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YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

1. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE501 

Bilimsel Araştırma 

Teknikleri 

ve 

Yayın Etiği 

1. Bilimsel İletişim Bilgi Okur-Yazarlığı, Araştırmacıda Olması Gereken Temel Nitelikler, 

Bilim İnsanlarının Sorumlulukları, Bilimsel Yöntem 

2. Araştırmada Metot ve Teknik Problem 

3. Bilimsel Araştırmada Etik 

4. Araştırmanın Yazımındaki Vurguların Önemi Düzenleme Aşamaları 

5. Yayınlarda Bulunması Gereken Temel Bölümler 

6. Tez Hazırlama 

7. Bilimsel Projelerin Hazırlanması 

Zorunlu 6 

FBE520 Uzmanlık Alan Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak 

belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve 

teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle 

ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

ÇEV501 İstatistiksel Yöntemler 

Temel istatistiksel tanımlar, bilimsel örnekleme yöntemleri, çevresel verilerin 

karakterizasyonu, güvenilirlik aralığı, outlier verilerin belirlenmesi, verilerin dağılımı, hipotez 

testi, regresyon ve korelasyon analizi, parametrik veya non-parametrik çoklu karşılaştırma 

testleri (ANOVA). 

Zorunlu 8 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 14 

ÇEV503 

Mikrokirleticiler 

ve 

Çevre Üzerine Etkileri 

Mikrokirleticiler, özellikleri, sınıflandırması, Aromatik hidrokarbonlar ve çevresel etkileri, 

Dioksinler, Nitrozaminler ve Deterjanlar, Petrol ve ürünleri, Pestisitler, özellikleri ve 

türevleri, Poliaromatik hidrokarbonlar, Poliklorlu bifeniller, Adsorplanabilir hidrokarbonlar, 

Uçucu organik hidrokarbonlar, Polivinil klorürler ve çevresel etkileri, Organik 

hidrokarbonların arıtım yöntemleri Ağır metaller ve özellikleri,Civa(Hg), Kurşun(Pb), 

Arsenik(As), Kadmiyum(Cd), Çinko(Zn), bakır(Cu), Molibden (Mo), Vanadyum (V), Bor 

(B), nikel(Ni) ve Selenyum (Se) gibi elementlerin ve onların oluşturduğu bileşiklerin çevreye 

etkileri, Ağır metallerin arıtım yöntemleri. 

Seçmeli 8 

ÇEV505 
Çevresel Risk 

Değerlendirmesi 

Kirletici kaynakların oluşumu, arıtılması ve taşınımı esnasında oluşabilecek çevresel risklerin 

belirlenmesi. Toksikolojik verilerin çevresel risk açısından değerlendirilmesi. Tehlikeli 

kimyasal maddelere ve radyoaktiviteye maruz kalma sonucu oluşacak çevresel risk 

boyutunun değişik senaryolar ile değerlendirilmesi. İşçilerin karşılaştıkları sağlık riskinin 

matematiksel olarak belirlenmesi. 

Seçmeli 8 

ÇEV507 
Biyolojik Katıların 

Stabilizasyonu 

Biyolojik katıların kaynağı ve yapısı, aerobik ve anaerobik stabilizasyon prosesleri ve 

stabilizasyon göstergeleri ele alınacaktır. 
Seçmeli 8 
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1. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

ÇEV509 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile 

Çevresel Verilerin 

Modellenmesi 

CBS’de veri toplama ve işleme; Veri analizi: niteliklerin seçimi ve tanımlanması, rapor ve 

grafik oluşturma, buffer, çakıştırma; Mekansal veri kavramı: mekansal verinin sunumu ve 

bilginin tanımlanması; CBS’de mekansal analiz; CBS’nin planlama sürecine entegrasyonu. 
Seçmeli 8 

ÇEV511 Kimyasal Arıtma 
Çevre mühendisliğinde kimyasal arıtma yöntemleri, kimyasal oksidasyona dayanan prosesler 

ve uygulamaları, kimyasal çöktürme, kimyasal çöktürme ile giderim yöntemleri, oksidasyon, 

fenton ayıracı, ozon, fotokimyasal yöntemler ve özellikleri, elektrokimyasal yöntemler. 
Seçmeli 8 

