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• İÇİNDEKİLER

• Okutulacak dersler

• Uygulama

• Stajı nerede yapıyoruz? 

• Hangi kulüp ve toplumlarımız var? 

• Coğrafya mühendisi olmak isterseniz 
ana hedefleriniz

• Öğretim üyelerimiz. 

• Mezunlarımız

• Değerli öğrenci adayları! 



Mühendisliğin pasaportu

5B011600- Coğrafiya mühendisliği

-eğitim süresi 4 sene

-eğitim türü: gündüz

Öğretim seviyesi: Lisans

Mezunlerin çalışabileceği alanlar: çevre koruma, 
orta ve mesleki eğitim  kurumları (okullar, kolejler, 
liseler, kolejler), araştırma merkezleri, özel koruma 
alanları, hidrolojik, meteorolojik istasyonlar, turizm 

acenteleri

Mesleki  faaliyetler: araştırma görevlisi, öğretmen, 
hidrolog, meteorolog, genç doğacılar  istasyonunda 

uzman

Öğretim seviyeleri: Lisansüstü eğitimden sonra



Neden Coğrafya mühendisliği? 
Doğa inanılmaz güzelliği ile göze çarpar. Doğanın güzelligin anlamak için onun
oluşum yasaların bilmek gerekir. Coğrafya- Yeryüzünün doğal bileşenleri
arasındeki yasaları araştırır. Onların değişim nedenleri ve geri dönüşüm yolların
araştırır ve öğretir. Gelecek nesillerin çevre sorunların çözmek için araştırmalar
yürütür. Coğrafyanın 2.bölümü - ekonomi-sosyal bölümü ise tarım sektörünün
yerleşim coğrafiyasın inceler.



Üniversiteye  öğrenci kabul etme şartı Kazakistan 
Cumhuriyetinin yönetmeliğine uygun belirlenerek,  lisans 
grubunu oluşturmak, bilimsel ve pedagojik personellerı 
hazırlamak için Devlet eğitim yönetmenliğine uygun şekilde 
gerçekleşir.

Çok dil politikasın uygulamak amacıyla  hazırlık bölümü «Foundation»
hizmet vermektedir. Öğrenciler bir sene hazırlık okuduktan sonra 1.sınıfa 
kabul edilir. Öğrenci adayları   Üniversiteye Ulusal öğrenci seçme testi 
(UBT) sonuçlarınıa göre verilen sertifikalarının puanlarına uygun şekilde 
kabul edilir.  

Üniversitenin akademik olanakları hakkında kamuoyununu bilgilendirmek, sosyal 
destek mekanizmaları, onun içinde  eğitim ücretlerinde indirimler, öğrenci 
yurtlarında  verilecek hizmetlerde kolaylıklar  sağlanır
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ÜNIVERSITEYI KAZANMAK



OKUTULACAK DERSLER

Modül- Ülke bilgisi
• Turizm ve ülke bilgisi temelleri
• Doğa bilimi

Modül - CoğrafyaI
• Toplum Coğrafyası
• Biyocoğrafya

Modül - Metodoloji
• Coğrafyanın okutma yöntemleri
• Landşaft bilgisi

Modül - yönetim, organizasyon, 
değerlendirme
• Kapsamlı eğitim
• Puanlama teknolojileri 
• Eğitimde  yönetim

Modül - Bölgesel Coğrafya
• Orta Asya'nın fiziki coğrafyası
• TMD nın ekonomik ve sosyal coğrafyası
• Modern dünya coğrafyası

Modül - Kazakistan coğrafyası
• Kazakistan fizik coğrafyasi
• Kazakistan’nın ekonomik ve sosyal 
coğrafyası

TEMEL MESLEK EDİNDİRME 
MODÜLLERİ
Modül - Coğrafya
• Genel Coğrafya
• Genel jeoloji
•Sosyal, ekonomik, siyasi coğrafyaya 
giriş

Modül - Psikoloji ve Fizyolojisi
• Psikoloji ve insan gelişimi
• Fizyoloji ve okul hijyeni

Modül - Okul  pedagojisi
• Pedagoji I
• Eğitim çalışmasının teorisi ve  
metodolojisi

Modül – Toprak bilgisi 
• Toprak Coğrafyası
• Haritacılık ve Temel Topografya 

Modül - Kıtalar ve okyanuslar 
coğrafyası
• Kıtalar ve okyanusların fiziksel 
coğrafyası
• Jeomorfoloji



OKUTULACAK DERSLER

Zorunlu  modül
• Kazakistan tarihi
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce)
• Felsefe

İletişim modülü
• Kazak dili (Kazakça)
•İngilizce
• Türk dili (Türkçe)

