
Çevre Mühendisliği Bölümü  

Eğitim Öğretim Yılı (I. ve II. Öğretim) 

Lisans Ders İçerikleri 

1. Yarıyıl 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

AIT109 Atatürk İlke ve 
Ink. T I 

Modernleşme ve Avrupa Fransız Devrimi ve Avrupa’ya ve Osmanlı’ya etkileri. Osmanlı Devletinde Batılılaşma çabalarının 
ilk dönemleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları I.-II.Meşrutiyet Dönemi ve Düşünce Akımları Osmanlı Devletinin çöküş 
nedenleri, Balkan Savaşları I.Dünya Savaşı, nedenleri, sonuçları ve Osmanlı’nın savaşa girişi Mondros Mütarekesi ve 
Anadolu’nun işgali Mondros Mütarekesi ve Anadolu’nun işgali Atatürk’ün Samsuna gönderilmesi, Amasya Genelgesi 
Ulusal Mücadelenin örgütlenmesi, Erzurum ve Sivas Kongresi Ulusal mücadelenin silahlı aşaması, İnönü, Sakarya savaşları 
ve Büyük Taarruz Sevr Antlaşması Mudanya Mütarekesi ve Türk Siyasal Yaşamı Lozan Barış Antlaşması 

2 

TDB107   Türk Dili I Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve 
tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama 
işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi. 

2 

FEF101  Fizik I Ölçme. Vektörler. Tek Boyutlu Hareket. Düzlemde Hareket. Parçacık Dinamiği. İş ve Enerji Korunumu.Gravitasyon. Lineer 
Momentumun Korunumu. Çarpışmalar. Dönmenin Kinematiği. Dönmenin Dinamiği. Katı Cisimlerin Dengesi. 

5 

FEF103  Kimya Bu ders, maddenin özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler ve tepkimeler, gazlar, termokimya, 
periyodik çizelge ve atom özellikleri, kimyasal bağlar, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler ve fiziksel 
özellikler, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, Entropi ve serbest enerji, elektrokimya konularını 
kapsamaktadır. 

5 

FEF105  Matematik I Bu ders fonksiyonlar, logaritmik, üstel, ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar, limit ve belirsizlikler, süreklilik, türev 
ve uygulamaları, belirsiz integral, integral alma yöntemleri, belirli integral ve uygulamaları, ve sonsuz seriler konularını 
kapsar. 

6 

MUH111  Teknik Resim Bu ders, teknik resim tanım ve özellikleri, geometrik çizimler ve teorik anlatım, tasarı geometri-izdüşüm, cisimlerin altı 
görünüşünün çıkarılması ve bunların çizim uygulamaları, perspektif resimler, kesit resimler, çizilen resimlerin 
ölçülendirilmesi, toleranslar, yüzey işleme işaretleri, mesleki uygulamaları kapsar. 

5 

CEV113   Intr. to 
Environmental 
Eng.  

1.Çevre mühendisliği tanımı ve temel ilkeleri hakkında bilgi vermek 2.Çevre sorunları ve oluşum süreçleri hakkında bilgi 
vermek 3.Su kirliliği, kaynakları ve başlıca su kirleticileri hakkında bilgi vermek 4.Atıksu arıtma tesislerini tanıtmak 5.Hava 
kirliliği, kaynakları ve başlıca hava kirleticileri hakkında bilgi vermek 6.Hava kirliliği kontrol sistemlerini tanıtmak 7.Katı 
atıklar ve kontrolü hakkında bilgi vermek. 

5 

 
 
 
 



2. Yarıyıl 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

AIT114 Atatürk İlke ve 
Ink. T II 

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said 
Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest 
Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler 
ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları. 
Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün 
bütünleyici ilkeleri II.Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata geçiş nedenleri 
ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika ve bu 
olayların günümüze yansımaları. 

2 

TDB112   Türk Dili II Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, 
ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, 
deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, 
karşılıklı konuşma ve tartışma 

2 

FEF108 Fizik II Bu ders, elektrostatik, elektriksel alan, Gauss kanunu, potansiyel, sığa ve dielektrikler, doğru akım ve direnç, 
elektromotor kuvvet ve devreler, manyetik alan, Amper yasası, Faraday yasası, indükleme, maddenin 
manyetik özellikleri, alternatif akım ve Maxwell denklemlerini kapsar. 

5 

CEV102  Bilgisayar 
Destekli 
Meslek Resmi 

AutoCAD programına giriş. Geometrik çizimler. İzdüşüm metotları ve görünüşler. Ölçülendirme. Kesit 
görünüşler. Yardımcı görünüşler. Perspektif çizim. 

5 

FEF110 Matematik II 3 Boyutlu uzayda vektörler; Doğrular ve düzlemler; Koordinat sstemleri ve dönüşümleri; Vektör değerli 
fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar: Limit , Süreklilik, Kısmi Türev, Zincir Kuralı, Yönlü Türev, Diferansiyel; 
Maksimum-Minimum problemleri, Lagrange çarpanları; Çok katlı integraller ve uygulamaları; Eğrisel 
integraller ve yüzey integralleri. 

6 

ÇEV110   Material 
Science 

Malzemelerin sınıflandırılması, iç yapı ve temel özellikleri. 5 

CEV108  Çevre 
Mikrobiyolojisi 

Mikroorganizmaların metabolizmasını ve büyüme kinetiğini öğrenmek; Sularda hastalık yapan 
mikroorganizmaları tanımak ve bu mikroorganizmaların belirli düzeyde kalmasını sağlamak; arıtma 
tesislerindeki mikroorganizmaların gelişme şartlarını, türünü ve organik maddeleri gidermedeki rollerini 
belirlemek. 