ÇEV513 
Çevresel Gürültü ve 

Titreşimlerin Yönetimi 

Ders kapsamında gürültü ve titreşimin fiziksel parametreleri, oluşum ve yayılım özellikleri, 

kaynaklara bağlı olarak meydana gelen titreşim ve gürültü değişimleri, Gürültü ve 

titreşimlerin hasar kriterleri ve çevresel unsurlara göre kontrol altına almak amacıyla 

yapılması gereken hesaplamalar/modellemeler incelenecektir. 

Seçmeli 8 

En az 16 AKTS ders seçilebilir. Seçmeli Ders AKTS Toplamı 16 

1. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30 
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2. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE520 Uzmanlık Alan Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak 

belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve 

teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle 

ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

FBE511 Yüksek Lisans Seminer* 

Seminer dersi, adayları tez yazma aşamasına hazırlayan bir derstir. Bu derste, adaylar ulusal 

ve uluslararası literatürü tarayarak, tercihen tez konusu ile ilgili bir seminer konusu belirler. 

Bu derste ayrıca adaylara, araştırma yöntemleri, sunum yöntemleri, alıntı yapma ve referans 

gösterme kuralları, bilimsel etik, akademik söylem unsurları ve etkin çalışma yöntemleri ile 

ilgili detaylı bilgiler verilirken, seminer hazırlık aşamasında danışman tarafından düzenli geri 

bildirimlerle adayların belirlediği seminer konusunda grup önünde etkin bir sunum ve 

savunma yapmalarına olanak verilir.   

Zorunlu 4 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 4 

ÇEV502 

Petrol Ürünleri Kirliliğinin 

Su ve Karasal Ekosistemler 

Üzerindeki Etkileri 

Petrolün tanımı, Petrolün oluşumu, Fiziksel ve kimyasal özellikleri, Sınıflandırılması, Petrol 

ürünleri ve özellikleri, Temel arıtım süreçleri, Rafineri atıkları, Denizlerden petrol ve 

ürünlerinin uzaklaştırılması, Toprakta petrol kirliliği, Havada petrol ve ürünlerinin 

oluşturduğu kirlilik, Petrolün arıtım yöntemleri. 

Seçmeli 8 

ÇEV504 
Çevre Mühendisliğinde 

Membran Prosesler 

Membran ayırma mekanizmaları, membranlar ve sınıflandırılması, membran proseslerde 

kütle transferi, Mikrofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon, Ters Ozmoz, Membran 

Biyolojik Reaktör, Membran Distilasyon ve Elektrodiyaliz, konsantrasyon polarizasyon ve 

tıkanma, membran kirlenme modelleri, membran temizleme, işletme ve bakım, membran 

teknolojilerinde maliyet ve membran Proseslerin arıtımda uygulamaları. 

Seçmeli 8 

ÇEV506 
Elektro Kimyasal Arıtma 

Yöntemleri 

Ders kapsamında su/atıksu arıtımında ileri teknoloji uygulamaları olan elektrokoagülasyon, 

elektroflotasyon, elektro oksidasyon, Sono ve Foto-Elektrokimyasal arıtım yöntemlerinin 

özellikleri, işleyiş mekanizmaları, kıyaslanması ve uygulamaları incelenecektir. 
Seçmeli 8 
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2. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

ÇEV508 

Hava Kirliliği Modellemesi 

ve 

Uygulamaları 

Bu derste atmosfer için süreklilik eşitlikleri, türbülans, karışım yüksekliği, rüzgar 

hızının yükseklikle değişimi, stabilite sınıfları, atmosferik difüzyon teorileri, Eulerian 

ve Lagrangian yaklaşımlar, sürekli bir nokta kaynak için difüzyon eşitliklerinin 

çözümü, Gaussian eşitlikler, hüzme yükselmesi, difüzyon eşitliklerinin kararlı hal 

çözümleri, model tipleri, box modeli, üç boyutlu kimyasal taşınım modelleri, 

nümerik çözümler, emisyon envanterleri ve uygulamalar konularında detaylı bilgi 

verilir. 

