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TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PROGRAMI DERS LİSTESİ 

(2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren geçerli ders içerikleri listesidir.) 

 

1. YIL - 1. YARIYIL     

# Dersin Kodu Dersin Adı T U L Kredi ECTS Türü 

1 TDL101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Zorunlu 

2 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 Zorunlu 

3 YBD109 İngilizce I 2 0 0 2 2 Zorunlu 

4 CEK101 Genel Biyoloji 2 0 2 3 4 Zorunlu 

5 CEK103 Genel Kimya 2 2 0 3 4 Zorunlu 

6 CEK105 Çevre Esasları 2 0 0 2 3 Zorunlu 

7 CEK107 Çevre Lab. Analiz Teknikleri 2 2 0 3 3 Zorunlu 

8 CEK109 Bilgisayar  Destekli Teknik Resim 2 2 0 3 4 Zorunlu 

9 CEK111 Ekoloji ve Çevre Biyolojisi   2 0 0 2 3 Zorunlu 

10 CEK113 Çevre Teknolojileri 2 0 0 2 3 Zorunlu 

Toplam 20 6 2 24 30   

 

 

 

 

1. YIL - 2. YARIYIL 

# Dersin Kodu Dersin Adı T U L Kredi ECTS Türü 

1 TDL102 Türk Dili II 2 0 0 2 2 Zorunlu 

2 ATA102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2 Zorunlu 

3 YBD110 İngilizce II 2 0 0 2 2 Zorunlu 

4 MAT148 Matematik  3 0 0 3 3 Zorunlu 

5 CEK102 Çevre Kimyası 3 0 0 3 4 Zorunlu 

6 CEK104 Genel Mikrobiyoloji 2 0 2 3 3 Zorunlu 

7 CEK106 Şehircilik ve Çevre Planlama 2 0 0 2 3 Zorunlu 

8 CEK108 Toprak Kirliliği Ve Kontrolü 3 0 0 3 4 Zorunlu 

9 CEK110 Endüstriyel Kirlenme ve Kontrolü 3 0 0 3 4 Zorunlu 

10 CEK112 Yaban Hayatı ve Korunması 2 0 0 2 3 Zorunlu 

Toplam 24 0 2 25 30   
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2. YIL - 3. YARIYIL  

# Dersin Kodu Dersin Adı T U L Kredi ECTS Türü 

1 CEK201 Çevre Mevzuatı 2 0 0 2 2 Zorunlu 

2 CEK203 Katı Atık Yönetimi ve Kontrolü 3 0 0 3 3 Zorunlu 

3 CEK205 Hava Kirliliği Ve Kontrol Teknikleri 3 0 0 3 3 Zorunlu 

4 CEK207 Çevresel Etki Değerlendirme 3 0 0 3 3 Zorunlu 

5 CEK209 Su Kalitesi ve Kontrolü 1 0 2 2 2 Zorunlu 

6 CEK211 Çevre Mikrobiyolojisi 2 0 0 2 2 Zorunlu 

7 CEK213 Çevre Bilimlerinde Temel İşlemler 2 2 0 3 3 Zorunlu 

8 SECCEK03 Seçmeli Ders Grubu 03 - 1 3 0 0 3 4 Seçmeli 

9 SECCEK03 Seçmeli Ders Grubu 03 - 2 3 0 0 3 4 Seçmeli 

10 SECCEK03 Seçmeli Ders Grubu 03 - 3 3 0 0 3 4 Seçmeli 

Toplam 25 2 2 27 30   

 

 

 

 

Seçmeli Ders Grubu 03 

# Dersin Kodu Dersin Adı T U L Kredi ECTS Türü 

1 CEK215 Meslek Etiği 3 0 0 3 4 Seçmeli 

2 CEK217 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 0 3 4 Seçmeli 

4 CEK219 Radyoaktif Kirlilik 3 0 0 3 4 Seçmeli 

5 CEK221 Doğal Kaynaklar ve Doğal Afet Yönetimi 3 0 0 3 4 Seçmeli 

6 CEK223 Biyolojik Çeşitlilik 3 0 0 3 4 Seçmeli 

7 CEK225 Çevre Yönetim Sistemleri 3 0 0 3 4 Seçmeli 

8 CEK227 İlk Yardım 3 0 0 3 4 Seçmeli 

10 CEK229 Atıkların Geri Kazanım Teknikleri 3 0 0 3 4 Seçmeli 

11 CEK231 Enstrümantal Analiz 3 0 0 3 4 Seçmeli 

13 CEK233 Ölçme Bilgisi 3 0 0 3 4 Seçmeli 

14 CEK235 Gürültü ve Toz Kirliliği Kontrol Teknikleri 3 0 0 3 4 Seçmeli 

 

 

 

 

 

 

2. YIL - 4. YARIYIL  

# Dersin Kodu Dersin Adı T U L Kredi ECTS Türü 

1 CEK202 Çevresel Kaynaklar ve Risk Planlama 2 2 0 3 3 Zorunlu 

2 CEK204 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 0 2 2 Zorunlu 

3 CEK206 Su Kirliliği ve Kontrol Teknikleri 2 0 0 2 2 Zorunlu 

4 CEK208 Tehlikeli, Zararlı Atıklar ve Geri Dönüşümü 2 2 0 3 3 Zorunlu 

5 STJ102 Staj 0 0 0 0 8 Zorunlu 

6 SECCEK04 Seçmeli Ders Grubu 04 - 1 3 0 0 3 4 Seçmeli 

7 SECCEK04 Seçmeli Ders Grubu 04 - 2 3 0 0 3 4 Seçmeli 

8 SECCEK04 Seçmeli Ders Grubu 04 - 3 3 0 0 3 4 Seçmeli 

Toplam 17 4 0 16 30   

GENEL TOPLAM 86 12 6 92 120   
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Seçmeli Ders Grubu 04 

# 

Dersin 

Kodu Dersin Adı T U L Kredi ECTS Türü 

1 CEK210 Deniz Kirlenmesi 3 0 0 3 4 Seçmeli 

2 CEK212 Rapor Yazma Tekniği 3 0 0 3 4 Seçmeli 

3 CEK214 Yer Altı Suları Kirliliği 3 0 0 3 4 Seçmeli 

6 CEK216 Proje 3 0 0 3 4 Seçmeli 

7 CEK218 

Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre 

Kirliliği 3 0 0 3 4 Seçmeli 

8 CEK220 Girişimcilik 3 0 0 3 4 Seçmeli 

9 CEK222 İstatistik 3 0 0 3 4 Seçmeli 

11 CEK224 Kalite Güvence Standartları 3 0 0 3 4 Seçmeli 

12 CEK226 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 0 3 4 Seçmeli 

13 CEK228 Gönüllülük Çalışmaları 3 0 0 3 4 Seçmeli 

14 CEK230 İçme Sularının Arıtılması 3 0 0 3 4 Seçmeli 

K:Kredi, T:Teorik, U:uygulama, L:Laboratuar, ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Z:Zorunlu, S:Seçmeli 
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ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

 

I. YARIYIL 

TDL101 TÜRK DİLİ-I (T:2 U:0 K:2 ECTS:2)  

 

Dilin tanımı, özellikleri ve dilin önemi, yeryüzündeki diller ve dillerin doğuşu, yayılışı ve yapı 

bakımından diller, Dil politikaları, Türk dilinin tarihi gelişimi ve Batı Türkçesi’nin gelişimi; 

Atatürk’ün Türk dili ile ilgili çalışmaları ve görüşleri, Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri 

ve genel yapısı, Türk yazı dili, fonetik ve morfolojik yapısı, Ses bilgisi, Türkçe dil bilgisi, 

kelime, cümle, paragraf okuma ve anlama, kelime çeşitleri, Fiiller; fiil çekimleri, fiil kipleri, 

fiillerde kişi, İmla ve yazım kuralları ve noktalama. 