5 

 
 



3. Yarıyıl 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

CEV201  Mühendislik 
Matematiği 

Diferansiyel denklemlerle ilgili temel kavramlar ve modeller, Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, Değişkenlerine 
ayrılabilen, Homojen, Lineer, Bernoulli ve Riccati diferansiyel denklemleri, Tam diferansiyel denklemler ve integrasyon 
çarpanı, Birinci mertebeden yüksek dereceden denklemler, Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, Sabit katsayılı 
yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, Parametrelerin değişimi yöntemi ve değişken katsayılı diferansiyel 
denklemler, Diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri, Hata analizi, kesme ve yuvarlama hatası, Doğrusal 
olmayan denklemlerin çözümü ve ardışık yaklaşım yöntemi, Yarılanma, teğetler ve değişken kesen yöntemi, Doğrusal 
cebirsel denklemlerin yaklaşık çözümleri, Gauss-Seidel yöntemi, Kuvvet yöntemi, Sonlu farklar, Eğri uydurma, En küçük 
kareler yöntemi, Sayısal türev ve integral, Euler yöntemi, Runge-Kutta yöntemi, Sonlu farklar. 

4 

CEV203  Çevre Kimyası I  Çevre Mühendisliği Uygulamaları Açısından Çevre Kimyasının Önemi, Örnek Alma, Hazırlama ve Koruma 
Yöntemleri, Çevre Kimyası Laboratuar Malzeme Çeşitleri ve Çözeltileri, Standart Çözeltilerin Hazırlanmasıyla 
İlgili Örnek Çalışmalar, Kantitatif ve Enstrümental Analiz Yöntemleri,Asidite, Alkalinite ,Renk ve Bulanıklık tayin 
yöntemleri, İletkenlik, pH, kuvvetli ve zayıf asitler-bazlar,Sertlik Klorür Verilerinin Çevre Mühendisliğinde 
Kullanım Alanları, Demir ve Manganez, Florür, Çevre Kimyası I Konularının Çevre Mühendisliği Açısından Genel 
Değerlendirilmesi. 

5 

CEV205  Mühendislik 
Mekaniği 

1.Kuvvet tarifi 2.Statik-denge 3.Denge denklemleri 4.Ağırlık merkezi 5.Kafes sistemleri 6.Mesnet reaksiyonları 
7.İç kuvvetler 8.Atalet momenti 

4 

CEV207  Araştırma 
Yöntemleri ve 
İstatistik 

İstatistik temel kavramları, Verilerin sınıflandırılması, frekans tablolarının oluşturulması Yer ölçüleri,Dağılış 
ölçüleri, Grafikler, Regresyon ve korelasyon analizleri, Olasılık ve Olasılık dağılışları, Bilgisayar programlarını 
kullanarak yer ve dağılış ölçülerinin hesaplanma yöntemleri, grafik çizimleri ve veri değerlendirme 

3 

CEV209  Su Kalitesi ve 
Kirliliği 

Bu ders kapsamında; yeryüzünde suların oluşumu ve dağılımı, suyun hidrolojik çevrimi, su kalitesini etkileyen 
unsurlar, su kalite değişimleri ve çevresel olumsuzluklar hakkında bilgi sahibi olunacak; suyun fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik özellikleri, fiziksel, kimyasal ve biyolojik su kalite parametreleri, içme, sulama ve kullanma suyu 
kalite kriterleri incelenecektir. Bu kirleticilerin yüzeysel ve yeraltı sularında meydana getirdiği kirlilik hakkında 
bilgi sahibi olunacak ve su kalitesi ve su kirliliğinin kontrolü amacıyla çıkarılmış, ülkemizde yürürlükte olan 
yasal düzenlemeler irdelenecektir. 

4 

CEV217  İş Sağlığı ve 
Güvenliği-I 

Bu ders, iş sağlığı ve iş güvenliğinin tanım ve kapsamı, iş güvenliğinin İş kanunundaki yeri, iş güvenliğinin temel 
prensipleri, İG Kültürü, iş kazaları ve tanımı, nedenleri, çeşitleri, önlemler, İş güvenliğinin ekonomik yönü, iş güvenliği ve 
ergonomi, kaza zinciri, kaza raporları ve kaza analizleri, kaza istatistikleri ve kaza araştırması, kazaları önleme çalışmaları, 
meslek hastalıkları, tanımı, çeşitleri, önlemler, ilgili yasa ve yönetmelikler. İş kazası ve meslek hastalıkları davaları , kusur 
oranı tespiti, yangın ve patlamalar , ilkyardım OHSAS 18001(TS18001) iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standardı, 
kapsamı, uygulamaları ve katkıları, risk ve tehlike analizlerini kapsar. 

2 



 Teknik Seçmeli 
Ders I 

 4 

 Üniversite 
Seçmeli Ders I 

 4 

4. Yarıyıl 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçerği  akts 

CEV202  Çevre Kimyası 
II 

Organik Maddeler ve özellikleri,Toplam Organik Karbon, Toplam İnorganik Karbon Çözünmüş Oksijen ve 
Biyolojik Oksijen İhtiyacı, Biyolojik Oksijen İhtiyacı,Kimyasal Oksijen İhtiyacı,Azot Bileşikleri, Fosfor 
Bileşikleri,Yağ ve gres,Uçucu Yağ Asitleri,Yüzey Aktif Maddeler,Fenol ve Siyanür,Ağır Metaller ve İz 
Elementler,özellikleri. 

5 

CEV204  Akışkanlar 
Mek. ve 
Hidrolik (Fluid 
Mech. and 
Hydraulics) 

Akışkanların özellikleri;Basınç tipleri;Basınç ölçümleri;Düzlem,eğik,eğri yüzeylere gelen hidrostatik 
kuvvetler;Kinematik;Süreklilik,momentum ve enerji denklemleri;Gerçek akışkanların dinamiği;Boyut 
analizi;Pompalar;Laminer ve türbülanslı akımlar;Borularda sürekli ve yersel yük kayıpları;Seri ve paralel 
borular;Çok hazneli boru şebekeleri,Açık kanal akımları;Üniform akımlar;Hidrolikçe en uygun kesit;Özgül 
enerji,kritik derinlik;Üniform olmayan ani ve tedrici değişken akım;Su yüzü profillerinin hesabı;Akım ölçümleri. 

