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DERS iqnnirlnni
I.Yarr DERSLERI

Ulusal Kredi
ATA-160 Atati irk i lkeleri ve inkrlan Tarihi I

nhmn gokiig sebeplerine genel bir bakrg, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kuruluguna giden yol, Osmanh'ntn son donemindeki fiki
rmlan, Mondros mtitarekesi sonrasrnda iilkenin kargr karqrya kaldrfir durum ve Atatiirk'i.in Samsun yolculufu, Milli Miicadelenin il
rmr, Milli giigler ve Misak-r Milli, TBMM'nin kurulmasl, savagrn idaresini ele almasr ve Batr Cephesindeki savaglar, Btiyiik Taamr
zafer.

ING-1OI
mentary (The verb be: I, you, and we; The verb be: he, she, and they; This and these; Noun plurals; a / an vs. the; Possessive 's

; Possessive adjectives; Yes-No questions with be, Information questions with be; Simple present statements; Simple present: Yes-N
ions and short answers; Frequency adverbs; There's and There are, Quantifiers; Telling the Time)

igileri tanrtabilmek, Ulke ve Uluslan telafuz edebilmek, Rakamlan anlayp telafuz edebilme, Meslekler hakktnda konugmak ve kigise
ilgileri olrenip anlatabilmek. Kigilerden bilgileri tekrar etmesini istemek, nesneleri tanrmlayabilmek igin srfatlan kullanabilmek, Sahi
lunan nesnelerden, aile iiyelerinden, zaman ve fiyatlardan bahsedebilmek. Bog zaman aktivitelerinden ve ne zaman yaptldrklarr
ahsedebilmek. Konser, sergi vb. etkinlikler hakkrnda bulunan ilanlardan onemli bilgiler bulmak. Nesnelerin odada yer

mrndan iligkilendirilmesi ve giinliik rutinleri tanrmlama. Onemli giinler, haftalar ve aylarda kullanrlan kahplan kullanabilmek
neri, teklif yapmak ve bunlara karqrhk vermek, yiyecek, igecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tantnmayan kiqiler hakk

sorrna ve cevap verebilme, difer insanlann bog zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkrnda yorum yapabilme. Yerleqim yerlennt
nrdrk mekanlan tanrmlayabilme, kiqilerin yagadrklan yerler hakkrnda soru sorabilme. Gegmiqte gergeklegen olaylar hakk

ilmek, yrllan telafuz edip an ilmek, kisiler hakkrnda haberlere karqrhk verip kargrhkh soru sorup cevap verne.

il nedir? Dillerin DoEuqu. Dil diigiince baflantrsr, Dil Ktlti.ir Baflantrsr, Dil Toplum Ba$antrsr. Diinya Dilleri ve Ttirkqe. Tiirk Dili
arihgesi. Ses Bilgisi. Tiirkge Kelimelerin Ses Ozellikleri, Vurgu, Heceler. Yapr Bilgisi. Yaprm Ekleri, Qekim Ekleri. Kelime, A

lam Derecelerine Gore Kelimeler B-Anlam iliskilerine Gcire Kelimeler C-Yapr Bakrmrndan Kelime Qegitleri. Kelim Tiirleri. Keli
uplar, A- isim tamlamasr, B-Srfat tamlamasr C-Krsaltma Gruplan, Q-Unvan Grubu, D-Edat Grubu E-Ballaq Grubu, F-Unlem Grubu
Tekrarlar, H-Fiilimsiler I-Sayr Grubu, i-girlesik fiiller. Ciimle, A-Ciimleni Ogeleri B-Ciimle Qe$itleri. Yazrm Kurallan

Ulusal Kredi

Dersin igerifi: Vektorler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, Newton'un hareket kanunlan, ig- enerji,Momenfum, potansiyel
inin korunumu, statik ve den

Ulusal Kredi

MAT-I8I
Dersin igerifi: Kiime ve Sayr kavramlan, Fonksiyonlar, Limit ve Siireklilik, Tiirev kavramr, Ozel Fonksiyonlan Tiirevleri, Ttirevin
Geometrik ve Fiziksel anlamt, Belirsiz sekiller, EEri cizimleri