 

 

ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 (T:2 U:0 K:2 ECTS:2) 

 

İnkılap tanımı, evreleri, gelişme ortamı, I.Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı Devleti’ndeki 

gelişmeler, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, Ateşkes 

anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misaki Milli, TBMM 

açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı, Türk İstiklal Savaşı, Mustafa Kemal'in hayatı, 

askeri ve siyasi faaliyetleri, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a 

çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması, Misak-ı Milli ve TBMM'nin açılışı, Türk 

İstiklal hareketinden Lozan Antlaşmasına, düzenli ordunun kurulması ve Doğu-Batı ve Güney 

Cepheleri, İnönü muharebeleri, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli 

Mücadele’nin Mali Kaynakları, Sevr ve Gümrü barışı, Büyük Taarruz,  Mudanya Mütarekesi, 

Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve sonuçları, Atatürk Devrimleri ve toplumsal 

yansımaları. 

 

 

YBD109 YABANCI DİL-I (T:2 U:0 K:2 ECTS:2) 

 

Introduction, Basic definitions, Verb be; forms, patterns, uses, articles, demonstratives, 

pronouns, contradictions, Time clauses, what-who-where(why)questions, helping verbs 

(am,is,are), Countries and cities, Simple present: S forms, auxiliary do, compound sentences, 

and, but,  Present continuous tense, many and how much, prepositions,have-hasgot, how many, 

there is-there are, quiz. Continuous present,ing forms, auxiliary be, expletive there, Frequency, 

time, place, numbers and related topics, Future, simple and continuous time clauses, adjective 

phrases, Classes are presented to provide students with the necessary skills to make grammatical 

and meaningful sentences using the present tense and present continuous tense patterns in 

English, to use words at the basic English level in writing and reading activities, and to 

communicate in the English language using appropriate structures in common situations. 

Simple past: regular and irregular, while, when, ago, Used to, have to, expulsive it, nouns that 

modify nouns, Continuous past: compound sentence patterns; adjective clauses, How? Question 

and answer patterns, causatives: have, make, get, Present perfect: simple and continuous, 

auxiliary have, for, since, just recently, already, yet, Past perfect: simple and continuous, 

indirect objects, noun clauses, Verbs, Plurals of nouns, Articles, Present progressive tense, 

Requests, regular present tense, week, pronouns, parts of the body. İrregular past, possessive 
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adjectives, subject quest. must, have to, need, should, ought to comparative and superlative 

forms of adjectives past continous tense. 

 

CEK101 GENEL BİYOLOJİ (T:2 L:2 K:3 ECTS:4) 

 

Biyoloji bilimi ve tarihsel gelişimi, bilimsel yöntemler, canlılık temel kavramları, canlıların 

çeşitliliği, ortak özellikleri ve sınıflandırması, canlıların kimyasal yapıları, Canlıların 

özellikleri, Hücrenin yapısal ve fonksiyonel özellikleri, Hücre teorisi, hücresel solunum, 

fotosentez ve enerji, hücre döngüsü ve bölünmesi, dokular, hücrenin organelleri ve 

fonksiyonları, İnsan vücudu, Organlar,ve organ sistemleri, canlılarda üreme, gelişme ve yaşam 

formlarının gelişim süreçleri, bitkiler ve hayvanlar alemi, Bitki yapısı ve işlevi, Canlılarda 

kalıtım ve kalıtımın moleküler temeli konuları yer alacaktır. 

 

 

CEK103 GENEL KİMYA (T:2 U:2 K:3 ECTS:4) 

 

Kimya ve madde, elementler, bileşikler, bileşiklerin adlandırılması, semboller, formüller, 

denklemler, gazlar, katılar, karışımlar. Ölçmeler ve mol kavramı. Atomun yapısı ve periyodik 

tablo. Kimyasal reaksiyonlar. Reaksiyon stokiyometrisi.  Kimyasal termodinamik, reaksiyon 

hızı ve denge. Derişim Birimleri, moleküller arası çekim kuvvetleri, çözeltiler ve fiziksel 

özellikleri, sulu çözeltilerde denge, elektrokimya, periyodik sistem ve atomların elektron yapısı, 

çözünme, çözünürlük, asitler, bazlar ve pH hesapları, kimyasal bağlar. Radyoaktivite, 

radyasyon türleri, birimleri ve uygulamaları.  

 

 

CEK105 ÇEVRE ESASLARI (T:2 U:0 K:2 ECTS:3) 

 

Doğal ve yapay çevrede ortaya çıkan çevre sorunlarının ve doğal kaynakların sürdürülebilir 

şekilde kullanım gerekliğinin nedenlerinin anlaşılması, çevre politikası oluşturmada izlenecek 

metotların tanınması, ulusal ve uluslararası çevrecilik akımlarının öğrenilmesi ve çevreye karşı 

duyarlı bir birey olmanın gereğine motivasyon sağlanması. Çevre ve çevreyi oluşturan hava, 

su, toprak, ses ve estetik olmak üzere çevre unsurlarını ve bu unsurları kirleten faktörlerin 

kavratılması. Çevre Kirliliğinin tanımı, çevre sorunlarının ortaya çıkışı, insan-doğa ilişkileri, 

su, hava, gürültü, toprak kirlilikleri ve kontrolü, problem çözümleri, katı atık, tehlikeli atıklar 

ve kontrolü, Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikler, çevre yönetimi ve örgütlenme, Dünyada 

ve Türkiyede kabul gören çevre politikaları, Çevresel etki değerlendirilmesi. 

 

 

CEK107 ÇEVRE LABORATUVARI ANALİZ TEKNİKLERİ (T:2 U:2 K:3 ECTS:3) 

 

Laboratuvarın tanıtımı. Laboratuvar çalışmalarına başlamadan önce yapılacak işlemler, 

Laboratuvarda uyulması gereken kurallar, laboratuvarda güvenlik önlemleri, laboratuvar 

kazalarında ilk yardım, numune alma ve numuneleri saklama, numuneleri kurutma ve öğütme, 

numuneleri çeşitli çözücülerde çözme, analize zarar veren bileşik ve iyonları tepkime 

ortamından ayırma, numuneleri buharlaştırma, yakma ve kül etme, numuneleri kristalleştirme, 

saflaştırma ve çöktürme, kristalleri ve tortuyu ayırma, destilasyon, laboratuvarda kullanılan 

cam ve plastik malzemeler, cam malzemelerin temizlenmesi ve yıkama çözeltileri, çözelti 

hazırlama, laboratuvarda kullanılan başlıca aletler, optik aletler. Laboratuvarda kullanılan cihaz 

ve cam malzemelerin kullanılması, çeşitli çözeltilerin hazırlanması, kimyasal maddelerin analiz 

yöntemleri, klasik analiz  yöntemleri. 



7 
 

 

 

CEK109 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (T:2 U:2 K:3 ECTS:4) 

 

Teknik Resim Araç ve Gereçleri, teknik resimde standartlar, kâğıtlar, katlama şekilleri. 