5 

CEV206  Termodinamik Termodinamiğin genel tanımları ve kavramlar; Saf madde ve özellikleri; Hal değişimleri; PVT bağıntıları; 
Termodinamik tablolar; Termodinamiğin 1. Kanunu ve kapalı sistemler; Kütlenin ve enerjinin korunumu; 
Kapalı sistemlerde iç enerji; iş ve ısı uygulamaları; Termodinamiğin 1. Kanunu ve açık sistemler; Açık sistem 
uygulamaları; Kimyasal Reaksiyonlar; Yakıtlar ve yanma uygulamaları ve emisyonlar; Güç çevrimleri ve 
emisyonları; Termodinamiğin II. Kanunu. 

4 

CEV208   Computer 
Programming 

Bilgisayar ve programlamaya giriş. Python programlama diline giriş. Değişkenler, ifadeler ve komutlar. Formül 
programlama. Koşullu ifadeler. Fonksiyonlar. Döngüler. İterasyon. Karakter dizileri. Dosyalar. Listeler, 
sözlükler, "tuple"lar. Sayısal analiz için programlama. Hata giderimi. 

5 

FEF103  Lineer Cebir Bu ders, temel kavramlar, lineer denklem sistemleri ve Gauss yöntemi ile çözümü, matrisler ve matrislerle 
cebirsel işlemler, matris türleri, matrisin transpozesi, tersi, determinantı, denk matrisler ve matrisin rangı, 
minör, kofaktör ek kavramları. ,lineer denklem sistemlerinin matrisler ve determinantlar ile çözümü, MATLAB 
gösterimleri, vektör uzayları, lineer bağımlı ve lineer bağımsız vektörler, vektör uzayının tabanı ve boyutu, 
özdeğer ve özvektörleri kapsar. 

3 

 Teknik Seçmeli 
Ders II 

 4 

 Üniversite 
Seçmeli Ders II 

 4 



5. Yarıyıl 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

CEV301  Unit 
Operations I 

Reaksiyon kinetikleri; koagülasyon ve flokülasyon; sedimantasyon; nötralizasyon; kimyasal arıtım; flotasyon; 
filtrasyon; dezenfeksiyon; adsorbsiyon prosesleri; iyon değişimi; membran prosesleri. 

5 

CEV303  Proje Tasarımı 
ve Yönetimi 

Bilim, Bilimsel araştırmanın ve bilimsel etik tanımı, araştırma yöntemleri,kaynak tarama, veri toplama ve 
değerlendirme yöntemleri, proje fizibilite çalışması, proje planlaması, proje bütçe araştırması ve ekonomik 
analiz, proje raporu yazma. 

4 

CEV305  İçme Suyu 
Arıtımı 

İçme sularının özellikleri ve standartlar, arıtma metodunun seçimi, biriktirme yapıları, havalandırma sistemleri, 
koagülasyon ve flokülasyon teorisi, koagülantlar ve özellikleri, koagülasyon ve flokülasyon uygulamaları, 
verimlilik etkenleri, çöktürme , filtrasyon teorisi, filtre çeşitleri, filtrasyon hidroliği ve geri yıkama sistemleri, 
dezenfeksiyon, koku ve tat kontrolü, demir ve mangan giderilmesi, sertlik giderilmesi. 

4 

CEV307  Energy Manag. 
and 
Environment 

Ekosistemlerde enerji döngüsü enerji kavramı termodinamik yasaları güneş enerjisi ve entropi enerjinin tanımı 
ve önemi türkiye'de enerji politikasının ana ilkeleri sürdürülebilir enerji kullanımı enerji kaynakları 
yenilenebilir kaynaklar yenilenemeyen kaynaklar enerji tasarrufu yanma verimi çevre koruma. 

4 

CEV319  İş Sağlığı ve 
Güvenliği-II 

Bu ders, iş sağlığı ve iş güvenliğinin tanım ve kapsamı, iş güvenliğinin İş kanunundaki yeri, iş güvenliğinin temel 
prensipleri, İG Kültürü, iş kazaları ve tanımı, nedenleri, çeşitleri, önlemler, İş güvenliğinin ekonomik yönü, iş 
güvenliği ve ergonomi, kaza zinciri, kaza raporları ve kaza analizleri, kaza istatistikleri ve kaza araştırması, 
kazaları önleme çalışmaları, meslek hastalıkları, tanımı, çeşitleri, önlemler, ilgili yasa ve yönetmelikler. İş kazası 
ve meslek hastalıkları davaları , kusur oranı tespiti, yangın ve patlamalar , ilkyardım OHSAS 18001(TS18001) iş 
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standardı, kapsamı, uygulamaları ve katkıları, risk ve tehlike analizlerini 
kapsar. 

2 

 Teknik Seçmeli 
Ders III (2 ders 
alınacak) 

 3 

 Teknik Seçmeli 
Ders IV (İng) 

 5 

 
 
 
 
 
 



6. Yarıyıl 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçerği  akts 

CEV302  Su ve Atıksu 
Arıtma Tesis 
Tasarımı 

Atıksu arıtma tesislerinin planlama, tasarım ve inşaatı ile ilgili genel ihtiyaçlar, arıtma tesisi tasarımı için gerekli 
veriler, nüfus tahmini, atıksu akımları ve debi hesabı, kirlilik yükü hesapları, uygun teknoloji seçimi ve 
ünitelerin boyutlandırılması 

4 

CEV304  Staj I Gerçek iş yaşamı ortamında gerçekleşen staj dersinde öğrencilerin sorumluluk alarak, karar verme ve 
uygulama becerililerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Staj öğrenciler ayrıca, teori ve pratik bilgilerini 
karşılaştırma şansı bulurlar. Öğrencilerin staj boyunca gözlemlerini düzenli olarak kayıt ettikleri staj defteri 
daha sonar ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirir.   

5 

CEV306  Unit 
Operations II 

Biyolojik arıtmanın esasları; Biyolojik arıtma tasarım parametreleri; Aktif çamur sistemi; Havalandırma 
sistemleri ve ekipmanları; Nitrifikasyon ve denitrifikasyon; Çamur stabilizasyonu; Anaerobik arıtım ve çamur 
çürütme sistemleri; Çamur susuzlaştırma; Damlatmalı filtreler; Aerobik, anaerobik ve fakültatif lagünler; 
Oksidayon havuzları. 