Seçmeli 8 

ÇEV510 Atmosfer Kimyası 

Atmosferin Önemi, Atmosferin Yapısı, Atmosfer Katmanları, Atmosferik Kompozisyon, 

Global Çevrimler ve Kirleticilerin Yarı Ömürleri, Organik Kirlenme Kaynakları ve Kirletici 

Parametreler, İklimlerin Oluşumu, Atmosfer Bileşiminde Değişikliklere Bağlı Radyasyon 

Etkileri, Atmosferik Fotokimya ve Kimyası, Troposfer Kimyası, Atmosferde Kimyasal 

Reaksiyonlar, Atmosferde Kükürt ve Azot Bileşikleri, Atmosferde Uçucu Hidrokarbon 

Bileşikleri (VOC), Atmosferde Radikaller ve Oksijenin Radikallerle Reaksiyonu, Stratosfer 

Kimyası, Ozonun Seyrelmesi ve Taşınımı, Stratosferde Ozonun Tahribi, Hava Kirlenmesi ve 

Hava Kirleticileri (SOX, NOX, VOC’ler ve PAH’lar), Atmosferik Partiküllerin Dinamik 

Davranışları, Kuru ve Islak Çökelme, Atmosferin Yapısında ve İklimlerde Değişiklikler. 

Seçmeli 8 

ÇEV512 

Toprak Ekosistemlerinde 

Degredasyon ve 

Rehabilitasyon 

Toprak oluşumu ve özellikleri, toprak kirliliği kaynakları. toprak kirleticileri, katı, sıvı ve 

radyoaktif atıklar, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik kirlenme, toprak kirliliğinin 

gideriminde kullanılan yöntemler, toprak kirliliği ile mücadele çalışmaları, toprak 

ekosistemlerindeki degredasyonun önlenmesi ve iyileştirme yöntemleri, yeraltı suyu 

kirlenmesi, uygunsuz kullanım veya erozyon ile toprak kaybı, sürdürülebilir arazi kullanımı, 

Türkiye’de ve dünyada toprak kullanımı. 

Seçmeli 8 

ÇEV514 
Enstrümental Analiz 

Teknikleri 

Enstrümantal analizin anlamı, Numune alma ve hazırlama yöntemleri, Katı faz ve sıvı faz, 

gaz-katı ekstraksiyon yöntemleri, Gaz kromatografi ve prensipleri, Yüksek basınç sıvı 

kromatografi ve prensipleri, Kütle spektrometresi, İyon kromatografisi, UV-Vis absorpsiyon 

spektroskopisi, Atomik absorpsiyon ve alev emisyon spektroskopisi, Potensiyometrik 

yöntemler, Elementel analiz (TOC, TN), Infrared spectroscopy, Floresans ve 

kemiluminesans, X-ray, Temel istatistiksel değerlendirme. 

Seçmeli 8 

En az 26 AKTS ders seçilebilir. Seçmeli Ders AKTS Toplamı 26 

2. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30 

*: Yüksek Lisans Seminer 2. yılın sonuna kadar başarılmalıdır. 
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3. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE520 Uzmanlık Alan Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak 

belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve 

teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle 

ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

FBE541 Yüksek Lisans Tez 

Bir dönem–16 hafta boyunca süren ve en az iki dönem kayıt yaptırma zorunluluğu olan Tez 

Dersi’nde, enstitü tarafından atanan akademik danışman adaya tez yazım sürecinde devamlı 

olarak geribildirimler vererek rehberlik hizmeti sunar. Ders daha çok, bire bir görüşmelerin 

gerçekleştiği düzenli oturumlar şeklinde tasarlanmıştır. Tez konusunun belirlenmesinden 

teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak belirlediği bir program içerisinde, 

her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya danışmanı tarafından literatür taraması, tez 

çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun 

dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 30 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30 

3. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30 
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4. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE520 Uzmanlık Alan Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak 

belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve 

teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle 

ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

FBE541 Yüksek Lisans Tez 

Bir dönem–16 hafta boyunca süren ve en az iki dönem kayıt yaptırma zorunluluğu olan Tez 

Dersi’nde, enstitü tarafından atanan akademik danışman adaya tez yazım sürecinde devamlı 

olarak geribildirimler vererek rehberlik hizmeti sunar. Ders daha çok, bire bir görüşmelerin 

gerçekleştiği düzenli oturumlar şeklinde tasarlanmıştır. Tez konusunun belirlenmesinden 

teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak belirlediği bir program içerisinde, 

her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya danışmanı tarafından literatür taraması, tez 

çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun 

dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 30 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30 

4. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30 
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DOKTORA PROGRAMI 

1. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE601 

Bilimsel Araştırma 

Teknikleri 

ve 

Yayın Etiği 

1. BİLİMSEL İLETİŞİM BİLGİ OKUR-YAZARLIĞI, ARAŞTIRMACIDA OLMASI 

GEREKEN TEMEL NİTELİKLER, BİLİM İNSANLARININ SORUMLULUKLARI, 

BİLİMSEL YÖNTEM (Gözlem, Hipotez, Kanun ve Gerçek, Tahmin (Yargı), Kontrollü 

Deneyler) 

2. ARAŞTIRMADA METOT VE TEKNİK PROBLEM: Problemin Seçimi, Problemin 

Yapısı, Problem Seçiminde Konu Alanının Sınırlandırılması, Araştırma Probleminin 

Yazılması KONU SEÇİMİ : Bilime yenilik getirme, Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 

Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama BİLİMSEL METODTA İZLENECEK 

YOLLAR Nicel Araştırma Modelleri Nitel Araştırma Modelleri Evren ve Örneklem (Çalışma 

Grubu) Veriler ve Toplanması - Veri, Veri Türleri, Nicel Veri Toplama Yöntemleri, Nitel 

Veri Toplama Yöntemleri, Ölçme ve Ölçme Aracı – Geçerlilik ve Güvenilirlik LİTERATÜR 

TARAMASI 

3. BİLİMSEL ARAŞTIRMADA ETİK BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMA İLKELERİ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMADA ETİK: Bilimde Etik Dışı Davranış Türleri BİLİMSEL 

ARAŞTIRMADA ETİK DIŞI DAVRANIŞLARI ÖNLEMEK BİLİMSEL YAZIM 

KURALLARI BİLİMSEL SONUÇLARIN YAZIMI: Tablolar, Şekiller, Yayın Formatı ve 

Sayfa Yapısı, Yayının Basım İçin Sunulması, Kapak Mektubu 

4. ARAŞTIRMANIN YAZIMINDAKİ VURGULARIN ÖNEMİ DÜZENLEME 

AŞAMALARI ANLAŞILIR CÜMLELER (VURGU, TONLAMA VE RİTİM) 

NOKTALAMA İŞARETLERİNİN VURGUDAKİ ÖNEMİ ALINTI TEKNİKLERİ ALINTI 

YAPMA KURALLARI ÇEVİRİ 

5. YAYINLARDA BULUNMASI GEREKEN TEMEL BÖLÜMLER BAŞLIK YAZARLAR 

KISA ÖZET ANAHTAR KELİMELER GİRİŞ MATERYAL VE YÖNTEMLER 

SONUÇLAR TARTIŞMA TEŞEKKÜR KAYNAKÇA 

6. TEZ HAZIRLAMA TEZ HAZIRLAMA AŞAMASI TEZİN KISIMLARI TEZ YAZIM 

AŞAMALARI ENSTİTÜ YAZIM KILAVUZU İNTİHAL PROGRAMI KULLANIMI 

7. BİLİMSEL PROJELERİN HAZIRLANMASI BİLİMSEL PROJE HAZIRLARKEN 

DİKKAT EDILMESI GEREKEN TEMEL KRİTERLER: Proje başlığı, Araştırma 

probleminin oluşturulması, İlk kaynak taraması, Çalışmanın önemi, Araştırma dizaynı ve 

diğer bölümler BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMANIN BASAMAKLARI: Özet, Amaç, 