Çizgiler, yazılar, çizim Tekniği, ölçülendirme ve kuralları, geometrik çizimler, teğetler, yaylar, 

Görünüş çıkarma, perspektif resimler, kesitler. Bilgisayar destekli çizime giriş. Autocad 

programı, Autocad kurulumu, sistem gereksinimleri, çalışma ilkeleri, Autocad arayüz tanıtımı 

ve line çalışması, temel çizim ayarlarının tanıtılması ve uygulanması, Tools, Properties, 

Standart, Layer Araç Çubuğu ve UCS/Pan ile çizim ayarlarının gösterilmesi, Draw araç çubuğu 

komutlarının tanıtılması ve uygulanması, Modify araç çubuğu komutlarının tanıtılması ve 

uygulanması, Dimension araç çubuğu komutlarının tanıtılması ve uygulanması, Kesit, Plan 

görüntü uygulamaları ve Menu Bar/Status Bar/Quick Customize Bar/Ribbon Menu ile 

Uygulamalar, Yüzey Modelleme tanıtılması ve uygulanması,  İzometrik çizim çalışmas  2D ve 

3D tanıtımı, uygulaması ve çizimlerin yapılması, Mesleki AutoCAD Uygulamaları 

 

 

CEK111 EKOLOJİ VE ÇEVRE BİYOLOJİSİ (T:2 U:0 K:2 ECTS:3) 

 

Ekoloji, Çevre, Çevre Biyolojisi tanımı, ekoloji  ve çevre Bilimlerinin tarihsel gelişimi, temel 

kavramlar, ekoloji ve adaptasyon, Abiyotik ve biyotik  faktörler ve organizmalara etkileri, 

populasyon ve yapısal özellikleri, populasyon ekolojisi ve  dinamiği, Tür Toplulukları 

Ekolojisi(Sin Ekoloj), Komünite ve Özellikleri, Ekosistemlerin tanımı ve özellikleri, 

Ekosistemlerde Madde ve enerji Döngüleri, Dünyadaki en büyük ekosistemler ve Dağılışları, 

tatlı su ekosistemi, deniz ekosistemi, karasal ekosistem, özel ekosistemler. Doğal kaynakların 

korunması ve yönetimi, taşıma kapasitesi, demografik özellikler, kirlenmenin ekosistemlere 

etkisi, Mikrobiyal ekoloji, ekosistemlerde model yaklaşımları. Kentselleşme ve Değişen 

Ekosistemler, Uygulamalı Ekoloji(Ekolojik Planlama ve Ekoteknoloji), İnsanlığın ekolojik 

sorunları, Doğal dengenin korunması ve Çevresel Koruma ve Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar, 

Dünyamızda Yaşam Kuşakları, Karasal ve Su Biyomları, Yeryüzü Sistemi ve Parçalarının 

Aralarındaki Etkileşimi, 

 

 

CEK113 ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ (T:2 U:0 K:2 ECTS:3) 

 

Ekoloji, ekosistem, ekosistemin ana öğeleri, ekosistemlerin sınıflandırılması, çevreyi kirletici 

kaynakları, çevre kirliliğine neden olan sebepleri, kirliliği önleme, azaltma ve giderme 

yöntemleri, Hava kirliliği, kirleticiler, kaynakları ve kontrol yöntemleri, Katı atıklar nelerdir, 

taşınması,toplanması ve kontrol yöntemleri, Toprak kirliliği, toprağın oluşumu, özellikleri ve 

önlemler, Gürültü kirliliği nedir ve kontrolü nasıl yapılır,  Su kirliliği nedir ve kontrolü nasıl 

yapılır, Kirlilik parametreleri, temiz suyun fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik özellikleri, su 

kalitesi parametreleri, zehirli kirleticilerin sucul ekosistem üzerindeki etkileri, göl kirlenmesi, 

kirlenmiş akarsularda oksijen dengesi hesaplamaları, su kirlenmesinin kontrolü, su temini, su 

arıtım teknolojileri, pestisitler,radyoaktif kirlenme, Organik Maddenin Ayrışması, Çevresel 

Etki Değerlendirme nedir, planlama aşamaları ve kabulü, Çevre 3 Yönetim Sistemleri, 

planlama, politikalar, sistem kurma aşamaları ve mekanizmaları, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, 

önemi, meslek hastalıkları, risk değerlendirme aşamaları, sistem anlayışı, Çevreye ilişkin genel 

olarak tüm yasal düzenlemeler ve Mevzuat,  
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II. YARIYIL 

 

TDL102 TÜRK DİLİ-II (T:2 U:0 K:2 ECTS:2) 

 

Sözcük bilgisi, Sözcük türleri,  Cümle ve Kelime Türleri, Türkçenin sözdizimi, Anlatım Öğeleri 

ve Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri, kompozisyon, sözlü ve yazılı 

kompozisyon türleri Yazılı ve sözlü anlatım türleri, Türkçenin günümüz sorunları; metin (şiir, 

roman, öykü, deneme vb.) çözümleme yöntemleri ve uygulamaları, Not etme, özet, rapor 

yazma, duyuru, dilekçe yazma, tanışma kutlama, telefonla konuşma, Toplu tartışmalar, açık 

oturum, forum, sempozyum, panel, Seminer, konferans, münazara vb. türler, Noktalama ve 

yazım kuralları, Anlatım bozuklukları.  

 

 

ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİİ-II (T:2 U:0 K:2 ECTS:2) 

 

Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik 

yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait 

Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politika ilkeleri ve 

uygulamaları (1923-1938), hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda 

yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: 

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile 

Atatürkçü Düşünce Sistemi Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Türkiye'nin 

gündemi. 

 

 

YBD102 YABANCI DİL-II (T:2 U:0 K:2 ECTS:2) 

 

Introduction, Future present: simple and continuous, two-word verbs, tag questions, Modal 

auxiliries and related idioms, tense sequence, reported speech, Directions, instructions, 

suggestions, order of modifiers, noun clauses, Infinitives and infinitive phrases, Uses of 

ingforms, passivevoice, Comparison and contrast, like, alike, the same as, different from, 

Conditions and results: if, whether, unless, wishes and hopes, Why, reasons and purposes: 

because, so that, in order to, Concession: although, eventhough, in spite of, but…anyway, 

Consequences: Thus, therefore, consequently, as a result of, Reading environmental texts, 

Writing environmental texts, Using be and have, Present Progressive tense ,Past Progressive 

tense, Nouns some-any, Some special verbs and expressions, Simple past tense, Expressing 

ability, Nouns pronouns, Making comparisions, Superlative forms, Presert perfect tense, 

Adjectives, Adverbs, İnformation questions with, parts of the day, months, the regular past, the 

ırregular past, information questions about the verb phase, past progressive form, subject 

questions. 

 

 

MAT148 MATEMATİK (T:3 U:0 K:3 ECTS:3) 

 

Reel sayılar, Doğal ve tam sayılar, Üslü ve köklü sayılar, , oran-orantı, EKOK, EBOB, 

Kümeler, Problemler, Bağıntı ve Fonksiyonlar, üstel, logaritmik, trigonometrik, hiperbolik 

fonksiyonlar ve grafikleri, vektörlerde işlemler, Polinomlar, Denklemler, kompleks sayılar, 
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matrisler; matris tanımı, matrislerde yapılan işlemler ve özellikleri, matrislerle çözülebilen 

denklem sistemleri, karışım, çarpım, mutlak değer, dizilerin limiti, fonksiyonların limiti ve 

süreklilik, limit işlemlerinin özellikleri. Türev ve türevin uygulamaları, maksimum ve 

minimum fonksiyonların değişimi ve grafikleri, integral hesap, belirsiz integral özellikleri, 

integral alma metotları, trigonometrik fonksiyonların integrali, belirli integral ve uygulamaları, 

düzlemsel alanların hesabı, yay uzunluğu hesabı, hacim hesabı. 