5 

CEV308  Kullanılmış 
Suların 
Arıtılması 

Arıtma kavramı, evsel atıksuların özellikleri, nüfus ve debi hesapları, Izgaralar (çeşitleri, özellikleri, 
boyutlandırılması), kum tutucular (çeşitleri, özellikleri, boyutlandırılması), Ön çöktürme havuzları 
boyutlandırılması, Biyolojik arıtma, Aktif çamur sistemleri tasarımı, Havalandırma sistemleri, Son çöktürme 
havuzları boyutlandırılması, Damlatmalı Filtreler, Stabilizasyon Havuzları 

4 

CEV310  Hava Kirliliği 
ve Kontrolü 

Atmosfer ve atmosferin kompozisyonu; Hava kirliliği kaynakları ve ölçekleri; Hava kirliliğinin insanlar, 
hayvanlar, bitkiler ve yapılar üzerindeki etkileri; Asit yağmurları; Atmosfer kimyası ve fotokimyasal smog; Hava 
kirleticilerinin örneklenmesi, ölçümü ve analizi; Hava kirliliğini izleme; Meteorolojinin hava kirliliği üzerindeki 
rolü; Hava kalite kriterleri; Emisyon ve emisyon standartları; Baca gazı örneklemesi ve analizi; Hava kirliliği 
kontroluna giriş; Hava kirliliği kontrol ekipmanlarının tipleri; Partikül ve gaz ayırma teknikleri; Hava kirliliği 
kontrol ekipmanlarının dizayn kriterleri. 

4 

 Teknik Seçmeli 
Ders V 

 3 

 Teknik Seçmeli 
Ders VI (İng) 

 5 

 
 
 
 
 



7. Yarıyıl 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

CEV425  Emisyon 
Kontrol Sistem 
Tasarımı 

Sabit kaynaklardan üretilen gaz ve partikül fazdaki emisyonların kontrolü için kullanılan temel prensipler, 
ekipmanlar ve metotların anlaşılmasını sağlamak ve bir kontrol sisteminin tasarımını gerçekleştirebilmek. 

4 

CEV401  Water Supply 
and Sewerage 

Su temininin önemi; Nüfus projeksiyonları; Su ihtiyacının hesaplanması; Debi hesapları; Rezervuar hacmi 
hesabı; Pompalar ve pompa hesapları; İçme suyu şebekesinin projelendirilmesi; Örnek su getirme projesinin 
hazırlanması; Kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemleri; Kanalizasyon şebekesinin projelendirilmesi; 
Örnek kanalizasyon projesinin hazırlanması; Yağmur suyu toplama sistemleri ve hidroloji; Yağmur suyu 
toplama şebekesinin projelendirilmesi; Örnek yağmur suyu toplama projesinin hazırlanması. 

 

CEV403  Çevresel Etki 
Değerlendirme 
ve Çevre 
Mevzuatı 

ÇED Kavramı ve önemi, ÇED Sürecinin aşamaları, Hazırlık çalışmaları ve projenin tanımı, Seçme/eleme süreci, 
Kapsam ve etkilerin belirlenmesi, Etkilerin değerlendirilmesi, Halkın katılımı süreçleri, ÇED Raporunun 
hazırlanması, ÇED Raporunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, ÇED sonuçlarının uygulanmasının izlenmesi, 
Örnek ÇED Raporlarının incelenmesi, ÇED Yönetmeliğinin incelenmesi, ÇED yeterlilik Tebliğinin incelenmesi, 
Uygulamada karşılaşılan sorunlar, Dünyadaki uygulamalardan örnekler. 

4 

CEV405  Solid and 
Hazardous 
Waste M. 

Atık ve atık yönetimi kavramları, Katı atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, Katı atıkların 
toplanması, taşınması, işlenmesi, geri kazanılması ve atık borsası, Kompostlaştırma, piroliz ve gazifikasyon 
yöntemi, Katı atıkların düzenli depolanması, Depolama alanlarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemler, 
Depolama alanlarında sızıntı sularının oluşumu ve kontrolü, Depolama alanlarında gaz oluşumu ve kontrolü, 
Depolama alanlarının örtülmesi ve yararlı hale getirilmesi, Tehlikeli atık kriterleri ve yaygın atıklar, Tehlikeli 
atıkların insanlar ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri, Tehlikeli maddeler için fiziksel ve kimyasal 
faktörler, Tehlikeli atıklardan kaynaklanan risk değerlendirmesi, Tehlikeli atıkların kaynak/yayılma 
mekanizmaları, Tehlikeli atıkların fiziksel/kimyasal özellikleri açısından önemli parametreler, Tehlikeli atık 
yönetiminde fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler, Tehlikeli atıkların katılaştırılması/stabilizasyonu, 
Tehlikeli atık yakma tesisleri, Tehlikeli atıkların depolanması ve geri kazanılması, Katı ve tehlikeli atıklar kontrol 
yönetmeliği. 

6 

 Teknik Seçmeli 
Ders VII (İng) 
(2 ders 
alınacak) 

 5 

 
 



8. Yarıyıl 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

CEV408  Bitirme 
Çalışması 

Bu ders, öğrencilerin mezun olacakları bölüme ait araştırma konuları ile ilgili bilgilerin araştırılması, veri 
toplanması, yorum ve sonuçlarının yazılı ve sözlü olarak raporlanması, gibi konuları içerir. 

4 

CEV402  Staj II Gerçek iş yaşamı ortamında gerçekleşen staj dersinde öğrencilerin sorumluluk alarak, karar verme ve 
uygulama becerililerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Staj öğrenciler ayrıca, teori ve pratik bilgilerini 
karşılaştırma şansı bulurlar. Öğrencilerin staj boyunca gözlemlerini düzenli olarak kayıt ettikleri staj defteri 
daha sonar ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirir.   