Üniversite seçmeli modülü
• Türk devletlerinin tarihi
• Yasavitanu
• Kişilerarası iletişim psikolojisi
• Siyaset
• Akmeoloji, özel ve sosyal başarı temelleri
• Kültür ve Din
• Sosyoloji
• Güvenlik Temelleri
• Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma
• Temel hukuk
• İktisat Teorisi
• Türk Anayasasının ilkeleri
• Eleştirel Düşünme
• Resmi  evrak işlemşlerin  devlet dilinde 
yürütme
• İş (çalışma) kanunu
• Ebedi ülke

Modül - Coğrafya II
• TMD nın fizik coğrafyası
• Dünyanın  ekonomik, sosyal ve siyasal 
coğrafyası

Modül - siyasi ve ekonomik coğrafya
• Dünyanın ekonomik coğrafyası
•Jeopolitik  temeller ile siyasi coğrafya



OKUTULACAK DERSLER

ÖZEL  BİLİM  TROYEKTORİYASI  
MODÜLLERİ
JBT1- Doğal Kaynaklar Coğrafyası
Modül - Doğal bileşenler coğrafyası
Genel hidroloji
Meteoroloji ve klimatoloji
Modül - Geoekoloji
Kazakistan geosisteminin degradasyonu
Hizmet coğrafyası
Kazakistan’nın mineral kaynakları

JBT2 - Rekreasyon Coğrafyası
Modül – Doğa koruma coğrafyası
Rekreasyon Coğrafyası
Koruma alanları çalışmalarının  
coğrafik  temelleri
Modül - Coğrafik Araştırmalar
Coğrafyanın önemli sorunları
Toponymics
Türkçe konuşan ülkeler coğrafyası



STAJ

• Eğitim - endüstriyel stajlar KC BJĞM tarafından onaylanan standartlarda belirtilen süreye 
göre yürütülür:

• 1.sınıfta:  Mashat`ta yürütülecek "öğrenme deneyimleri"stajı- 3hafta;

• 2. ve 3. sınıfta:  Türkistan, Kentau şehrindeki okullarda ” Pedogojik staj”- ilkbahar 
döneminde (eğitim programına göre 2.sınıf -3 hafta, 3.sınıf -2 hafta)  ;

• 4.sınıfta:  Eyalet ve Kazakistan genelindeki okullarda, Maşat`ta yürütülecek "Mesleki  staj"  
- 10 hafta;

• 4.sınıfta: Eyalet ve Kazakistan genelindeki okullarda ,Yesevi adında Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesinde , Ekoloji ve kimya bölümünün bilimsel araştırma laboratuarında 
yürütülecek "Tez öncesi staj" -5 hafta.



ÖĞRENCILER HANGI  KURUMLARDA STAJ 
YAPABILIRLER? 

• Kıbrıs Üniversitesi

• "Karatau Devlet Doğal Koruma Alanı"

• Satpayev adında Kazak  Teknik Üniversitesi

• "Daryn“ okulu, KENTAU

• Güney Kazakistan . Türkistan., M.Zhumabayev adında № 
15.okul 



BİZDE HANGİ KULÜPLER VAR:
‘’Genç coğrafiyacı’’

‘’Genç doğa araştırmacıları’’

- “Жас географ” үйірмесі
- “Жас табиғат зерттеушілері” үйірмесі



Bir coğrafyacı olmak 
istiyorsanız, ana hedefiniz:
İnsan toplumunun 
sürdürülebilir kalkınma 
stratejisinin amacından biri 
olan: doğa dengesin 
ayarlayabilme yeteneği olan 
mühendis olarak yetişmeniz 
gerekir.



Öğretim üyeleri

5В011600 – Coğrafya mühendisliğinin bulunduğu ‘’Ekoloji ve 
Kimya’’ bölümü akademik personelinin bilimsel derecesi % 88’dir. Bu 

veri bölgemizin ve ülkemzin doğal çevresinin kalitesini izlemek, 
kontrol etmek, gerekirse ilk haline keltirmek için tedbirler alacak 
uzmanları hazırlamada önemli bir kalite göstergesidir . Öğretim 

üyeleri arasında 1 tane ‘’Kazakistan Cumhuriyetinin en iyi eğitimcisi“-
Tasbolat B., 2 tane ‘’Kazakistan Cumhuriyetinin en iyi öğretmeni“-
Tasbolat B.(2007 yılında  grant sahibı) ve Meyirbekov A.T.(2009 

yılında grant sahibı) çalışıyor.



Prof.Dr. Tasbolat Baybolat

Doç.Dr. 
A.K.Kurbaniyazov

Dr.E.K.Ibragimova

Belasarova B.

Оқытушы-профессорлар құрамы

Prof.Dr. A.T. Meyirbekov

Doç.Dr. 
A.K.Urazbayev



MEZUNLARIMIZ

Baltabayeva Saltanat

Türkistan şehri

Darın okulu, öğretmen

Joldasov Serik

Petropavl şehri

N.Nazarbayev adında okul , öğretmen

Altınkojayeva Gulbanu

Yesevi Üniversitesi; eğitim bölümü, uzman