 

 

CEK102 ÇEVRE KİMYASI (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Çevre kimyasına giriş, numune alma tekniği, analizlerde kullanılan enstrümantal metotlar, 

analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, çevre mühendisleri için gerekli organik kimya ve 

biyokimya prensipleri, fizikokimya, nükleer kimya, radyoaktif kirlilik, sulu çözelti dengeleri, 

atmosfer kimyası, toprak kimyası, çevre kimyası, laboratuvar teknikleri ve analiz yöntemleri, 

su analizleri laboratuvar teknikleri.Ağır metaller, yakıt türleri ve yakıtların çevreye etkileri, sera 

etkisi, sera etkisine neden olan gazlar ve kaynakları, nükleer enerji ve çekirdek kimyası 

pestisitler, uçucu organik bileşikler ve organik çözücüler, ozon tabakası ve incelmesine neden 

olan kimyasallar, hava kirliliği ve asit yağmurları,  deterjanlar ve ötrofikasyon. 

 

 

CEK104 GENEL MİKROBİYOLOJİ (T:2 L:2 K:3 ECTS:3) 

 

Genel mikrobiyoloji kapsamına giren konular; bakteriyoloji, viroloji, mikoloji ve protozooloji, 

mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılan malzeme ve cihazlar, Mikroorganizmalarda 

çoğalma ve büyüme, mikroorganizmaların yapısı. boyama teknikleri, mikroorganizmaların 

sayım ve tanıları ile ilgili laboratuvar uygulamaları, Bakteriler, bakteri hücrelerinin morfolojisi, 

üreme ve üreme üzerine etki eden faktörler. Virüsler, virüslerin genel özellikleri, virüs 

morfolojisi, çoğalma, virüslerin sınıflandırılması. Mikoloji, mantarların morfolojileri ve 

fizyolojileri, mantarlarda üreme. 

 

 

CEK106 ŞEHİRCİLİK VE ÇEVRE PLANLAMA (T:2 U:0 K:2 ECTS:3) 

 

Şehir, kentleşme ve şehirciliğin tanımlanması, dinamikleri, nedenleri ve önemi, kentleşme 

kuramları; dünyadaki kentleşme modelleri, eski yerleşmeler hakkında kısa bilgiler, şehir 

planlaması hakkında genel bilgiler, yoğunluk kavramı, yol şebekesi, parsel – bina tipleri, yol 

genişliği, kavşak, otopark gibi esas elemanlara ait bilgi ve ölçüler, şehir içi ve dışı yolların 

kademelendirilmesi, imar planı, mavzii imar planı ve basit parselasyon, yeşil alanlar, parklar, 

tarihi eserler ve koruma alanları. Türkiye’de geçmişten günümüze kentleşme ve planlama 

politikaları; kentleşme ve kentlerin dönüşüm sürecinin yarattığı güncel sorunlar, kentleşme ve 

nüfus hareketleri, ülkemizde kentleşmenin özellikleri, kentleşme-sanayileşme ve çevre 

sorunları, genel olarak çevrenin tanımı ve çevre planlaması yaklaşımı, çevrenin korunmasında 

planlamanın önemi, sanayi tesisleri yer seçimi ile ilgili esaslar. 

 

 

CEK108 TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Toprağın tarifi ve yapısı, toprak kirleticileri ve kaynakları, organik kirleticiler; pestisitler, petrol 

atıkları, inorganik kirleticiler; ağır metaller, azot ve fosfor kirliliği, radyoaktif madde kirliliği, 

kirleticilerin toprakta taşınım ve dönüşümleri, toprak kirliliği tanımları, toprak kirliliğine neden 
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olan kaynaklar ve kirleticiler kirlenmiş bir toprakta kirleticiler için doğal giderim prosesleri 

toprak kirliliğinin etkileri toprak kirliliğinin önlenmesi ve ıslahı için alınabilecek tedbirler 

arıtma çamurlarının toprak uygulamaları kirlenmiş toprakların yasal durumu, Biyolojik ıslah 

teknikleri, fiziko-kimyasal ıslah teknikleri, erozyon çeşitleri ve tedbirler. 

 

 

CEK110 ENDÜSTRİYEL KİRLENME VE KONTROLÜ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Endüstriyel sistem tanımı ve toplu yönetim kavramı, Endüstriyel atık kavramı,  özellikleri ve 

arıtma yöntemleri, deşarj limitleri, deşarj koşulları, endüstiryel atık suların kirlilik yükleri ve 

hacimlerinin azaltılması, ön arıtım, süt, şeker, bitkisel yağ sanayi, mezbaha ve et entegre sanayi, 

deri sanayi, metal kaplama, demir-çelik sanayi, tekstil sanayi, fermantasyon sanayi atık 

sularının özellikleri atıkların karakterizasyonu,endüstriyel katı atıkların giderilmesi, 

Endüstrilerde üretim prosesleri profilleri ve atık su taşıyıcı boru hatları. Endüstrilerin kirletici 

deşarjlarına göre bazında sınıflandırılması. Endüstrilerden bilgi alma, atık araştırması, kirlenme 

profili ve tesis içi kontrol. Alıcı ortamlara ve kanalizasyon sistemlerine deşarj ve deşarj 

standartları. Endüstrilerden örnekler, Endüstriyel gürültü kirliliği karakterizasyonu, endüstriyel 

gürültü kirliliğinin giderilmesi, endüstriyel atıkların değerlendirilmesi, endüstriyel kirlilik 

kontrolünde yeni yaklaşımlar, endüstriyel kaynaklı kirlilik kontrol yönetmelikleri. 

 

 

CEK112 YABAN HAYATI VE KORUNMASI (T:2 U:0 K:2 ECTS:3) 

 

Toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukukun tanımı, hukuk kolları, tüzük ve 

yönetmelikler. Kara Avcılığı Kanunu, Milli Parklar Kanunu, Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar 

Hakkında Kanun, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Sulak Alanların 

Korunması Yönetmeliği, Merkez Av Komisyonu Kararı, Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve 

Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik, Uluslar arası Antlaşma ve Sözleşmeler, 

Bilirkişilik. 

 

 

III. YARIYIL 

CEK201 ÇEVRE MEVZUATI (T:2 U:0 K:2 ECTS:2) 

 

Çevre kirliliğinin sosyal yapı üzerindeki etkisi, genel hukuk bilgisi, toplumsal ilişkiler, çevre 

hukuku ile ilgili anayasa maddeleri ve değerlendirmesi, çevre kanunları, kanunun uygulanması, 

ilgili yönetmelikler, çevre hukukunda araştırma teknikleri, çevre hukuku uygulamaları, uluslar 

arası çevre hukuku ve uygulamaları.  

 

 

CEK203 KATI ATIK YÖNETİMİ VE KONTROLÜ (T:3 U:0 K:3 ECTS:3) 

 

Katı atıkların tanımı ve özellikleri, katı atık miktarı ve değişmeler, analiz yöntemleri, yerleşim 

yerlerinin temizlik işleri, evsel katı atıkların toplanması ve taşınması, toplamada optimizasyon, 

aktarma İstasyonları, katı atıkların depolanması, değerlendirilmesi, enerji üretimi amacıyla katı 

atıkların değerlendirilmesi, kompostlama, biyogaz eldesi ve geri kazanma yöntemleri ve 
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finansman. Belediyeler, kentleşme ve kentleşmenin yarattığı katı atık sorunları. Atık önleme, 

tekrar kullanım, yok etme ve AB katı atık yönetimi. 