5 

CEV404  Industrial 
Pollution 
Control 

Bu ders kapsamında; çeşitli endüstriyel işlemler hakkında bilgi verilecek, endüstriyel sıvı, gaz ve katı atıklar ile 
gürültü kaynakları ve karakterizasyonları ile zararlı atıklar incelenecek, endüstriyel atıkların kontrolü, 
endüstriyel kirlenmenin azaltılması hakkında bilgi sahibi olunacak, tekstil endüstrisi, kağıt endüstrisi, deri 
işleme endüstrisi, mezbahalar, et ürünleri endüstrisi, metal işlemleri endüstrisi ve çimento endüstrisi gibi 
endüstriler detaylı olarak incelenecektir. 

3 

CEV406  Environmental 
Modelling 

Kütle dengesi, reaktörler ve raksiyonlar gibi temel fiziksel ve matamatiksel konsept ve çevre modellerinin 
temelinin incelenmesi. Seçilen bir çevre sisteminde matematiksel model geliştirilmesi. Seçilen model 
denklemlerin analitik çözümleri. Hava kalitesi modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili örnek 
çalışmaların incelenmesini amaçlar. 

3 

 Teknik Seçmeli 
Ders VIII (3 
ders alınacak) 

 5 



 

Seçmeli Ders Listesi 

3. Yarıyıl 

Teknik Seçmeli Ders I (4 AKTS) 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

CEV211  Çevre 
Toksikolojisi 

Zehirlenme kavramına genel bakış, ksenobiyotiklere maruziyet, organizmadaki absorbsiyon, dağılım ve atılım 
yolları, mutajen, teratojen, ve karsinojen etkili maddeler, metalik zehirler, iç ve dış ortam havasındaki 
kirleticilerin toksik etkileri, pestisitler ve toprak kirleticileri. 

4 

CEV213  Organik 
Kirleticiler 

Organik kirleticiler, özellikleri, sınıflandırması,Aromatik hidrokarbonlar ve çevresel etkileri, Dioksinler, 
Nitrozaminler ve Deterjanlar,Petrol ve ürünleri, Pestisitler,özellikleri ve tüervleri, Poliaromatik 
hidrokarbonlar,Poliklorlu bifeniller,Adsorplanabilir hidrokarbonlar,Uçucu organik hidrokarbonlar,Polivinil 
klorürler ve çevresel etkileri,Organik hidrokarbonların arıtım yöntemleri 

4 

ÇEV217  Çevre Jeolojisi Çevre jeolojisine giriş. Kayaçlar ve mineraller. Toprak ve çevre. Yüzey ve yeraltı suları kirliliği. Atık ve 
zeminlerin indeks özellikleri, Sıkışma ve konsolidasyon, deponi sahası seçimi ve çevresel sorunların önlenmesi. 

4 

4. Yarıyıl 

Teknik Seçmeli Ders II (4AKTS) 
Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

CEV210  Biyokimyanın 
Temelleri 

Bazı temel kimyasal kavramlar, amino asitler ve proteinler, karbonhidratlar, lipitler, nükleotitler ve nükleik 
asitler, metabolizma, aerobik ve anaerobik solunum, fermentasyon, enzimler, vitaminler ve mineraller, genel 
biyokimyasal reaksiyonların mekanizması. 

4 

CEV212  İnorganik 
Kirleticiler 

İnorganik kirleticiler,toksik etkileri,Ağır metaller ve özellikleri,Kömürdeki iz elementler ve çevrede oluşturduğu 
etkiler,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. 

4 

CEV214  Çevre Sağlığı Temel sağlık kavramı ve çevre sağlığının tanımı, koruyucu ve sosyal tıp yaklaşımı, halk sağlığı, bulaşıcı 
hastalıklar ve bulaşma yolları, çevresel kirliliklerin ve kirleticilerin sağlık etkileri, meslek hastalıkları, 
zehirlenmeler, çevresel kanserojen maddeler, sağlık riski ve risk değerlendirmesi kavramı, çevre sağlığında 
koruyucu önlemler, dünyada ve türkiye’de çevre sağlığı ile ilgili kuruluşlar. 

4 

CEV106  Çevre 
Kimyasının 
Temel 
Prensipleri 

Çevre kimyasının temel bileşenleri, Oksijen ve Hidrojenin özellikleri,Kükürt ve asitleri, Azot ve çevrede 
kullanılan bileşenleri, azotun doğada çevrimi,fosfor ve demirin bileşenleri, bor ve mineralleri, karbonun 
oksitleri, çevre kimyasının organik bileşenleri,hidrokarbonlar,doymuş ve doymamış hidrokarbonlar, 
fonksiyonel gruplar, izomerler, polimerler, yüzey aktif maddeler, yağlar, esterler, alkoller,aromatik 
hidrokarbonlar, aldehitler ve ketonlar, aminoasitler. 

4 

 



5. Yarıyıl 

Teknik Seçmeli Ders III (6 AKTS) 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

CEV309  Toprak ve 
Yeraltısuyu 
Kirliliği 

Toprağın oluşumu, yapısı , fiziksel ve kimyasal özellikleri, toprak kirliliği ve kaynakları, sulardaki ve havadaki 
kirletici maddelerle toprağın kirlenmesi, erozyon, tipleri ve özellikleri, yeraltı suyu kirliliği, özellikleri ve 
kirlenme nedenleri. 

3 

CEV311  Çevre 
Hidrolojisi 

Hidrolojinin tanımı ve temel denklemleri, Yağışların çeşitleri, oluşumları ve yağış ölçerler, Yağmur ve kar 
ölçümleri, yağış ölçekleri ağı, Yağış kayıtlarının analizi (toplam yağış eğrisi, hiyetograf vs.), Bölgesel ortalama 
yağış yüksekliklerinin bulunması, Yağış yüksekliği-Alan –Süre analizi, yağışların dağılımı, Buharlaşma 
(mekanizması, su yüzeyinden, zemin ve kar yüzeyinden buharlaşma), Terleme ve tutma, Evapotranspirasyon 
kayıpları ve hesapları, Sızma kapasitesi, hızı ve sızma indeksleri. 