KIM.I18
Dersin igerifi: Madde, Enerji, Metrik Sistemler, Atomun Yaprsr, Atomun Bileqenleri, Elementlerin Elektronik Yaprsr, Periyodik
$zellikler, Kimyasal Baglar, Lewis Yaprlarr, Molekiil Geometrisi ve VSEPR Kuramt, Kimyasal Reaksiyonlar, Denklegtirilmeleri,
Mol Kavramr, Stokiyometri, Termokimya, Gazlar, Gaz Yasalan, Stvrlar ve Katrlar, Qozeltiler ve derigim birimleri, Kimyasal
Kinetik. Kimvasal Dense. Asitler veBazlar, Suda az

CKK.1O1

Qevre sorunlannrn ortaya gtktgt, insan-dofaili gkileri, uluslararast ili gkiler, diinyadakive Tiirkiye'deki gevrecilik akrmlan, gevre
itikalan ile mevcut cevre mevzuatr.etimi ve cirgiitlenme, diinyada kabul it ikalarr ve Ti.irkiye'deki cevre

Ulusal Kredi

: Biyolojinin tanlml, biyolojinin bazr onemli dallan ve bazr biyolojik kavramlar, hiicre yaprlanna gcire organizmalartn

srnrflandrnlmasr, hiicre zafl ye plazma zanndan madde gegiqi, sitoplazma ve sitoplazmanrn fiziksel kimyasal cizellikleri,
sitoplazmada bulunan organeller, hiicrenin igerdi[i inorganik ve organik maddeler, hiicre gekirdefi ve gekirdekgigi, hiicresel enerji
i.iretimi. kromozomlar. niikleik asitler. genetik sifre ve protein sentezi.

Uvsulama

Dersin igerifi: Qizim ekipmanlannrn kullanrmr, standart gizim teknikleri, teknik yazlm stilleri, elips parabol, spiral, evolvent e$isi
ve iic bovutlu cizim teknikleri.



Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uygulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK.107 Genel Mikrobivoloii ) 0 I 3 t { 3 Zorunlu

Dersin igeri[i: Biyolojinin tanlml, biyolojinin bazr <lnemli dallan ve bazr biyolojik kavramlar, hiicre yaprlanna gcire organizmalann
srnrflandrnlmasro hiicre zan ve plazma zartndan madde gegigi, sitoplazma ve sitoplazmanrn fiziksel kimyasal ozellikleri,
sitoplazmada bulunan organeller, hticrenin igerdifi inorganik ve organik maddeler, hiicre gekirde[i ve gekirdekgifi, hiicresel enerji
iiretimi, kromozomlar, niikleik asitler, genetik sifre ve protein sentezi.

Yan I DBRSLERI

Atati irk I lkeleri ve Inkrlao Tarihi l l

fitim, kiiltiir, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Miicadele, Atafiirk'iin hayatr. Tiirk inhldbrnrn stratejisi, Siyasi, sosyal ve ktiltii
hukuk alandaki inkrlAplart ve bu inkrlAplann olug siirecini anlatrr. Atati.irk dcinemindeki ig ve drg siyasi olaylan Atatiirk'iin

arrgr igin Eabalarr. Atati.irk ilkelerine ve iilkeye olan ig ve drq tehditlere kargr genglifi uyarmak ve Ttirkiye'nin jeopolitik konum

mig olaylardan bahsetme. Gegmiq ve qimdiki zaman olaylannda soru-cevap yeterlilifi. Yaqadrfr yer hakkrnda bahsetme ve kabili
iimleleri. Tanrnan yerler hakkrnda bahsedebilme ve turistik bilgilendirme makalelerinde cinemli bilgileri tespit edebilme. Drganda bi
iin planlama ve basit olgiide elektronik posta ve mektubu anlayabilme. Bog zaman aktivitelerinden bahsetme zamanlan hakk
onugabilme. Konser, sergi vb. etkinlikler hakkrnda bulunan ilanlardan onemli bilgiler bulmak. Nesnelerin odada yer yon bakrmrnda
ligkilendirilmesi ve giinliik rutinleri tanrmlama. Onemli giinler, haftalar ve aylarda kullanrlan kahplan kullanabilmek. Oneri, tekli
apmak ve bunlara kargrhk vermek, yiyecek, igecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tanrnmayan kigiler hakkrnda soru sorma
evap verebilme, difer insanlann boq zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkrnda yorum yapabilme. Yerleqim yerlerini ve tanrdr

