, orobiyom ve ekotonlar) ve topluluk sınıflandırmaları; ekosistemler, yapısı, enerji dağılımı ve ekosistemde popülasyon
kontrolü, ekosistemde insanın yeri; çevresel değişimlerin ekolojiye etkisi, yangın ekolojisi ve insan üzerindeki etkileri, arazi kullanımındaki değişimler; hayvan
ekosistemi, doğal ve evcil hayvan popülasyonlarının dağılımı, etkileşimi ve popülasyon kontrol metotları (biyolojik ve biyolojik olmayan kontrol); biyocoğrafya
çalışmalarında temel yaklaşımlar, Türkiye’den seçilmiş örnekler, vejetasyon analizleri
Ders Kodu : COG 313

Ders Adı : Arazi Kullanımı ve Planlaması

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Alansal çalışmaların haritalanması ve doğal ortam ile sosyo-ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkilerin analizinin yapılması. Arazi kullanımından kaynaklanan
sorunlar belirlenmesi, kullanım desenlerinin haritalanması, mülkiyet, yasal düzenlemeler, imar ve yerel düzenlemeler, habitat koruma planlaması ve
uygulama örnekleri.
Ders Kodu : COG 311

Ders Adı : Amerika Coğrafyası

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Bölgesel coğrafya, küreselleşme, yer duygusu ve yersizlik, yeni bölgesel coğrafya. Kuzey Amerika-temel coğrafi özellikleri, Kuzey ve Güney Amerika’nın genel
fiziki coğrafyası, Kuzeyve Güney Amerika’nın genel kültürel coğrafyası, Kuzey ve Güney Amerika’nın Bölgeleri, Kuzey Amerika ülkeleri: ABD, Kanada, Brezilya,
Şili.
Ders Kodu : COG 309

Ders Adı : Arazi Çalışması III

T+U : 0+2

Kredi : 1

Akts : 3

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Öğrencilerin bu yarıyılda aldıkları teorik derslerin arazi uygulamasını içerir

3.SINIF BAHAR
Ders Kodu : COG 322

Ders Adı : Ulaşım Coğrafyası

Dersin İçeriği :
Ulaşımın tanımı ve önemi, ulaştırmanın fonksiyonları, ulaştırma sistemleri, ulaştırma ile fiziki koşulların ilişkileri. Dünyada ulaşım, şehirlerde ulaşım, ulaşımtarım alanları ilişkisi, ulaşım-sanayi ilişkisi, ulaşımda finansmanın önemi.
Ders Kodu : COG 320

Ders Adı : Demografik Analiz Yöntemleri

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Nüfus, demografi ve demografik veri kaynakları ve türler, Nüfus yoğunlukları (aritmetik,tarımsal ve fizyolojik), Üstel fonksiyon yöntemi Geometrik yöntem ile
nüfus artış hızı hesaplama, Nüfus piramitleri ve değerlendirilmesi, Hayati hızların hesaplanması Kaba ölüm hızı, Genel ölüm hızı, Bebek ve çocuk ölüm hızı,
Göç verilerinin değerlendirilmesi ve analizi, Net göç hızı, Tahmini göç hesaplamaları, Yerleşim birimlerinin nüfus projeksiyonları.
Ders Kodu : COG 318

Ders Adı : Coğrafi İstatistik

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
İstatistiksel yaklaşımlar; istatistik kullanımının önemi, istatistiksel veri oluşturulması, olasılık ve eldeki veri geçerliliğinin hesaplanması; İstatistiksel örnek ve
örnekleme teknikleri, örnekleme büyüklüğü ve tahminler; Karşılaştırma metotları; varyans analizi, öğrenci T testi gibi iki veya daha fazla parametrelerin test
edilmesi yöntemleri; İlişki ve eğilim analizleri; korelasyon (ilgileşim), regresyon analizleri ve çeşitleri; Aritmetik ortalama, medyan, mod, geometrik
ortalama, standart sapma hesapları; Tüm konular bilgisayar programlarından (SPSS, Excel), onun kullanımı şeklinde işlenilecektir.
Ders Kodu : COG 324