3 

CEV313  Gürültü Kirliliği 
ve Kontrolü 

Temel ses bilgisi, frekans kavramı, ses yüksekliği ve ses yüksekliği düzeyi, gürültünün sınıflandırılması ve 
kaynakları, gürültünün etkileri, gürültü ölçümü, serbest alanda sesin yayılması, kapalı alanda sesin yayılması, 
ses akustiği, ses yalıtımı, kapalı alanda gürültü kontrolü, serbest alanda gürültü kontrolü, trafik kaynaklı 
gürültü kontrolü, gürültü kirliliği kontrol yönetmeliği. 

3 

CEV315  Biyokütle 
Enerji 
Teknolojileri 

Alternatif enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları, biyokütle, biyoenerji ve biyokütlenin enerji 
dönüşüm sistemlerinin tanımlanması. 

3 

CEV317  Çevre 
Mühendisliğin
de Analiz 
Yöntemleri 

Örnek toplama yöntemleri, yüzeysel sulardan numune alma yöntemleri, emisyon ölçümleri için hava 
numunesi alma yöntemleri, gaz analizlerinde partikül madde uzaklaştırma yöntemleri, mikrobiyolojik analizler 
için numune alma yöntemleri, Suların mikrobiyolojik analizleri, toprak ve katı atıklardan numune alma 
yöntemleri ve analizleri, çevre mühendisliğinde gravimetrik analiz uygulamaları, çevre mühendisliğinde 
volumetrik analiz uygulamaları, çevre mühendisliğinde elektrokimyasal analiz uygulamaları, çevre 
mühendisliğinde spektrofotometrik analiz uygulamaları, çevre mühendisliğinde enstrümantal analiz 
uygulamaları, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve verilerin prezentasyonu, analiz sonuçların raporlanması. 
 

3 

ÇEV325  Atıkların 
Değerlendirilm
esi 

Geri kazanım, geri dönüşüm, atık azaltımı, tekrar kullanım ve bertaraf terimlerinin tarifi. Geri kazanımın 
önemi, amacı, ülke ekonomisine katkısı, çevre ve insan sağlığına faydaları. Geri dönüştürülebilen atık 
malzemeler. Atık yönetmelikleri, kanuni düzenlemeler ve kurumlara yüklediği sorumluluklar. Türkiye´de ve 
dünyada geri kazanım istatistikleri. Geri dönüşüm sisteminin genel aşamaları. Atıktan kompost ve üretimi. Geri 
dönüştürülebilir atıklarının toplanması, sınıflandırılması, işlem aşamaları, elde edilen geri kazanım ürünleri. 
 

3 

CEV409  Anaerobik 
Arıtma 
Teknolojileri 

Bu ders kapsamında; ileri arıtma yöntemlerinin klasik yöntemlere göre üstünlükleri, ileri oksidasyon prosesleri 
hakkında genel bilgiler, kinetiği, ileri oksidasyon proseslerinin sınıflandırılması ve uygulamaları, ileri 
oksidasyon proseslerinde maliyet; membran malzemeleri, membran karakteristikleri, membranların 
hazırlanması, membran proseslerde kütle transferi, membranlarda polarizasyon ve tıkanma, membranların 
temizlenmesi, modül dizaynı ve karakteristikleri ile membran türleri ve uygulamaları; elektrokimyasal arıtımın 

3 



genel özellikleri ve türleri, elektrokimyasal arıtma prosesini etkileyen faktörler ve uygulamaları incelenecektir. 

CEV417  Nütrient 
Giderimi 

Atıksuda azot ve fosfor bileşikleri Nütrientlerin biyolojik ve kimyasal giderimi Nütrient giderim kinetiği 3 

Teknik Seçmeli Ders IV (İng.) (5AKTS) 

CEV319  Çevre Müh. 
Bilgisayar Uyg. 
(Comp. Appl. 
in Env. Eng.) 

Çevre mühendisliğinde bilgisayar uygulamalarının tanıtılması. Tablolama programları, denklem çözücüler ve 
veri görselleştime gibi genel araçların kullanımı. Çevre mühendisliği disiplininde bilgisayar uygulamalarının 
rolünün tartışılması. 

5 

CEV321  İleri İngilizce I 
(Professional 
English I) 

Çevre mühendisliğinin temel konularında değişik kaynaklarda basılı bulunan materyallerin üzerinde çalışma. 5 

ÇEV323  Çevre 
Sosyolojisi 
(Environmenta
l Sosyology) 

Ders, mevcut çevresel hareketlerin teorik paradigmasının tartışılması, toplum, ekonomi ve çevre arasındaki 
etkileşimlerin incelenmesi, mevcut çevre hareketleri ve kampanyalarının gözden geçirilmesi ve gnümüzdeki 
çevre sorunlarının ve olası çözümlerinin tartışılmasını içermektdir. 

5 



 

 

 

7. Yarıyıl 

Teknik Seçmeli Ders VII (İng.) (10AKTS) 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

6. Yarıyıl 

Teknik Seçmeli Ders V (3AKTS) 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

CEV312  Arıtma 
Tesislerinin 
Ekipman ve 
Bakımı 

Atıksulardan numune alma ve kontrolu. Atıksuların özellikleri. Arıtma kademeleri. Arıtma üniteleri. Izgaralar, 
kum tutucular, septik tanklar, çöktürme havuzları, damlatmalı filtreler, dönen biyolojik reaktörler, aktif çamur 
havuzları, lagünler terfi merkezleri, anaerobik çürütücüler ve yoğunlaştırıcılarda karşılaşılan işletme 
problemleri ve çözüm yolları. Kayıtlar ve raporlar. 

3 

CEV314  Temiz Üretim Bu ders kapsamında; sürdürebilir kalkınma ve çevre yönetimi, temiz üretim, kirlilik önleme ve kirlilik kontrolü, 
temiz üretim ilkeleri ve araçları, temiz üretim teknolojileri, temiz üretim teknolojilerinde enerji geri kazanımı, 
endüstrilerde temiz üretim ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunacaktır. 