Metodoloji, Bütçe, Çalışma sonuçları, Kurumsal Onay, Araştırma projesinin daha dikkat 

çekici olmasını sağlamak için gerekli durumlar, Araştırma projesinin kabulü için ölçütler, 

Projenin reddedilme nedenleri 

Zorunlu 6 
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1. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE611 Doktora Seminer I* 

Seminer dersi, adayları tez yazma aşamasına hazırlayan bir derstir. Bu derste, adaylar ulusal 

ve uluslararası literatürü tarayarak, tercihen tez konusu ile ilgili bir seminer konusu belirler. 

Bu derste ayrıca adaylara, araştırma yöntemleri, sunum yöntemleri, alıntı yapma ve referans 

gösterme kuralları, bilimsel etik, akademik söylem unsurları ve etkin çalışma yöntemleri ile 

ilgili detaylı bilgiler verilirken, seminer hazırlık aşamasında danışman tarafından düzenli geri 

bildirimlerle adayların belirlediği seminer konusunda grup önünde etkin bir sunum ve 

savunma yapmalarına olanak verilir.   

Zorunlu 4 

FBE620 Uzmanlık Alan Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak 

belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve 

teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle 

ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 10 

ÇEV601 Adsorpsiyon Prosesleri 

Adsorpsiyon olgusuna ilişkin bazı kavramlar, Katı-sıvı arayüzleri, Adsorpsiyon izotermleri, 

Adsorpsiyon denklemleri, Langmuir, Polonyi, Dubinin-Radushkevich-Kaganer (DRK), 

Kiselev, Freundlich, Sylgin-Frumkin,Temkin Denklemleri, Çözeltilerin yüzey gerilimi: Gibbs 

adsorpsiyon denklemi, Adsorbentler ve özellikleri, Kimyasal kinetik ve tepkime hızı, 

Adsorpsiyon yöntemi ile arıtım. 

Seçmeli 8 

ÇEV603 
Çevresel Kimyasalların 

Taşınımı 

Bu derste modelleme kavramı ve tarihçesi, kontrol hacmi ve kütle dengesi, advektif ve 

dispersif taşınım, kimyasal kinetikler ve bölümlenme, nehir, göl ve haliçlerde taşınım, 

sediment taşınımı, BOD ve DO modelleri, mikrobiyal kinetikler, hava kirliliği modelleri, 

Gauss dağılım modelleri, atmosferdeki birikim süreçleri ve uygulama örnekleri hakkında 

detaylı bilgi verilir. 

Seçmeli 8 

ÇEV605 
Su Arıtma Sistemlerinin 

Modellenmesi 

Su kirleticilerinin maruz kaldıkları dinamik olaylar, su kirliliği modellemesinindeki temel 

aşamalar, su ortamında kirleticilerin taşınımı, su kirleticilerinin arıtımındaki reaktif ve non-

reaktif proseslerin modellemesi, su arıtımında kullanılan homojen ve heterojen reaktörler ve 

modellemeleri, seçilmiş örnek uygulamaların incelenmesi. 

Seçmeli 8 

ÇEV607 Sürdürülebilir Atık Yönetimi 

Bu dersin amacı çevreye zarar vermeden sürdürülebilir kalkınmayı ve doğal kaynaklarımızın 

korunmasını sağlayacak sürdürülebilir endüstriyel tasarım ve atık yönetim stratejilerinin 

öğrenciye aktarılmasıdır. Bu amaçla farklı endüstrilerde ve toplumda üretilen atık türleri 

tartışılarak beşikten beşiğe kavramlarına göre bunları kullanma ve genel olarak depolama, 

yakma ve arıtmadan kaçınmaya yönelik teknikler tartışılacaktır. 