Ders Adı : Doğal Ortam Bozunumları

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Doğal ortam bozulması ile ilgili kavramlar; Doğal ortam bozulması üzerine yaklaşımlar; Araziyi kullanan açısından ortam bozulmasının önemi; Erozyon
belirteçleri ve üretimi azaltıcı belirteçlerin-indicatorler(tuzlulaşmak, asitlilik, kireçlenme) araştırılma teknikleri; Erozyonu etkileyici ve hızlandırıcı faktörler;
toprak kayıplarını hesaplama yöntemleri; Erozyon ve yüzeysel akımı hesaplamada bilgisayar programları kullanımı(WEPP, EUROSEM, SMODERP); Ortam
bozulmalarının kullanıcı açısından yaratmış olduğu sonuçlar; Doğal ortam korunmasının yararları.
Ders Kodu : COG 330

Ders Adı : Deniz ve Kıyı Jeomorfolojisi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Kıyıların oluşum süreçlerini kıyıların oluşumuna etki eden iç ve dış kuvvetleri ve kıyılardaki muhtelif jeomorfolojik ünitelerin sınıflandırılması.
Ders Kodu : COG 328

Ders Adı : Arazi Çalışmalarında İlk yardım Uygulamaları

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
İlkyardım ve tanımı, ilkyardımın temel uygulamaları, pansuman ve sargılar, kanamalar, yaralanmalar, kırık, çıkık, burkulma, yanık ve donma, zehirlenmeler,
hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım, hasta ve yaralı taşıma teknikleri
Ders Kodu : COG 326

Ders Adı : Sanayi Coğrafyası

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Sanayinin tanımı ve sanayi bölgeleri, Sanayi tesislerinin kuruluş koşulları ve gelişmesi, Sanayi devrimi ve kalkınma modelleri, Sanayide kuruluş yeri seçimi,
Sanayide üretim aşamaları, Sanayide hammadde ve işleme süreci, Sanayi-çevre ilişkileri, Sanayi- ulaşım ilişkileri, Sanayi ve diğer ekonomik faaliyetlerle
ilişkileri, Sanayi faaliyetlerinin küresel dağılışı vedünya sanayibölgeleri, Avrupa sanayi bölgeleri, Asya snayi bölgeleri, Kuzey Amerika sanayi bölgeleri,
Türkiye’de Sanayi

Ders Kodu : COG 316

Ders Adı : Afetler Coğrafyası ve Yönetimi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Afet çeşitleri, doğal (deprem, sel, heyelan, volkanlar, yıldırım, tayfun, hortum gibi), beşeri (savaş, ani göç hareketleri, mülteciler gibi) ve teknolojik afetlerin
(ozon delinmesi, nükleer kazalar, asit yağmurları, atmosferin ısınması gibi) oluşum ve dağılışları; afet yönetim prensipleri ve afetlerle ilgili kurum ve
kuruluşlar; Coğrafi Bilgi Bilimi ilkelerinin afet yönetimine uygulanması; Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı afet yönetim planlaması tanıtımı.
Ders Kodu : COG 306

Ders Adı : Turizm Coğrafyası

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Turizm coğrafyasının temel kavramları; turizm-coğrafya ilişkisi; turizmin gelişim tarihi, turizmin talep ve güdüleri; dünya turizminin gelişmesinde etkili
faktörler, doğal ve kültürel çekicilikler ile arz unsurlarının-ulaşım ve konaklama – incelenmesi; turizmde organizasyonun önemi; dünyanın başlıca turizm
mekânları, özellikleri, gelişimi ve sorunlarının incelenmesi; Turizmin ekonomik, toplumsal-kültürel ve çevresel etkileri; turizm gelişim siyasetleri ve planlama;
dünya turizm hareketinin başlıca özellikleri ve bölgesel kalıpların incelenmesi; Türkiye’de turizmin gelişimi, arz unsurlarında gelişmeler ve sayısal artışların
incelenmesi; turizm organizasyonları ve turizm ile ilgili kuruluşlar; Türkiye’nin başlıca turizm kaynak ve alanlarının incelenmesi, sorunlarının tartışılması;
Türkiye iç ve dış turizminin başlıca özelliklerinin incelenmesi.
Ders Kodu : COG 304