3 

CEV316  Çevre Müh.e 
Fiziksel Kim. 
Arıtım Yönt. 

Su ve atıksu arıtımında kullanılan fiziksel ve kimyasal üniteler anlatılacaktır. ayrıca fizikokimyasal arıtım 
prosesinin tasarımı ve arıtımda etkili olan faktörler de ele alınacaktır. 

3 

ÇEV322  Çevre Hukuku 
ve Etiği 

genel hukuk kavramları, çevre kanunu, çevre hukukunda sorumluluklar, çevreyle ilgili kanun ve yönetmelikler, 
çevre ve mühendislik etiği. 

3 

Teknik Seçmeli Ders VI (İng.) (5AKTS) 

CEV318  Sustainable 
Dev. and Env. 

Sürdürülebilirlik kavramı ve tarihçesi; Sürdürülebilirlik göstergeleri; Çevresel sürdürülebilirlik indeksi ve 
ekolojik ayakizi; Nüfus, gıda ve yoksulluk sorunları; Su sorunu; Kentsel hava kirliliği; Katı atıklar ve geri 
dönüşüm; Enerji sorunu ve alternatif enerji kaynakları; Küresel ısınma; Ekonomik gelişme ve çevre ilişkisi; 
Sürdürülebilir kalkınmanın olanaklılığı ve sınırları. 

5 

CEV320 Professional 
English II 

Özgeçmiş hazırlama,iş başvuru mektubu hazırlama, telefonla iş görüşme teknikleri, bilgilendirici ve 
değerlendirme raporları yazma, sunu hazırlama. 

5 

CEV104  Ecology for 
Env.Eng. 

1.Ekoloji ve Ekosistem 2.Ekosistem Yer Tanımı, İklim ve Toprak Özellikleri 3.Karasal Ekosistemler 4.Su 
Ekosistemleri 5.Kıyı Ekosistemleri 6.Ekosistemin Öğeleri 7.Ekolojik Verimlilik 8.Ekosistemde Enerji 
9.Ekosistemlerde Kimyasal Döngüler 10.Yerkürede Su Dolaşımı 11.Ekolojik Dengelerde Bozulma ve Neden 
Sonuç İlişkileri 12.Ekolojik İnceleme. 

5 

CEV422   Remote 
Sensing and 
GIS 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kavramı; CBS’ yi oluşturan bileşenler; verinin oluşturulması; verinin 
görüntülenmesi; veri sorgulanması; Çevre Mühendisliği çalışmalarıyla ilgili (hava, toprak, deniz, göl vb 
ortamlardaki kirlilik verileri) veriler ve bu verilerin analizlerinde CBS’lerinden yararlanma şekilleri; Kirlilik 
dağılım haritalarının oluşturulması; bu temelde uygun izleme istasyonlarının yer belirleme çalışmalarının ve 
öncelikli koruma alanlarının belirlenmesi süreçleri. 

5 



CEV421  Indoor Air 
Pollution 

Hava kirliliği, iç ortam hava kirliliği kaynakları anlatılır. Kirleticiler ve sağlık etkileri değerlendirilir. 
Havalandırma ve hasta bina sendromu incelenir. Literatürdeki iç ortam çalışmaları değerlendirilir.  

5 

CEV423  Statistical 
Methods for 
Pollution 
Modeling 

İstatistiğin tanımı ve kullanım alanları, çevre mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılan istatistiksel 
yöntemler, korelasyon analizi ve çevre mühendisliğindeki uygulamaları, çok değişkenli doğrusal regresyon 
model ve çevre mühendisliğindeki uygulamaları, temel bileşenler analizi, non-lineer modeller ve çevre 
mühendisliğindeki uygulamaları, yapay sinir ağı (YSA) modelleri, YSA'nın yapısı ve temel özellikleri, çevre 
mühendisliği alanında YSA uygulamaları. 

5 

ÇEV 427  Analysis of 
Env. Systems 

Pek cok cevresel sorun dinamik sistemlere ait degiskenlerin etkilesimini icermektedir. Bu derste, ogrencilere 
cevresel sistemlerin dinamiklerini anlamaya yardimci olacak bir dizi teknigin tanitilmasi amaclanmaktadir. Bu 
teknikler cevresel verilerin istatistiksel analizi ve dinamik sistem modellemesini icerecektir. Cesitli cevresel 
sorunlara iliskin biligisayar simulasyon modeleme ornekleri verilecektir. Nicel analiz teknikleri Excel, Matlab ve 
diger programlama dilleri kullanilarak giris duzeyinde islenecektir. 

5 

ÇEV424  Urbanization 
and Envi. 

Kentleşme, kentleşme ve çevre sorunları, bölgesel gelişim ve çevre sorunları, koruma alanları, şehirleşme ve 
iklim değişikliği, yeşil şehirler, şehir ekolojisi. 

5 

ÇEV426   Environmental 
Remediation 

Tehlikeli madde kirliliği ve remediasyon mühendisliği. Yeraltı suyu kirliliği. Yeraltı suyu akışı. Çevresel 
kirleticilerin özellikleri. Fazlar arası kimyasal dağılımı. Gözenekli ortamda kütle taşınımı. Yeraltında geciktirme. 
Biyoremediasyon. Kaynak kontrolü. Pompala-ve-arıt sistemleri. Sucul olmayan faz oluşturan sıvıların geri 
kazanımı. Toprak buharı ekstraksiyonu. Fitoremediasyon. 

5 

8. Yarıyıl 

Teknik Seçmeli Ders VIII (15AKTS) 

Ders 
Kodu 

Ders Adı Ders İçeriği  akts 

CEV408  Deniz Kirliliği 
ve Kontrolü 

Deniz suyunun özellikleri (termoklin, haloklin, piknoklin kavramları), Akıntılar (oluşumları, etkileri), Atıksu 
deniz deşarjı sistemleri, Atıksuların deniz ortamında seyrelmesi, İlk seyrelme hesabı, İkinci seyrelme hesabı, 
Üçüncü seyrelme hesabı, Deniz deşarjı tesislerinin hidrolik tasarımı, dalga ve akıntı hareketleri, Boru cinsleri ve 
deşarj hattı inşa yöntemleri, Tesis maliyeti. 