Seçmeli 8 

En az 20 AKTS ders seçilebilir. Seçmeli Ders AKTS Toplamı 20 

1. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30 

*: Doktora Seminer I en geç 3. yarıyılda alınmalıdır. 
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2. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

ÇEV602 
Çok Ortamlı Çevresel 

Modelleme 

Çok-ortamlı çevresel modeller hakkında temel kavramlar. Fugasite yaklaşımı ve 

konsantrasyon yaklaşımının karşılaştırılması. Çevresel kimyasalların ve çevresel ortamların 

çok-ortamlı akıbet ve taşınım süreçlerini etkileyen özellikleri. Fazlar arası dengenin 

modellenmesi. Adveksiyon ve reaksiyon süreçlerinin modellenmesi. Ortamlarası taşınımın 

modellenmesi. Seviye I, II ve III modeller. Hava-su, sediment-su değişim modelleri ve 

QWASI (Quantitative Water-Air-Sediment Interaction) modelleri. Yüzey toprağı modelleri. 

Bitkilerin kirletici alımının modellenmesi. Biyolojik birikim modelleri. Farmakokinetik 

modeller. Küresel akıbet ve taşınım modelleri. 

Zorunlu 8 

FBE620 Uzmanlık Alan Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak 

belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve 

teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle 

ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 8 

ÇEV604 
Aerobik Sistemlerde Proses 

Kinetiği ve Stokiyometrisi 

Bu derste biyokimyasal proseslerin stokiyometrisi, kinetiği, mikrobiyal çoğalma ve bozunma 

kavramları, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) nin fraksiyonlarının belirlenmesi, çok bileşenli 

aktif çamur modelleri, kinetik ve stokiyometrik sabitlerin deneysel olarak tayini, heterotrofik 

dönüşüm oranı, maksimum çoğalma hızı ve yarı doygunluk sabitlerinin belirlenmesi 

konularında detaylı bilgi verilir. 

Seçmeli 8 

ÇEV606 Tehlikeli Atıkların Bertarafı 
Tehlikeli atıkların tarifi, tehlikeli atıkların sınıflandırılması, evsel nitelikli tehlikeli atıklar, 

endüstriyel ve tıbbi kaynaklı tehlikeli atıklar, tehlikeli atık bertaraf yöntemleri, tehlikeli atık 

yakma sistemleri, tehlikeli atıkların çevresel etkileri, tehlikeli atıkların risk değerlendirmesi. 
Seçmeli 8 

ÇEV608 İleri Su Kimyası 
Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, çözünme olgusu, çözünürlük ve etki eden faktörler, 

kimyasal kinetik ve denge, kompleks bileşikler, ligandlar, tampon çözeltiler, klor ve fosfor 

kimyası. 
Seçmeli 8 

ÇEV610 Biyoprosesler 
Biyoproseslerin tanımı, mikrobiyal metabolizma ve enerji sistemi, metabolik, stokiyometri, 

fermentasyon prosesleri, kinetik modeller, biyoproseslerin tasarımı ve işletilmesi. 
Seçmeli 8 

ÇEV612 Anaerobik Biyoteknoloji 
Anaerobik koşullardaki metabolik faaliyetler. Anaerobik arıtım süreçleri. Katı, sıvı ve gaz 

arıtımında anaerobik prosesler. 
Seçmeli 8 

En az 18 AKTS ders seçilebilir. Seçmeli Ders AKTS Toplamı 18 

2. YARIYIL AKTS TOPLAMI 26 
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3. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE620 Uzmanlık Alan Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak 

belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve 

teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle 

ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

FBE621 Doktora Yeterlik 
Doktora öğrencisinin lisans ve yüksek lisans alanıyla ilgili derinlemesine bilgisinin ölçüldüğü 

yazılı ve sözlü sınavlar. 
Zorunlu 30 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30 

3. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30 
 

 

4. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE612 Doktora Seminer II 

Seminer dersi, adayları tez yazma aşamasına hazırlayan bir derstir. Bu derste, adaylar ulusal 

ve uluslararası literatürü tarayarak, tercihen tez konusu ile ilgili bir seminer konusu belirler. 