Ders Adı : Türkiye Ekonomik Coğrafyası

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Türkiye’de ekonomik faaliyetlerle ilgili kurum ve kuruluşların tanıtımı ve görevleri; Tarım alanları ve kullanılış şekilleri; verimliliği etkileyen faktörler;
ekonomik katkısına göre ürünler, üretim ve dağılışı; Türkiye’nin hayvan varlığı ve coğrafi dağılışı, hayvancılıkta verimliliği etkileyen faktörler; tarım ve
hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yeri, sorunların tartışılması. Orman varlığı ve coğrafi dağılışı; orman ürünleri; ormanların korunması ve ağaçlandırma,
ormancılığın Türkiye ekonomisindeki yeri, sorunların tartışılması. Türkiye ekonomisindeki önem sırasına göre başlıca maden ve enerji kaynaklarının üretim ve
dağılışları, madencilik politika ve sorunlarının tartışılması. Türkiye’de sanayi faaliyetlerinin gelişimi, ekonomik katkısına göre sanayi kolları ve dağılışı, dağılış
etkileyen faktörler, politikalar ve sorunların tartışılması. Ulaşımı etkileyen faktörler; Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimi; ulaşım politikaları, sorunlar ve
tartışılması; Türkiye’de ticaret sektörünün gelişimi.
Ders Kodu : COG 302

Ders Adı : Türkiye Fiziki Coğrafyası II

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Türkiye’nin vejetasyonu; Türkiye’deki bitki örtüsünün yetişme ortam şartları, sınıflandırılması; İklim değişmelerinin bitki örtüsü üzerindeki etkileri; Türkiye’deki
doğal hayvan toplulukları ve Türkiye toprakları.
Ders Kodu : COG 308

Ders Adı : Kültürel Coğrafya

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Kültürel coğrafyanın gelişimi, mekânsal doku-kültürel mekân dokusu; yaklaşımlar ve teoriler, kültür, temel kavramlar ve tanımlar, kültür ocağı, yayılma,
kültürel etkileşim, kültürel ekoloji, kültürel ekosistem, kültürel etkileşim kültürel peyzaj, halk kültürü coğrafyası, popüler kültür coğrafyası.
Ders Kodu : COG 314

Ders Adı : Doğa Koruma

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Doğa korumanın tarihçesi, önemi, Doğa korumanın nedenleri, Doğa korumanın kriterleri, IUCN kategorileri ve zamanla değişmeleri, Doğa Koruma alanlarının
saptanması, Doğa Koruma alanlarının planlanması, Türkiye’de Doğa Koruma Örgütleri, Dünyada Doğa Koruma Örgütleri, Türkiye’de koruma alanları, Milli
Parklar, Sulak alanlar, Türkiye’de koruma alanlarının sorunları ve çözüm önerileri, Koruma alanlarında insan kökenli sorunlar ve alternatif yaklaşımlar, Doğa
Koruma kanun ve yönetmelikleri.
Ders Kodu : COG 312

Ders Adı : Asya Coğrafyası

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Bölgesel coğrafya, küreselleşme, yer duygusu ve yersizlik, yeni bölgesel coğrafya. Asya’nın temel coğrafi özellikleri, Asya’nın genel fiziki coğrafyası, Asya’nın
genel kültürel coğrafyası, Asya’nın Bölgeleri, Asya ülkelerinin tarihi
Ders Kodu : COG 310