 

CEK205 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ (T:3 U:0 K:3 ECTS:3) 

 

Hava kirlenmesinin nedenleri ve etkileri, kirletici maddeler, kirlilik kaynakları, hava kirliliği 

meteorolojisi, hava kirliliği kontrol yönetmeliğinin tanımı, hava kirliliği ölçüm teknikleri ve 

analiz yöntemleri, parçacık ölçümleri, kükürtlü gazların ölçümü, azotlu gazların ölçümü, hava 

kirliliğinin kaynak ve kirletici özelliklerine göre denetimi, hava kirliliği standartları, hava 

kirliliği ölçüm ve analizleri ile ilgili laboratuvar çalışmaları, Hava kirleticilerin örneklenmesi 

ve ölçüm metodları, Hava kirliliğini önleme ve azaltmada kullanılan teknolojiler, Emisyon ve 

imisyon standartları. 

 

 

CEK207 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (T:3 U:0 K:3 ECTS:3) 

 

Çevresel etkinin kaynakları, hava ve toprak kirliliğinin etkileri, radyasyon, katı atıkların 

etkileri, kirletici kaynaklar ve alıcı ortam standartları, hukuki düzenlemeler, alan çalışmaları, 

değerlendirme, etkinin en aza indirilmesi, alternatif projeler, çevresel etki değerlendirme raporu 

ve hazırlama esasları.  

 

 

CEK209 SU KALİTESİ VE KONTROLÜ (T:1 L:2 K:2 ECTS:2) 

 

Su kalitesi tanımı ve bilimsel yönleriyle su, Su kaynakları, içme, kullanma ve sulama suyu 

özellikleri,  Doğal su ortamları, suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, su kalitesi 

parametreleri, Akarsular ve özellikleri, Akarsularda su kalitesi ve izleme çalışmaları, Göller ve 

özellikleri, Göllerde su  kalitesi izleme çalışmaları, Ötrofikasyon, su kalitesinin değişimi, su 

kalitesini etkileyen faktörler, Yer altı sularının özellikleri ve izleme çalışmaları, su kalitesinin 

korunmasının temel prensipleri, su kalitesi kriterleri ve standartları, su kalitesi analiz metotları, 

suya bağlı sağlık sorunları, su kalitesine göre arıtım tipinin seçimi, içme suyu kalitesi ve genel 

özellikleri, içme suyu arıtım yöntemleri. Yasal düzenlemeler. 

 

 

CEK211 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ (T:2 U:0 K:2 ECTS:2) 

 

Mikrobiyolojinin tanımı ve esasları, metabolizma, bakteriler, virüsler, protozoalar, mantarlar, 

algler,  enzim, toprak mikrobiyolojisi, su mikrobiyolojisi, atmosfer mikrobiyolojisi, 

biyokimyasal döngü, Biyolojik arıtmada kullanılan mikroorganizmalar, Biyolojik sistemlerde 

enerji üretimi. Bakteriyel çoğalmanın kinetiği. Çoğalma prosesini etkileyen faktörler,  

mikroorganizmaların çevre uygulamalarındaki önemi. Atıksu arıtma tesislerinde biyolojik 

arıtma ve mikroorganizmaların rolü, Toprak, su ve atmosfer mikrobiyolojisi, 

mikroorganizmaların çevre mühendisliğindeki önemi, biyolojik tasfiye sistemlerinde 

mikroorganizmalardan yararlanılması, katı artıkların değerlendirilmesinde mikrobiyolojik 

işlemler, uygulamalar ve laboratuvar çalışmaları.  

 

 

CEK213 ÇEVRE BİLİMLERİNDE TEMEL İŞLEMLER (T:2 U:2 K:3 ECTS:3) 
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Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım sistemlerinin tasarımında dikkat edilen noktalar, 

yapılması gereken analiz ve ölçümler, Taneli çökeltme prensipleri, yatay akışlı havuzlarda 

taneli çökeltme, yumaklı çökeltme havuzlarında özel yapılar, filtrasyon prensipleri, hızlı kum 

filtrelerinin yıkanması, kum filtreleri, havalandırma prensipleri, havalandırma üniteleri ve 

uygulamaları, temel işlemler, laboratuvar uygulamaları. Kimyasal koagülasyon, floklaştırma, 

koagülasyon ve absorbsiyon, dezenfeksiyon prensipleri, flotasyon, membran uygulamaları, 

nötralizasyon ve absorbsiyon, fosfor ve azot giderme işlemleri, korozyon ve kontrolü, temel 

işlemler laboratuvar uygulamaları.  

 

 

SEÇMELİ DERS GURUBU 03-1 

SEÇMELİ DERS GURUBU 03-2 

SEÇMELİ DERS GURUBU 03-3 

SEÇMELİ DERS GURUBU 03 

CEK215 MESLEK ETİĞİ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol 

oynayan faktörleri incelemek,Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında 

etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek ve Sosyal sorumluluk kavramını incelemek. 

 

 

 

CEK217 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Enerjinin tanımı, Çevre ile enerji ilişkisi Ekosistemde enerji döngüsü, Termodinamik yasaları, 

Sürdürülebilir enerji kavramı ve sürdürülebilirlik, Türkiye’de ve Dünya’da Enerji politikaları, 

Türkiye’nin enerji sorunu, Enerji kaynaklarının sınıflandırılması, Yenilenemeyen enerji 

kaynakları, Fosil yakıtlar, Yenilenebilir enerji kaynakları, Birincil ve ikincil enerji kaynakları, 

Enerji tasarrufu ve etkin enerji kullanımı, fosil enerji kaynakları ve çevresel problemler. Enerji 

üretiminde yeni gelişmeler 

 

 

CEK219 RADYOAKTİF KİRLİLİK (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Radyasyon ve radyoaktiflik, radyasyonun tanımı, biyolojik etkileri, doğal radyoaktiflik, nükleer 

silah denemeleri, nükleer santraller ve kazalardan oluşan radyasyon kirliliği, nükleer olmayan 

proseslerden oluşan kirlilik, radyoaktif atıkların iyileştirilmesi ve uzaklaştırılması, 

radyoaktifliğin tıp biliminde kullanımı ve radyasyonun insan sağlığı üzerine etkileri. 