nlan tanrmlayabilme, kiqilerin yagadrklan yerler hakkrnda soru sorabilme. Gegmigte gergeklegen olaylar hakkrnda konuqabi
rllan telafuz edip anlayabilmek, kisiler hakkrnda haberlere karsrhk verip kargrhkh soru

Tiirk Dili II
ii anlatrm. Yazrh Anlatrm (Kompozisyon) a)Kompozisyon yazmada uyulmasl gereken hususlar b) Anlahm ti.irleri c) Anlatr

luklan. Mekrup, ilAn, reklam, ozgegmig. Makale, deneme, elegtiri, fika. Hatrra, gezi yaztst, biyografi, otobiyografi. Roportaj
ikaye, roman, tiyatro, masal. Rapor, tutanak. Yazr ttirleriyle ilgili uygulamalar. Konugma Sanatr Ve Konugma Trirleri: a)Baganh bi

ugma iqin yaprlmasr gerekenler b)Konugma tiirleri (uygulama). Bilimsel aragtrrma nasrl yaprlrr? (Konuyu segme, srnrrlandrrma
k bulma ve vazma). Metin inceleme ve zrlar. Metin inceleme ve

CKK-I02

Numune alma ve saklama yrintemleri, gevre kirlilifi izleme parametreleri hakkrnda teorik bilgi ve tayin yontemleri: pH, renk,
bulanrkhk, kal maddeler, asidite, alkalinite, sertlik, goziinmiig oksijen, biyolojik oksijen ihtiyacr, kimyasal oksijen ihtiyacr, yaf-gres,
azot, fosfor, klor, aErr metaller.

Genel Tanrmlar: Ekosistemde enerji akrmlan, Madde dongiileri, Deniz ve kara ekosistemleri, Stksesyon. Otrofikasyon, Populasyon
ekolo i is i ,  Ekolo i i  sorunlarrna genel  bakrs.

Koagii lasyon-Flokii lasyon, Kimyasal cokftirme, Adsorbsi i stirme. Oksidasyon-Rediiksiyon. Dezen leksivon.

ar Destekli Tasarrm
CAD, CAM temel kavramlan, AutoCAD ekranr ve meniiler, bu programda Qizim ve tasanm yapma.

Ulusal Kredi
CKK-1IO Kentlesme ve Cevre Sorunlarr
Kentlegme tanrmr ve unsurlan, Kentlegme sorunlan ve faydalan, Kentlegmenin gevre i.izerindeki etkileri, Siirdtiri.ilebilir kentlegme ve
unsurlan, Kalkrnmada kentlesme ve konut politikalannrn onemi, Akrlh yerlesme kavramr ve temel unsurlan, Ekoloiik evler.

CKK-II2
[$ kazasr ve meslek hastahklan, ergonomi, kisisel koruyucular. ilk yardrm, risk deEerlendirme, is hukuku, kanunlar ve vonetmelikler.

CKK-I I4 Yerel Yiinetimler
Diinyadaki ve Tiirkiye'deki yerel yonetim birimlerini tanrmak, yasal dayanaklannr incelemek ve reform siireglerini anlamlandtrmak.
Yerel ycinetim teorisi, Tiirkiye'de yerel yonetim birimleri ve Temel sorunlarr hakkrnda bilgiler aktarmaktrr. Yerel yonetimlerde gorev
ve selir bciliisiimii timlerin tiirleri ve tantttlmasldrr.