Ders Adı : Arazi Çalışması IV

T+U : 0+2

Kredi : 1

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Bu ders öğrencilerimizin ilk beş yarıyılda aldıkları beşeri ve fiziki coğrafya derslerinin saha ve arazi uygulamalarını kapsamaktadır. Arazi çalışmaları yerleşme,
tarım, turizm, çevre, jeomorfoloji, jeoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, hidrografya, doğal ortam bozulması, doğa koruma, kuvaterner coğrafyası, doğal ve
beşeri afetler, biyocoğrafya, kültürel peyzaj, arazi kullanımı, konut tipleri, yerel mimari, şehir ve kırsal yerleşmeler, şehir içi arazi kullanımı, geleneksel
yaşam biçimleri konularının uygun sahalarda uygulamasının yapılmasını içermektedir.

4.SINIF GÜZ
Ders Kodu : COG 421

Ders Adı : Mesleki İngilizce I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Bu dersin amacı öğrencilere fiziki coğrafya ile ilgili İngilizce terminolojiyi anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır. Bu çerçevede fiziki coğrafyanın alt
dalları olan jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya, toprak coğrafyası, kartoğrafya ile ilgili terimler ve kavramların öğretilmesi üzerinde
durulacaktır. Bu alt disiplinlerin temel terimleri ve kavramları İngilizce literatürden takip edilecek ve Türkçeye çevrilecektir.
Ders Kodu : COG 419

Ders Adı : Sürdürülebilir Sosyal Kalkınma

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Sürdürülebilirlik tanımı ve amaçları, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş. Var olan sistemlerin sonuç ve problemleri. Sürdürülebilirliliğe geçişte bilim ve
teknolojinin katkısı nedir? Sürdürülebilir kırsal kalkınma modeli. Kırsal kalkınma açısından sürdürülebilir tarım ve turizm uygulamaları. Sürdürülebilir kentleşme
olgusu ve kentsel tarım uygulamaları.
Ders Kodu : COG 417

Ders Adı : Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Yeryüzünün iklim sistemi nasıl çalışıyor? İklim değişiyor mu? İklim değişimi nasıl ölçülür? Neden önemli? İklim değişiminin benim üzerime etkisi nedir?
Yeryüzündeki yaşamın üzerine etkisi nedir? İklim ne kadar hızlı değişiyor? Bu konuyla ilgili ne yapabilirim? İnsan aktiviteleri mi iklim değişimine neden oluyor?
Öğrenciler genel atmosfer sirkülasyonu, okyanus sirkülasyonu ve El-Niño gibi iklim salınımları hakkında özet bilgiye sahip olma. En önemlisi, küresel ısınma ile
ilgili konuları kritik edebilmek ve analiz edebilmek için gerekli olan bilimsel temeli kazanma.
Ders Kodu : COG 423

Ders Adı : Kuvaterner Coğrafyası

T+U : 2+0

Kredi : 2

Dersin İçeriği :
Kuvaternerin genel özellikleri ve devreleri; kuvaternere ait jeomorfolojik kanıtlar; kuvaternerdeki iklim salınımları; buzul dönemleri; deniz seviyesi
değişimleri, akarsu, göl ve yer altı sularındaki değişmeler; fauna ve flora üzerindeki değişimler; yaşlandırma yöntemleri; Türkiye’den kuvaterner
jeomorfolojisine ait örnekler.