Bu derste ayrıca adaylara, araştırma yöntemleri, sunum yöntemleri, alıntı yapma ve referans 

gösterme kuralları, bilimsel etik, akademik söylem unsurları ve etkin çalışma yöntemleri ile 

ilgili detaylı bilgiler verilirken, seminer hazırlık aşamasında danışman tarafından düzenli geri 

bildirimlerle adayların belirlediği seminer konusunda grup önünde etkin bir sunum ve 

savunma yapmalarına olanak verilir. 

Zorunlu 4 

FBE620 Uzmanlık Alan Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak 

belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve 

teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle 

ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

FBE622 Doktora Tez Önerisi 
Literatür araştırması yaparak tez önerisinin yer aldığı bir rapor hazırlanması ve tez önerisinin 

jüri önünde savunulması 
Zorunlu 30 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 34 

4. YARIYIL AKTS TOPLAMI 34 
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5. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE620 
Uzmanlık Alan 

Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak belirlediği bir 

program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya danışmanı tarafından literatür 

taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun 

dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

FBE641 Doktora Tez 

Bir dönem–16 hafta boyunca süren ve en az iki dönem kayıt yaptırma zorunluluğu olan Tez Dersi’nde, 

enstitü tarafından atanan akademik danışman adaya tez yazım sürecinde devamlı olarak geribildirimler 

vererek rehberlik hizmeti sunar. Ders daha çok, bire bir görüşmelerin gerçekleştiği düzenli oturumlar 

şeklinde tasarlanmıştır. Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve 

danışmanın ortak belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi 

toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 30 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30 

5. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30 
 

6. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE620 
Uzmanlık Alan 

Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak belirlediği 

bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya danışmanı tarafından literatür 

taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi toplama, tez yazımında 

uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

FBE641 Doktora Tez 

Bir dönem–16 hafta boyunca süren ve en az iki dönem kayıt yaptırma zorunluluğu olan Tez Dersi’nde, 

enstitü tarafından atanan akademik danışman adaya tez yazım sürecinde devamlı olarak geribildirimler 

vererek rehberlik hizmeti sunar. Ders daha çok, bire bir görüşmelerin gerçekleştiği düzenli oturumlar 

şeklinde tasarlanmıştır. Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve 

danışmanın ortak belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, 

bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler 

verilir. 

Zorunlu 30 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30 

6. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30 
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7. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE620 
Uzmanlık Alan 

Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak belirlediği bir 

program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya danışmanı tarafından literatür 

taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun 

dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

FBE641 Doktora Tez 

Bir dönem–16 hafta boyunca süren ve en az iki dönem kayıt yaptırma zorunluluğu olan Tez Dersi’nde, 

enstitü tarafından atanan akademik danışman adaya tez yazım sürecinde devamlı olarak geribildirimler 

vererek rehberlik hizmeti sunar. Ders daha çok, bire bir görüşmelerin gerçekleştiği düzenli oturumlar 

şeklinde tasarlanmıştır. Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve 

danışmanın ortak belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi 

toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 30 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30 

7. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30 
 

8. YARIYIL 

Ders 

Kodu 
Ders Adı Ders İçeriği Grup AKTS 

FBE620 
Uzmanlık Alan 

Dersi 

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak belirlediği bir 

program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya danışmanı tarafından literatür 

taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun 

dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 0 

FBE641 Doktora Tez 

Bir dönem–16 hafta boyunca süren ve en az iki dönem kayıt yaptırma zorunluluğu olan Tez Dersi’nde, 

enstitü tarafından atanan akademik danışman adaya tez yazım sürecinde devamlı olarak geribildirimler 

vererek rehberlik hizmeti sunar. Ders daha çok, bire bir görüşmelerin gerçekleştiği düzenli oturumlar 

şeklinde tasarlanmıştır. Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve 

danışmanın ortak belirlediği bir program içerisinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya 

danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi 

toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir. 

Zorunlu 30 

Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30 

8. YARIYIL AKTS TOPLAMI 30 
 