5 

CEV416  Hava 
Kirliliğinde 
Partikül 
Kontrolü 

Partiküllerin tutulmasında temel kavramlar -dane dağılımları frekans ve kümülatif dağılım -çökelme hızı -
partikül tutma mekanizmaları -kontrol cihazlarının tanımı -temel modelleme kavramları, partiküllerin kalma 
süresi Siklonlar -sistemin çalışma prensibi -siklon performansının modellenmesi, kısmi ve toplam verim, basınç 
kaybı -tasarım yöntemleri ve mühendislik uygulamaları Islak arıtıcılar -ıslak arıtıcı tipleri, çalışma prensipleri -
genel tasarım esasları -venturi tipi ıslak arıtıcılar Torbalı filtreler -tutma verimi, basınç kaybı -tasarım ve 
mühendislik uygulamaları Elektro filtreler -sistemin çalışma prensibi -sistemin modellenmesi, kısmi ve toplam 
verim -tasarım ve mühendislik uygulamaları 

5 

CEV412  Arıtma 
Çamuru ve 
Bertarafı 

Arıtma Çamuru tanımı ve çamur kaynakları-Arıtma çamurlarının özellikleri-Arıtma çamurlarının işlenmesi ve 
bertarafı için uygulanan yöntemler-Oluşan arıtma çamuru miktarının hesaplanması-Arıtma çamurunun 
iletilmesi ve pompalanması-Çamur stabilizasyonu-Çamurun yoğunlaştırılması-Çamur suyunun alınması-Çamur 
Şartlandırma işlemi-Nihai bertaraf yöntemleri-Arıtma çamurlarının bertarafı konusunda yasal düzenlemeler. 

5 



CEV414  İleri Atıksu 
Arıtma 
Teknolojileri 

Bu ders kapsamında; anaerobik arıtma prosesinin esasları hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Proses kontrolü, 
arıtılabilirlik çalışmaları ve arıtma kinetiği ayrıntılı olarak verilecektir. Anaerobik arıtımda kullanılan askıda 
çoğalan sistemler, biyofilm sistemler ve diğer sistemler detaylı olarak incelenecektir. 

5 

CEV410  Hava Kirliliği 
Meteorolojisi 

Atmosferin kimyasal bileşimi, termal yapısı; Sıcaklık su buharı profilleri; Bulut oluşumu, hava kirliliğine etkileri; 
Atmosferde yatay ve düşey hareketler, hava kirliliği açısından değerlendirilmeleri, kararlılık durumları, 
gezegensel sınır tabaka ve kirlilik açısından önemi; Solar radyasyon. 

5 

CEV418  Çevre 
Yönetim 
Sistemi 

1.Yönetim sistemleri ve gelişimi 2.Toplam Kalite Yönetimi (TKY) kavramı ve amacı 3.Toplam Kalite Yönetiminin 
temel ilke ve özellikleri 4.TKY’nin kuruluşlara faydaları 5.ISO ve TSE standartları 6.TKY için çeşitli işletmelerden 
alınan örnek olaylar 7.Çevre Yönetim Sistemlerine (ÇYS) giriş 8.ÇYS kuruluş aşamaları ve sistemi özendiren 
faktörler 9.ÇYS için firmalardan örnekler 10.Üçlü sorumluluk 11.Çevreci beklentiler ve ihracat üzerine etkisi 
12.Yükseköğretim kurumları ve kalite 13.KOÜ için akademik kalite hedefleri 

5 

CEV411  Hava Kirliliği 
Modellemesi 

Kirleticilerin atmosferik dispersiyonu, Nokta kaynaklar, Çizgi kaynaklar, Alan kaynaklar, Kirletici dispersiyon 
modelleri, dispersiyon ve dağılımı etkileyen atmosfer koşulları ve alıcı ortamda konsantrasyon tahminleri, alıcı 
ortam modelleri 

5 

CEV413  Çevre 
Ekonomisi 

çevre, ekonomi, ekonomik verimlilik ve piyasa ilişkileri, yenilenebilen ve yenilenemeyen doğal kaynaklar ve 
çevre kirliliği, çevre kirliliğinin ekonomik etkileri, ulusal ve uluslararası çevre politikaları, sürdürülebilir 
kalkınma ve çevre ilişkisi, sürdürülebilir kalkınma politikaları. 

5 

CEV419  Radyoaktif 
Kirlenme 

Radyoaktivitenin tarihi, doğal radyoaktivite, doğal radyasyondan alınan dozlar, Çevresel radyoaktif kirlilik 
Radyasyonun insan sağlığı üzerine etkileri Radyolojik korunum standartları nükleer santraller Radyoaktif 
kirlenmenin kontrol yöntemleri 

5 

CEV407  Biyotek. Uyg. Çevresel uygulamalarda biyolojik arıtımın rolü ve kullanımı, su ve atıksu arıtımında biyoteknolojik 
uygulamalar, toprağın bioremediasyonu, atık bertarafında biyoteknolojik yöntemler. 

5 

CEV415  Hava 
Kirliliğinde Atık 
Gaz Kontrolü 

Gaz ve buharların genel kontrol yöntemleri -absorpsiyon mekanizması -adsorpsiyon mekanizması -yakma 
Desülfürizasyon -genel kontrol yöntemleri -baca gazı desülfirizasyon yöntemleri Denitrifikasyon -genel kontrol 
yöntemleri -yanma odasında NOX kontrolü -baca gazında kontrol yöntemleri. 

5 

MUH490  İşyeri 
Müh.Eğitimi 

İş yerinde ilgili mühendislik alanında yapılan faaliyetlerin incelenmesi. 
 

5 

MUH492  İşyeri Müh. 
Uygulaması 

İşyerinde İlgili Mühendislik alanında yapılan faaliyetlerin uygulaması 
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