Akts : 3

Ders Kodu : COG 429

Ders Adı : Karst Jeomorfolojisi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Karstlaşma ve karstik şekiller ile ilgili temel kavramlar, karstlaşmaya etki eden süreçler, karstik topografyaların oluşum, gelişim aşamaları, yerküre üzerindeki
dağılışları
Ders Kodu : COG 427

Ders Adı : Osmanlıca Diplomatikası I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Osmanlı Devleti?ndeki yazı çeşitlerini, kurumlar arası yazışma usulleri, kurumların kullandığı dil ve terminoloji ile kullanılan el yazılarını iyi derecede
tanıyabilme ve okuyabilmedir.
Ders Kodu : COG 425

Ders Adı : Arazi Çalışması V

T+U : 0+2

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Bu ders öğrencilerimizin ilk altı yarıyılda aldıkları beşeri ve fiziki coğrafya derslerinin saha ve arazi uygulamalarını kapsamaktadır. Arazi çalışmaları yerleşme,
tarım, turizm, çevre, jeomorfoloji, jeoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, hidrografya, doğal ortam bozulması, doğa koruma, kuvaterner coğrafyası, doğal ve
beşeri afetler, biyocoğrafya, kültürel peyzaj, arazi kullanımı, konut tipleri, yerel mimari, şehir ve kırsal yerleşmeler, şehir içi arazi kullanımı, geleneksel
yaşam biçimleri konularının uygun sahalarda uygulamasının yapılmasını içermektedir.
Ders Kodu : COG 415

Ders Adı : Afrika ve Okyanusya

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Afrika Kıtasının Sınırları, Afrika Kıtasının Matematik ve Özel Konumu. Afrika Kıtasının Fiziki Coğrafya Özellikleri. Afrika Kıtasının Beşeri Coğrafya Özellikleri,
Afrika Kıtasında Ziraat Faaliyetleri, Afrika Kıtasında Hayvancılık Faaliyetleri. Afrika kıtasının yeraltı Zenginlikleri, Afrika Kıtasında Ulaşım, Afrika Kıtasının
Siyasi Coğrafyasının Ana çizgileri. Afrika Ülkelerinden Örnek Ülke İncelemeleri. Okyanusya Kıtasının Sınırları, Matematik ve Özel Konumu, Okyanusya
Kıtasının Fiziki Coğrafya Özellikleri, Okyanusya Kıtasının Beşeri Coğrafya Özellikleri, Okyanusya Kıtasında Ekonomik Faaliyetler (Ziraat, balıkçılık, yeraltı
zenginlikleri vs.), Okyanusya Kıtasının Siyasi Coğrafya Gelişiminin Ana çizgileri, Okyanusya Ülkelerinden Örnek Ülke İncelemeleri
Ders Kodu : COG 405

Ders Adı : Coğrafya Öğretimi ve Yöntemleri

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Coğrafya eğitiminin temel kaynakları (konum analizi, coğrafi temalar, coğrafi beceriler, tutum ve değerler) coğrafyanın temel kavramları (mekân, yer, ölçek,
bölge, konum, dağılış, mekânsal etkileşim, peyzaj, değişim) çerçevesinde ele alınarak, pratik uygulamalar eşliğinde öğrencilere nasıl “coğrafi bilinç”
kazandırılacağı amaçlanmaktadır. Etkili öğrenme yöntemlerinin coğrafya öğretimde uygulanması. Aktif öğrenme nedir, ne değildir? Aktif öğrenmenin kuramsal
temelleri, coğrafya öğretiminde uygulanabilecek aktif öğrenme yöntem ve teknikleri.
Ders Kodu : COG 403

Ders Adı : Türkiye Turizm Coğrafyası

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Türkiye’de turizm ve rekreasyon kavramlari, turizm faaliyetlerinin geçmişi, turizm tipleri, başlica turizm bölgeleri, turizmin mekansal etkileri, südürülebilir
turizm.
Ders Kodu : COG 401

