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(Bölüm

BÖLÜMÜ

Bölümü
ve

kar l kl ili kileri birinci derecede önem
Özellikle uygulamal
co rafya alan da insan

Fen-Edebiyat Fakültesi
fya Bölümü, FenEdebiyat Fakültesi Dekanl n 19.01.2001 gün ve
243 say l yaz s uy
ca,Yüksek
im Kurulu
Ba kanl n n onay yla 2001 y l da kurulmu tur.
Bölümümüze
renci al nmas 10.03.2006 tarihli
Yüksek
im Genel Kurulunca, 2547 say l
kanunun 2880 say l kanunla de i ik 7/h maddesi
uyar nca uygun görülm
fya Bölümü 20062007 E itimim y l da ilk
rencilerini alarak
e tim faaliyetlerine ba am

derslerde
Türkiye nin co fi bölgeleri genel
co rafya
yöntemleri ile incelenirken, Türkiye co fyas ile ilgili
(Türkiye Jeomorfolojisi, Türkiye Bitki
fyas
Türkiye Turizm
fyas ibi) çe itli dersler de
verilmektedir. K talar, Türkiye
dan seçilmi baz
bölge ve ülkelerin co fyal
(Avrupa co rafyas ,
Asya Co rafyas Ortado u
fyas Türk Dünyas
fyas Kafkas Ülkeleri gibi) Bölgesel
rafya
n
Anabilim Dal n ders konul aras dad

a klayacak
bilgilerle
dona lm
c lar
yeti tirmektir. Di er amac ise insan mekan olan
yeryüzünün ta nmas ve dolay s ile daha iyi
yararlanmada katk
bulunmak için bu alanda
yeti mi
olan ara mac l
ihtisasla mas
sa ayarak, toplumun hizmetine sunmak
fya
ok çe itli olan ara ma konul
temelinde insan ve ortam kavraml ve bunl

mezun ola
rencilerin öncelikli i
imkan
gerekli pedagoji formasyonunu tamamlad ktan
sonra
retmenliktir. Bundan ba ka,
fya
Lisans Program dan mezun olan
renciler
Maden ve Tetkik Arama Genel
Müdürl
Devlet Su
leri Genel
Müd
,
Köy
Hizmetleri Genel Müdürl
, Türkiye statistik
Kurumu, Devlet Planlama Te kil
Müs
l
gibi resmi kurulu lar ile Kültür ve Turizm
Bakanl , Bay d l
ve skan Bakanl
(Karayoll
Genel Müd
), Çevre ve Orman
Bakanl
(Devlet Meteoroloj
eri Genel
Müdürl
gibi bakanl klarda jeomorfolog,
klimatolog,
kartograf
veya ba ka unvanlarla
Fiziki
fya, Be eri ve ktisadi
rafya,Türkiye
çal
ma
imkan
da
bulabilmekte,
bölge planlama
fyas ve Bölgesel
fya adl
yan
görev yapabilmektedir.
dört anabilim dal n bulundu u bölümde,
retim çal mal
ortak bölüm program
ile
yürütülmektedir.
Yeryüzünün fiziki özelliklerini olu turan yeryüzü
ekilleri(Jeomorfoloji), iklim(Klimatoloji), hidrografya
temel
ve

faaliyetlerini ve kültürünü,

yeryüzü genelinde veya bölgesel ölçekte

faaliyetlerini mekansal organizasyonunda, daha iyi
ya am amaçlayan uluslararas ulusal, bölgesel veya
sistematik planlamalara co rafyan
katk s gün
geçtikçe artmakta olup, bilimsel ara ma yapacak
co rafyac lara büyük ihtiyaç duyulmaktad

fya Lisans Program dan mezun olan
rencilere
rafyac unvan verilir. Bölümden

Lisans
olabilmek i çin 4
(8

mezun
e n az 152

kredilik ders almak gerekmektedir. Bölümde
ayr ca Tarih bölümü ile çiftanadal ve yandal
program ya lmaktad
fya Bölümü ilk
mezunl
2009-2010 E itimim y l da
vermi tir.
fya Anabilim Dal Lisansüstü program
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
bünyesinde
yürütülmektedir.