 

 

CEK221 DOĞAL KAYNAKLAR VE DOĞAL AFET YÖNETİMİ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Doğal kaynaklar ekonomisi ile ilgili yaklaşım, toprak kullanımı ve toprağın değeri, 

yenilenemeyen kaynak kullanımı, kaynakların kullanım teorisi, yenilenemeyen kaynak 

kullanımındaki piyasa yapısı ve stratejiler, belirsizlik ve yenilenemeyen doğal kaynaklar, enerji 

ekonomisindeki güncel konular, balıkçılık ekonomisi, balıkçılık sektörüne ilişkin yasal 
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düzenlemeler, orman kullanımı, dışsallık ve kirlik, uygulamadaki kirlilik politikası, doğal 

kaynakların kullanımında devletin koymuş olduğu düzenlemeler ve izlediği politikalar, Afet 

tanımı, afet çeşitleri, doğal afetler, insan kaynaklı afetler, yerleşim bölgesi seçimi, belediyelerin 

yerleşim planı üzerindeki görevleri, mülki idarenin yerleşim planı üzerindeki etkileri, merkezi 

idarenin yerleşim planı üzerindeki etkileri, doğal kaynakların kullanımı, insan yapımı büyük 

yapıların afetlerdeki davranışları, afet eğitiminin gerekliliği, risk tablosu, bütünleşik afet 

yönetimi, Acil Durum Yönetiminin İlkeleri-Kavramlar-Tanımlar ve Standartlar, Yasal Mevzuat 

Acil Durum Planı ve Acil Durum Yönetiminin Unsurları, Tehlike ve risk analizi, Dahili ve 

harici kaynaklar, Acil Durum Plan Örneklerinin İncelenmesi, Acil Durumlarda Tahliyenin 

Önemi, Acil Durumlarda İletişimin Önemi, Acil Durumlarda Olay Komuta Sistemi, Zarar 

Azaltma, Hazırlık-Müdahale-İyileştirme Safhalarının İncelenmesi, Masabaşı tatbikat 

 

 

CEK223 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Biyolojik çeşitlilik temel kavramları, biyolojik kaynaklar, Kaybolan türler ve sorunları, Doğal 

kaynakların korunma sorunu ve koruma stratejileri, Biyolojik çeşitlilik, alfa çeşitliliği, beta 

çeşitliliği, gama çeşitliliği hesabında kullanılan indisler, Biyolojik zenginliklerin ekonomik 

değeri, Bitki genetik kaynakları, Genetik zenginliklerin korunmasındaki temel ilkeler, Genetik 

çeşitlilik, Gen merkezleri ve gen kaynakları, Tür ve habitat korunmasındaki temel ilkeler, 

Biyolojik çeşitlilik ile yetişme ortamı arasındaki ilişkilerin tespit ve değerlendirmesi, 

Biyoçeşitliliğin izlenmesi, korunması ve geliştirilmesine yönelik yöntem ve uygulamalar, İki 

arazi-alan çalışması 

 

 

CEK225 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Çevre bilimlerinde temel kavramlar, Çevre Yönetim Sisteminin tanımı, Kirlenme için tanımlar, 

Çevre Yönetim Sisteminin Amaçları, Çevre Yönetim Sisteminin yapısı, çevre politikası, çevre 

yönetim programı, çevre eğitimleri, Çevresel faaliyetlerin kategorizasyonu, Proses araştırması,  

Çevre prosedürleri, acil hal hazırlığı ve bu hallerde yapılması gereken işler, işleme ve ölçme, 

Atık araştırması, Kirlenme Profili, Bilginin toplanması, Çevre etki değerlendirme (ÇED), Çevre 

yönetim sistematiği(ÇYS), atık yönetimi, kaynak yönetimi, risk yönetimi, deşarj ve arıtma  

standartları, Çevre Yönetim Sistemi Denetimi, Çevre Yönetim Sistemin ISO 14000 ile Kalite 

Standartları Sistemi ISI 9000 arasındaki bağlantı, Yasal kontrol ve yaptırımlar,  Türkiye ve AB 

yasal çerçevesi, Vaka araştırması , uygulamalar ve Güncel konular  

 

 

CEK227 İLK YARDIM (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

lk yardımın tanımı, İlk yardım ve acil yardım genel bilgileri, İlk yardımın önemi ve kuralları, 

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam 

desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, 

dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında 

ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite 

kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, 

zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil 

taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları 

taşıma ve Doğal afet ve felaket durumlarında ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma desteğinin 

önemi, temel yaşam desteği, 
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CEK229 ATIKLARIN GERİ KAZANIM TEKNİKLERİ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Katı atık, madeni ve bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları, atık pil ve akümülatörler, elektronik 

atıklar, hurda atıklar, endüstriyel atıklar, geri kazanım ve geri dönüşümün çevresel önemi, geri 

kazanım ve geri dönüşümün ekonomik önemi, geri kazanım ve geri dönüşüm teknolojileri, 

fiziksel geri dönüşüm yöntemleri, kimyasal geri dönüşüm yöntemleri, piro/hidrometalurjik geri 

dönüşüm yöntemleri, Türkiye’de değerlendirilebilir atıklar için sürdürülebilir bir geri kazanım 

sisteminin geliştirme yöntemleri 

 

 

CEK231 ENSTRÜMANTAL ANALİZ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Analiz ve analiz yöntemlerinin sınıflandırılması, klasik analiz  yöntemleri, aletli analiz  

yöntemlerinin sınıflandırılması, Enstrümantal analize giriş, ultraviyole ve görünür bölge 

infrared, nükleer manyetik rezonans, kütle spektoskopisi, elektroanalitik kimya, Atomik 

spektoskopisi, optik yöntemler, elektrometrik yöntemler, kromotografi metodları,  sıvı 

kromotografi ve cam balon kromotogrfi ince tabak kromotografi iyon değiştirme kromotografi 

(İTK), yüksek performanslı sıvı kromotografi (HPLC),gaz kromotografi (GC), polarimetri 

refraktometri, termal yöntemler, çevre uygulamalarında kullanılan parametre ve yöntemler, 

lokal analizler, UV spektrofotometri ve uygulamaları, ICP spektrometri ve uygulamaları, 

atomik absorpsiyon spektrofotometri ve uygulamaları. 

 

 

CEK233 ÖLÇME BİLGİSİ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Ölçme ve Ölçme bilgisi tanımı, Ölçme Bilgisinin Konusu ve Tarihçesi, Mesleki Tanımlar, 

ölçme birimleri, Ölçek kavramı, Harita ve ölçek, Haritaların ve Ölçme Bilgisinin Kullanım 

Alanları, Temel ölçme aletleri. Ölçme hataları ve sınıflandırılmaları,  Plan  ve  haritaların  

sınıflandırılması,  terimler,  ölçüm  işlemleri, ölçme  teknikleri, kullanılan aletler, doğrultu tespit 

etme,  yön bulma,  basit arazi alımları, nivelman  yapılması, nivonun kurulması, nokta, yüzey 

nivelmanı, kesit çizilmesi, aplikasyon 

 

 

CEK235 GÜRÜLTÜ VE TOZ KİRLİLİĞİ KONTROL TEKNİKLERİ (T:3 U:0 K:3 

ECTS:4) 

 

Titreşim, ses dalgası, ses kaynakları ve özellikleri, gürültü yayılımı, ölçüm teknikleri, gürültü 

standartları, gürültünün çevresel etkisi, gürültünün denetimi, sanayide gürültünün önlenmesi, 

trafik gürültüsünün kontrolü, binalarda gürültüye karşı alınacak önlemler. Endüstriyel, inşaat 

ve madencilik faaliyetlerinden oluşan tozların bastırılma yöntemleri ve işçi sağlığına ve iş 

güvenliğine etkileri. 

 

IV.YARIYIL 

CEK202 ÇEVRESEL KAYNAKLAR VE RİSK PLANLAMA (T:2 U:2 K:3 ECTS:3) 
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Çevre kaynaklarının planlanmasının amacı,hedefleri, planlama,ormanlar ve milli parklar,toprak 

kaynakları ve korunması,doğal kaynak yönetimi. Planlama ve Risk değerlendirmesi, Risk ve 

Tanımı/ Mühendislikte Risk Yönetimi ve Organizasyonu/ Risk Çeşitleri/ Risk Değerlendirme 

Yöntemleri/ Çevresel Açıdan Riskler ve Değerlendirme Yöntemleri/ Tehlikenin-Riskli 

Bölgenin Tanımlanması/ Maruziyet/ Riskin Karakterizasyonu/ Risk Minimizasyonu/ Türkiye’ 

de İlgili Çevresel Risk Mevzuatları. 