Ders Adı : Türkiye Kıyı Bölgeleri

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
1941-1. Coğrafya Kongresi’nde belirlenen Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin tanıtımı, bölge kavramı ve bölgelerin ayrılmasında kullanılan kriterlerin tartışılması;
Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz coğrafi bölgelerinin yeri, sınırları ve tartışılması; Coğrafi bütünlük içinde kıyı bölgelerinin ayrı ayrı coğrafi görünümlerinin
(landscape) analizi, coğrafi bölgeler içinde ortaya çıkan yöre ve alt-yöre coğrafi görünümlerinin(lanscape) belirlenmesi ve incelenmesi, Kıyı bölgeleri içinde
güncel doğal, kültürel ve ekonomik olguların tartışılması, Bölge içinde kalkınmışlık düzeyinin belirlenmesi ve tartışılması.
Ders Kodu : COG 407

Ders Adı : Bitirme Çalışması I

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Öğrencinin proje çalışması ile ilişkili olarak seçtiği ve danışmanı ile belirli sürelerde karşılıklı görüşerek geliştirilen bir çalışmadır. Proje çalışmasını destekleyen
kuramsal yaklaşım, kavramlar, ulusal ve uluslararası örneklerin incelenmesi, çalışma alanı ile karşılaştırılarak plan kararlarının oluşturulması
Ders Kodu : COG 413

Ders Adı : Uzaktan Algılama

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Uzaktan algılama verilerinden doğal kaynaklarla ilgili bilgi edinmenin yollarını öğretmek, hava fotoğrafları ve diğer uzaktan algılama verileri üzerinde ölçüm
yapma ve yorum yapma ve harita yapma-kullanma temellerini kapsamaktadır. Çok bantlı görüntüler, termal, radar ve uydu teknikleri tanıtılacaktır. Uzaktan
algılama ve görüntü analizlerinin teknikleri, tarihi, teorisi ve kapsamı ile ilgili bilgi verilecektir.
Ders Kodu : COG 411

Ders Adı : Çevre Politikaları

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Genel anlamda "çevre politikaları"nın ne anlama geldiği ve bu konularda düzenleme ve yönetim açısından uygulanabilecek ne gibi alternatif yöntemler
olduğuna dair bir bakış sunmaktır. Çevre konusunda düzenlenen ve yönetilen en önemli konuların ne olduğu açımlanacak, giderek, çevresel sorunları ele alan
güncel ana akımlar tartışılacak ve bunlara yerel ve uluslararası düzeyde örnekler sunulacaktır. Çevreye dair temel sorunlar alternatif bir çevre yaklaşımıyla
incelenecek; çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarının nasıl düzenlenip yönetileceğine dair bu alternatif yaklaşım ile genel siyasi eğilimler arasındaki ilişki
incelenecektir.
Ders Kodu : COG 409

Ders Adı : Mekansal Ekoloji

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Kültürel çeşitlilik, kimlik ve ekonomik gelişme, Farklı ekosistemlerde uyum stratejileri, Nüfus problemi, Siyasal ekoloji, Sürdürülebilir kalkınma, Çevresel algı,
Ekolojik taşıma kapasitesi, Kültürel çeşitlilik için sürdürülebilir stratejiler.

4.SINIF BAHAR
Ders Kodu : COG 424

Ders Adı : Arazi Çalışması VI

T+U : 0+2

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Öğrencilerimizin ilk yedi yarıyılda aldıkları beşeri ve fiziki coğrafya derslerinin saha ve arazi uygulamalarını kapsamaktadır. Arazi çalışmaları yerleşme, tarım,
turizm, çevre, jeomorfoloji, jeoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak, hidrografya, doğal ortam bozulması, doğa koruma, kuvaterner coğrafyası, doğal ve beşeri
afetler, biyocoğrafya, havza yönetimi, Türkiye coğrafyası, kültürel peyzaj, arazi kullanımı, konut tipleri, yerel mimari, şehir ve kırsal yerleşmeler, şehir içi
arazi kullanımı, geleneksel yaşam biçimleri konularının uygun sahalarda uygulamasının yapılmasını içermektedir.
Ders Kodu : COG 422

Ders Adı : Mesleki İngilizce II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Bu dersin amacı öğrencilere beşeri coğrafya ile ilgili İngilizce terminolojiyi anlama ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır. Bu çerçevede beşeri coğrafya
konularından olan tarım, sanayi, ulaşım, şehir, diller, dinler coğrafyası, siyasi coğrafya, nüfus coğrafyası ve kültürel coğrafya konularının temel terimleri,
bunların kullanılışı, anlaşılması ve yorumlanması üzerinde durulacaktır. Bu alt disiplinlerin temel terimleri ve kavramları İngilizce literatürden takip edilecek ve
Türkçeye çevrilecektir.

