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   Bölümlerimiz 

Arkeoloji Bölümü  

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü 

Biyoloji Bölümü 

Coğrafya 

Çeviri Bilim Bölümü 

Felsefe Bölümü 

Fizik Bölümü 

Kimya Bölümü 

Matematik Bölümü 

Psikoloji Bölümü 

Sosyoloji Bölümü 

Tarih Bölümü 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

 

Misyonumuz 

Fakültemiz, yaratıcı ve özgür düşüncenin 

ışığında disiplinler arası işbirliğiyle 

araştırma ve geliştirmeyi hedef edinerek 

fen ve sosyal bilimlerde ulusal ve 

uluslararası tanınırlığı, stratejik hedef 

olarak belirlemiştir. Fen – Edebiyat 

Fakültesi’nin amacı; çağdaş bilgi düzeyine 

sahip, analitik düşünebilen, bağımsız 

araştırma yapabilen, sorgulayan ve 

sürekli öğrenmeyi prensip edinen bireyler 

yetiştirerek ülkemizin ve dünyanın 

geleceğine katkı sağlamaktır. 

 

Vizyonumuz 

Fakültenin tüm unsurları ile katılımcılığı ve 

bir bütün içerisinde gelişmeyi teşvik 

etmek; günümüz şartlarına uygun eğitim-

öğretim programlarını düzenleyerek 

bilimsel sürecin sürekliliğini sağlamak, 

bilim ve teknolojik gelişmelerde yerini 

alabilmesi için bilimsel araştırma projeleri 

geliştirmek, Fakülte ortamında sosyal-

kültürel-sanatsal ve sportif 

faaliyetlere  ortam hazırlamak, örgün-

yaygın eğitim alanında tüm 

etkinlik  programlarını sunmak, ayrıca 

üniversite-sanayi-toplum işbirliğine 

yönelik çeşitli faaliyetler düzenleyerek 

kendi toplum ve dünya ile bütünleşmeyi 

sağlamaktır. 

http://fenedebiyat.ksu.edu.tr/


 

 

 

 

Araştırma ve Öğrenci 

Laboratuvarları  

Biyoloji 

Fizik  

Kimya  

Arkeoloji 

Coğrafya 

 

 Laboratuvarlarımızda bulunan çok 

donanımlı  ekipmanlarla moleküler 

biyoloji ve genetik araştırmaları olmak 

üzere çok sayıda araştırmalar 

yürütülebilmektedir. 

 Yüksek Lisan ve Doktora 

programlarımız ile geleceğin 

akademisyenlerini yetiştirilmekteyiz. 

 

 

 

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları; 

 Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü ve 

araştırma merkezlerinde araştırmacı veya 

akademisyen olarak, 

 Sağlık, eczacılık, tarım, gıda ve ilaç sektörünün ar-

ge birimlerinde, 

 Klinik araştırma ve satış birimlerinde, 

 Hastane veya özel laboratuvarların tıbbi analiz 

yapan birimlerinde, 

 Devlet kurumlarının çeşitli kademelerinde 

 Formasyon eğitimi ile birlikte MEB , 

 Adli tıp ve kriminoloji laboratuvarlarında, 

 Atom enerjisi kurumu, MTAvs. 

 Türk Tarih Kurumu 

 Devlet Arşivleri 

 Tapu Kadastro 

 

 

 

Öğrenim Hareketliliği  

 Erasmus  

 Mevlana 

 Farabi 

 

 

 