 

 

CEK204 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (T:2 U:0 K:2 ECTS:2) 

 

İş yeri güvenliğinin tanımı, kavramlar, kurallar, tarihçe ve önemi, , işyerindeki ve 

laboratuvardaki riskler, tehlikeler ve uygumlalar, tehlike kaynakları, sınıfİarı ve işaretleri,  

işyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar, depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik 

önlemleri, iş kazaları, kaza soruşturması, iş sağlığı ve güvenliği kurulları Fiziksel risk etmenleri, 

Kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, Ergonomi, elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik 

önlemleri, yangın ve türleri, yangın söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar, meslek 

hastalıkları, meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler, iş kazaları ve önlemleri, koruyucu 

ve önleyici tedbirler, iş güvenliği ve donanımları, iç ortam hava kalitesi, temel ilk yardım, ilk 

yardım malzemeleri, kaza raporları, iş kazası uygulanan prosedürler, yasal düzenlemeler, İş 

Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı, İşyerlerinde risk değerlendirmeleri, Sağlık ve 

Güvenlik İşaretleri,  ülkemizdeki mevcut durumun değerlendirilmesi, atıklar ve atıkları 

sınıflandırma, geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri. 

 

CEK206 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROL TEKNİKLERİ (T:2 U:0 K:2 ECTS:2) 

 

Suyun özellikleri, kirlilik unsurlarının sınıflandırılması ve hidrolojik çevrim. Çevreye olan 

etkileri numune alma, Isıl kirlenme, su kalitesini belirleyici unsurlar, Sularda kirletici 

parametreler, Toksik ve radyoaktif maddeler. Su kirliliğine azot ve fosforun etkisi, Mikrobiyal 

kirlenme, Kirliliğin ölçülmesi, evsel atık sular, endüstriyel atık sular, mekanik arıtım 

yöntemleri, biyolojik arıtım yöntemleri, kimyasal arıtım yöntemleri, ileri arıtım yöntemleri, 

doğal arıtım yöntemleri, arıtım tesisi bileşenleri.Mekanik arıtma tesislerinin tasarımı (Izgara-

elek ve mikroelekler), Aeratörler, çökeltim tanklarının tasarımı, Pıhtılaştırma ve yumaklaştırma 

havuzları tasarımı, Filtrasyon (Yavaş ve Hızlı kum filtreleri tasarımı), Klor Temas Tankı 

Tasarımı 

 

 

CEK208 TEHLİKELİ, ZARARLI ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ (T:2 U:2 K:3 

ECTS:3) 

 

Tehlikeli atıkların tanımı, kaynakları, sınıflandırılması, taşınması, Tehlikeli atıkların neden 

olduğu başlıca baca gazı emisyonları, Tehlikeli atık bertaraf yöntemleri, Tehlikeli Atık Yakma 

ve yakma tesisinin projelendirilmesi, Tehlikeli atık depolama kriterleri, Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği ve uluslararası yasalar, zararlı atık üretiminin en aza indirilmesi için 

alınması gereken zorunlu tedbirler, tehlikeli atıklarla ilgili yönetmelikler, tehlikeli atıkların 

taşınması ve bertarafı ile kirlenmiş bölgelerin temizlenme yöntemlerinin araştırılmasıdır. 

Bununla birlikte Dünyada uygulanan yöntemlerin ülkemizdeki kirlenmiş bölgeler için 

uygulanabilirliğinin araştırılması şeklindedir 
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STJ102 STAJ  (T:0 U:0 K:0 ECTS:8)  

 

Öğrenciler bu ders kapsamında teorik ve uygulamalı olarak gördüklerini bölümümüz "staj 

yönergesi"nde uygunluğu belirtilen işletme türlerinden birinde görev alacaklardır. İlgili öğretim 

elemanları danışmanı oldukları öğrencilerin işbaşı eğitimi ile ilgili yazılı ve rutin kontroller ile 

danışmanlık hizmetleri yerine getirilecek, işletmelerle ilişkiler yürütülecektir. İşletmenin 

tanınması ve oryantasyon eğitimi, Günlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı 

olmak İlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek ve 

İşbaşı eğitimi raporunun yazılması ve dosyanın tamamlanması. İkinci yarıyıl sonunda 30 iş 

günü meslek stajı yapılacaktır. 

 

SEÇMELİ DERS GURUBU 04-1 

SEÇMELİ DERS GURUBU 04-2 

SEÇMELİ DERS GURUBU 04-3 

SEÇMELİ DERS GURUBU 04 

CEK210 DENİZ KİRLENMESİ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Kirlenme çeşitlerinin tanıtılması, deniz kirlenmesinin tanıtılması, kirletici tipleri, kirleticilerin 

su kalitesine etkileri, kirliliğin canlı organizmalar üzerindeki etkileri 

 

 

CEK212 RAPOR YAZMA TEKNİĞİ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Bilimsel araştırma yöntemi, araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri, kaynak derleme, 

araştırma metninin yapısı, kaynak gösterme, tablolar ve şekiller, rapor yazma ve sunuç, okul, 

günlük, iş ve akademik hayatta gerekebilecek rapor ve diğer yazışmaların yazımı. 

 

 

CEK214 YERALTI SULARI KİRLİLİĞİ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Dünyadaki su kaynaklarının dağılımı, hidrolojik çevrim, yüzeysel akış ve yer altı suyu akışı, 

gözeneklilik, besleme-boşalma dengesi, su kalitesi, kirlilik kaynakları, arazi içinde ve dışındaki 

arıtma teknolojileri, Toprak ve yer altı suyu kirletici kaynakları ve özellikleri ile arıtma 

yöntemleri 

 

 

CEK216 PROJE (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Çevre ile ilgili Proje, Proje fikri bulma, Proje konusu, Proje araştırma, Proje tasarlama, Proje 

oluşturma, Proje hazırlama, Proje verileri toplama ve düzenleme, Proje planlama ve kontrolde 

prensipler ve metodlar, bunlara proje planı geliştirme, kaynak planlaması ve çizelgeleme 

konuları dahil (PERT/CPM), Proje geliştirme, proje izleme ve sonuçlandırma, Proje sunma ve 

değerlendirme uygulamaları. Proje Yönetiminin Temel Kavramları, Proje Yönetimi Süreç 

Grupları,  Proje Entegrasyon Yönetimi, Proje Kapsam Yönetim, Proje Zaman Yönetimi, Proje 

Maliyet Yönetimi, Proje Kalite Yönetimi, Proje İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje İletişim 

Yönetimi, Proje Risk Yönetimi, Proje Tedarik Yönetimi, Örnek Proje Yönetimi ve Planlama, 
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Sunumlar, Etkili ekip çalışması için liderlik, Disiplinler arası projeleri etkin bir biçimde 

yönetme becerileri, Bu derste teknolojiyi yoğun olarak kullanan firmaların özel sorunları tüm 

ders boyunca vurgulanmaktadır. 