Ders Kodu : COG 420

Ders Adı : Çevresel Etki Analizi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Çevresel etki değerlendirmesi nedir? Çevresel etki değerlendirmesinin tarihçesi, Yabancı Ülkeler ve Avrupa’da ÇED, ÇED amacı ve içeriği, ÇED aşamaları, ÇED
aşamaları, ÇED kullanım alanları, ÇED yöntemleri (Örtmeler, Kontrol listeleri), ÇED yöntemleri (Etkileşim, Leopold ve Kanada Çevre matrisleri), ÇED
yöntemleri (AID matrisi, Sistem diyagramları, Uyarlamalı ÇED), ÇED ile ilgili örnek çalışmalar, Türkiye’de ÇED uygulamaları ile ilgili sorunlar ve öneriler.
Ders Kodu : COG 430

Ders Adı : Oseanografya

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Fiziki Coğrafyanın bir dalı olarak Oseanoğrafya biliminin Konusu ve Metotları, Dünya Okyanus ve Denizlerinin Küresel Dağılımı, Okyanus ve Deniz Çanaklarının
Morfolojik Özellikleri, Okyanus ve Denizlerin Fiziki Özellikleri (Derinlik, Sıcaklık, Akıntılar, Dalgalar), Okyanus ve Denizlerin Kimyasal Özellikleri (Tuzluluk ve
Tuzluluk Üzerinde Rol Oynayan Faktörler), Okyanus ve Denizlerin Biyolojik Özellikleri (Okyanus ve Denizlerin Fauna Özellikleri, Okyanus ve Denizlerin Flora
Özellikleri), Dünya Okyanuslarından Bir Örnek: Atlas Okyanusu, Dünya Denizlerinden Bir Örnek: Akdeniz, Türkiye’nin Denizleri.
Ders Kodu : COG 428

Ders Adı : Havza Yönetimi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Havza yönetiminde temel ilke ve uygulamalar; havzaların belirlenmesi, havza sınırlarına ilişkin sorunlar; havzadaki fiziki ve beşeri potansiyeli etkileyen
faktörler; havza yönetiminde mevzuata, tarımsal kullanıma, bitki örtüsüne, katı atıklara, açık maden işletmeciliğine, atık sulara, aşırı nüfuslanmaya ve havza
planlamasına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri.
Ders Kodu : COG 426

Ders Adı : Osmanlıca Diplomatikası II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Kurumların kullandıkları yazıların ve terminolojinin ne mana ifade ettiği öğretilecektir. Osmanlı kurumları arası yazışmalardan bol miktarda örnekler
okutulacaktır. Başta matbu ve daha sonra rika, sülüs ve talik yazılarından oluşan örnek belgeler öğrencilere okutulacaktır.
Ders Kodu : COG 418

Ders Adı : Sürdürülebilir Turizm

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Temel Kavramlar ve Tanımlar. Çevre: Çevrenin Boyutları, Fiziksel Çevre, Doğal Çevre, Yapay Çevre, Toplumsal Çevre, Çevresel Değerler ve Kirlilik, Turizmin
Çevre İle İlişkisi, Turizmin Çevre İle İlişkisi, Turizmin Çevre Üzerindeki Etkileri ve taşıma kapasiteleri, Turizm-Çevre İlişkisindeki Değişkenler, Sürdürülebilir
Turizm Politikası ve Planlaması, alternatif turizm biçimleri (sürdürülebilir turizm, yeşil turizm, hafif turizm, ekolojik turizm, doğa turizmi), Dünyada ve Türkiye’
de Sürdürülebilir Turizm Projelerinden Örnekler
Ders Kodu : COG 408

Ders Adı : Bitirme Çalışması II

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 6

Dersin İçeriği :
Bu dersin amacı bir danışman öğretim üyesinin önderliğinde, coğrafyanın özel bir alanında gerçekleştirilecek, öğrenciye araştırma, planlama, uygulama ve
değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir proje hazırlanmasını kapsamaktadır. İki dönemlik bir projedir. Yılsonunda öğrenciler hazırladıkları
projelerini üç kopya olarak danışmanlarına teslim etmek zorundadır.
Ders Kodu : COG 406

Ders Adı : Ekosistemler

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Ekosistem kavramı, tanımı, zonobiyom, zonoekoton, jeobiyom, hidrobiyom, halobiyom gibi kavramlar Türkiye ölçeğinde örneklemeler yapılarak ele
alınmaktadır. Ekosistem ayırımında dikkate alınan kriterler incelenerek, Türkiye’nin Ekosistem özellikleri genel hatlarıyla ele alınıp incelenmektedir.
Ders Kodu : COG 402

Ders Adı : Türkiye İç Bölgeleri Coğrafyası

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerinin yeri, sınırları ve tartışılması, Coğrafi bütünlük içinde iç bölgelerin ayrı ayrı coğrafi görünümlerinin
(landscape) analizi, coğrafi bölgeler içinde ortaya çıkan yöre ve alt-yöre coğrafi görünümlerinin (lanscape) belirlenmesi ve incelenmesi, İç bölgeler içinde
güncel doğal, kültürel ve ekonomik olguların tartışılması, Bölge bütünlüğü içinde kalkınmışlık düzeyindeki farklılıkların belirlenmesi ve tartışılması.
Ders Kodu : COG 416

Ders Adı : Türkiye de Göç ve Demografik Değişim

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Demografi ve demografik verinin rolu, Demografinin temel kavram, yapı ve Kuramlar, göç yönleri ve göçe iten sebepler açıklanması
Ders Kodu : COG 414

Ders Adı : Küreselleşme ve kalkınma

T+U : 2+0

Dersin İçeriği :
Küreselleşme farklı şekillerde tanımlanan bir kavramdır. Konunun teknolojik, kültürel, siyasi ve ekonomik boyutları vardır. Bu derste konu ekonomik bakış
açısıyla irdelenecektir. Ekonomik olarak küreselleşme kapitalizmin dünya ölçüsünde yaygınlaşması olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda kapitalizmin tarihi
gelişimi üzerinde durulacaktır. Kapitalizm hiç kuşkusuz gelişme farklılıkları ortaya çıkarmıştır. Ancak bu konuda farklı görüşler vardır. Bu görüşlerin ortaya
konulması bu ders için önemlidir. Yine kürselleşme ile ilgili kavramlar, küreselleşmeyi etkileyen faktörler ve küreselleşme aktörleri konuları da işlenecektir.
Ders Kodu : COG 412

Ders Adı : Ortadoğu Coğrafyası

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Ortadoğu’nun coğrafi konumu ve sınırları; Ortadoğu’nun fiziki coğrafyasının esasları, Ortadoğu’nun beşeri coğrafyasının esasları; Kuzeydoğu Afrika (Libya,
Mısır), Arabistan Yarımadası, Türkiye-İran-Afganistan Kuşağı, Güney Kafkasya, Mezopotamya bölgelerinin genel coğrafi bütünlüklerinin incelenmesi; Ortadoğu
’nun Jeopolitik önemi; Ortadoğu’daki günümüz siyasal, sosyal ve çevresel sorunların tartışılması.