 

CEK218 HAYVANSAL ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN ÇEVRE KİRLİLİĞİ (T:3 U:0 

K:3 ECTS:4) 

 

Dünya genelinde hayvansal ürünlerin tüketiminin her geçen gün artması sonucu hızla 

gelişmekte olan hayvancılık işletmelerindeki modernleşme ve yoğun işletmecilik, 

İşletmelerdeki faaliyetlerin ortaya çıkardığı, bir takım sorunlar, Hayvancılık işletmelerinde 

ortaya çıkan atık sular, potansiyel bir kirletici olarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarının 

kirlenmesi, Hayvansal üretimden kaynaklanan kirlenme ve nedenleri, hayvancılık 

işletmelerinde oluşan atıkların olumsuz çevre koşulları yaratmaması için alınması gerekli yasal 

ve teknik önlemler ile depolama ve projeleme kriterlerinin incelenmesi, Ortaya çıkacak olan 

çevre sorunları, Sorunların çözümü, Sorunların önlenebilmesi için alınabilecek önlemler ve 

öneriler sunulması. 

 

 

CEK220 GİRİŞİMCİLİK (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, Girişimciliğin nasıl gerçekleştiğini açıklayan modeller, 

Girişimcilik olgusu, Türkiye’de girişimcilik olgusu, Türkiye’de girişimciliği destekleyen 

kuruluşlar, KOBİ’lerin önemi, ekonomik ve sosyal siteme katkıları, Girişimcilikle ilgili hukuki 

uygulamalar ve Kurulacak işletmenin hukuki yapısı, İş Fikri, İş Fikirlerinin özellikleri, İş fikri 

bulma ve değerlendirme uygulamaları, İş Planı Kavramı ve öğeleri (Pazar araştırması, 

Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan). Girişimcilikte başarısızlık 

sebepleri ve göstergeleri, Girişimcilikte Cinsiyet Faktörü, Sosyal Ağlar ve İş Ahlakı. 

 

 

CEK222 İSTATİSTİK (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

İstatistikte kullanılan temel kavramlar, Verilerin Toplanması,  toplanan verilerin düzenlenmesi  

ve sunulması,  Merkezi eğitim, dağılım ve yaygınlık ölçüleri, İndeksler, Olasılık Kuramı ve 

Tesadüfi Değişkenler, Regresyon, Trend ve Korelasyon, binom, poisson ve normal dağılım, 

örnekleme dağılımları, parametrik ve parametrik olmayan testler. 

 

 

CEK224 KALİTE GÜVENCE STANDARDLARI (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Kalite, Standart ve Standardizasyon kavramı,  Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, 

Yönetim kalitesi ve standartları, kalite, kalite politikası, Kalite yönetim sistemi modelleri, 

stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi , Kaynak yönetimi sistemi, 

Yönetim sistemlerinin standart prensipleri, Toplam kalite yönetiminin amaçları,Üretimde kalite 

kontrolü Muayene ve örnekleme, Toplam Kalite Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar, 

EFQM mükemmellik Modeli ile Değişim ve Yönetimi, standart ve standardizasyon ile 

standardın üretim ve hizmet sektöründeki önemi, Çevre standartları,  Kalite ve çevre yönetim 

sistemleri, ISO 14001 tanımı ve tarihsel gelişimi, ISO 14001, İlgili kuruluşlar ve belgelendirme 

koşulları, Çevre yönetim sistemlerini yapısı, Kuruluşların kalite ve çevre yönetim belgelerini 

alma durumları, Meslek Standartları Tanımı, Meslek Standartlarına Neden İhtiyaç Duyulduğu, 

Meslek Standartlarının Hazırlanması, Meslek Standartlarına ait bazı örnekler. 
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CEK226 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Araştırma konularını seçme, araştırmada temel kavramlar. Araştırmanın gereği ve önemi, 

araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma verilerin sınıflaması. Araştırma sonuçlarını 

rapor hâline dönüştürme, araştırmayı sunma. Sunumlarda yapılması/ yapılmaması gerekenler. 

 

 

CEK228 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, bilim ve sanat disiplinleri arasında işbirliği sağlanarak kampüs 

dışındaki gerçek yaşam ortamında saptanmış sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapma; 

bu sorunların çözümünde alan birikimlerini diğerleri ile eşgüdümlü olarak işe koşma; uzmanlık 

donanımlarını diğer uzmanlık alanları ile uygun kompozisyonlar oluşturarak belirli bir amaca 

yönelik olarak proje bağlamı içinde kullanma; meslek dışında çevre duyarlılığının gereği sivil 

toplum duyarlılığını geliştirerek yaşama yansıtma becerileri,  Öğrencilerin; sosyal, doğal, 

kültürel vb. çevre sorunu saptayabilme, saptanan sorunun çözümü için disiplinler arası işbirliği 

geliştirebilme, süreci amaçtan taviz vermeden sürdürebilme, sonuçlarını kamuoyu ile 

paylaşabilme yeterliklerini kazanabilme,  Öğrencilerin eğitim yaşantıları boyunca edindikleri 

bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversiteler ile toplum arasındaki bağın güçlendirilmesi, 

Yönetim ve Organizasyon Kavramları; Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi; 

Temel Gönüllülük Alanları  (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve 

Sosyal Hizmetler vd.); Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü 

Çalışmalara Katılım; Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler; 

Kamu Kurumları ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda (STK) 

Gönüllü Çalışmalara Katılım; Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük; Göçmenler 

ve Gönüllülük.Etik, Ahlak, Hayırseverlik, Gönüllülüğün Önemi, Bireysel Sosyal Gönüllülük 

Çalışmaları, Kurumsal Gönüllülük, Kurum Kimliği, Kur um İmajı, Kurumsal Gönüllülükte 

Ekonomik, Örgütsel ve Toplumsal Konular, Gönüllülük Konuları ve Başarılı Gönüllülük 

Çalışmalarının İncelenmesi.Dersin ilk  dört ya da yedinci haftasına kadar  teori 

uygulamasının ardından üniversite öğrencileri bireysel ve takım olarak STK’larda 

gönüllülük çalışmalarına katılım sağlayabileceklerdir.  

 

CEK230 İÇME SULARININ ARITILMASI (T:3 U:0 K:3 ECTS:4) 

 

İçme sularının kalitesi ve genel özellikleri, içme suyu standartları ve ilgili diğer yönetmelikler, 

Su kaynaklarının özelikleri ve kaynak seçimi.  renk, bulanıklık, pH, asitlik derecesi, alkalilik 

özelliği, suyun sertliği, suya bağlı sağlık sorunları, su arıtmanın amacı, su kalitesine göre arıtım 

tipinin seçimi, çökeltme, koagülasyon, yumaklaştırma, filtrasyon, filtrasyonun amacı ve teorisi, 

dezenfeksiyon ve yöntemleri, içme suyu arıtım tesislerinin dizaynı, Arıtma tesisi yeri seçimi, 

Su arıtımındaki amaç ve temel işlemler, Arıtma akım şemaları, Izgara ve mikroelekler, 

Havalandırıcılar; sprey havalandırıcılar, kaskat havalandırıcılar, kule havalandırıcılar, 

Koagülasyon-flokülasyon üniteleri, Ön çökeltim havuzları, Filtrasyon süreci, Hızlı kum 

filtreleri, Yavaş kum filtreleri, Basınçlı kum filtreleri, Kuru kum filtreleri, Çok tabakalı filtre 
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yatakları, Sertlik giderme süreçleri, Akışkan yataklı pellet reaktörler, Kimyasal oksidasyon. 

Renk giderimi, Aktif karbon adsorbsiyonu, Biyolojik aktif karbon filtreleri, Desalinasyon 

yöntemleri; distilasyon, iyon değiştirme, ters osmoz, elektrodiyaliz, Dezenfeksiyon, pH 

dengeleme Post klorlama. 

 

 

 