III. Yarryrl DERSLERI
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvgulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-2OI Su Kirl i l iEi ve Kontroli i 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

Hidrosfer ve su dcingi,isi.i, kavramsal olarak su kirliligi, kirletici kaynaklannrn
temel parametreler, citrofikasyon, tanmsal kirlenme, endtistriyel kirlenme, evsel
kirlilifiiyle ilgili mevzuatr iQermektedir.

srnrflandrnlmasr, kirliligin saptanmasrnda kullantlan
kirlenme, antma tesisleri ve kullanrlan yontemler, su

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik UvsulamaSaat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-203 Katt Atrklar J 0 0 3 3 3 Zorunlu

Katr atrk nedir? Bertaraf yontemleri nelerdir? Drizenli ve diizensiz depolama alanlan, yakma, kompostlama ve geri kazantm
ycintemlerinin incelenmesi, tehlikeli ve zararh atrklar, fibbi ahklar, radyoaktif atrklann kaynaklan ve bunlann bertarafi, konu ile ilgili
o larak Trirkiye' de yiiriirli.ikte olan mevzuatrn incelenmesi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uygulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK.2O5 Hava Kirl i l iEi ve Kontroli i ) 0 0 ) 2 3 Zorunlu

Atmosfer ve bilegimi, Hava kirliligi, Hava kirlili[ini etkileyen faktcirler, Hava kirliliginin kaynaklan, Hava kirliligini olugturan
kirleticiler, Hava kirlili[inin etkileri, Tagrnma ve birikim, Ulkemizde hava kirlililinin cinlenmesine dair yaprlan gahqmalar,
Kirleticiler, olugum kaynaklan, olgiim ytintemleri, maruziyet yollan, kinetik metabolizma, saphk iizerine etkileri, Endiistri
Kuruluglanndan Kaynaklanan Emisyonlar ve Olugumlan, Yanma ve yakma sistemleri, Hava kirlilifinin insan ve gevre saghlrna
etkileri, Hava ki4iliginin olgiilmesi, Elementel analiz ve yanma reaksiyonlan, Kararhhk srnrflan ve modelleme.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvsulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-207 Anaerobik Antmanrn Temel Ilkeleri 2 0 0 ) ) J Zorunlu

Anaerobik arftmaya girig, anaerobik pargalanmanrn biyolojisi ve temel biokimyasal olaylar, hidroliz, metan iiretimi ve asidojenik
faaliyetler, reaktcir tipleri,proses defigkenleri ve etkileri, antrnlabilirlik gcizlemleri, evsel atrksulann anaerobik sistemlerde
antrlabilirli[i, gamur giirtitme,evsel organik katr ahklarrn anaerobik antlml.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uygulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
cKK-209 Afiklarrn Geri Kazanrmr 2 0 0 ) ) 3 Secmeli

Attk kavramr ve geri kazantmtn onemi. Atrk ycinetimi ve atrk yonetim planrnrn olugturulmasr. Yasal diizenlemeler. Ceiitazantm
uygulanmazsa olugabilecek gevresel sorunlar. Plastik, kafrt, metal, ahqapo cam, tekstil ve organik attklarrn gerikazanrmr ve kullamm
alanlan.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvsulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURi
CKK-21I Katr Atrk Tesislerinin isletimi ., 0 0 ) 7 3 Secmeli

Katr atrk depolama tesisleri hakkrnda genel bilgi, kullanrlan ekipmanlar, depolamada olugan srzrntr suyu ycinetimi, depol-ma gazrr1tn
toplanmasr ve kontrolii, kompost tesislerinin igletilmesi, trbbi atrk yakma tesislerinin iqletilmesi, kah atrk yakma tesislerinin
i$letilmesi, geri kazanrm tesislerinin igletilmesi, aktarma istasyonlannrn igletilmesi, personel eAitimi, is eiivenliEi tedbirleri.
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uygulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-2I3 Insan Kavnaklan Yiinetimi ) 0 0 2 1 3 Secmeli

lgletmenin destek aktiviteleri kapsamrnda yer alan insan kaynaklannrn yrinetimi ve ilkeleri,cirgiitlenmesi,
planlamast, personel sallama ve secme, oryantasyon, egitim, yetistirme ve gelistirme, kariyer planlamasr, odi.il
temel fonksivonlan kaosar.

ig analizi, personel
ve iicretlendirme gibi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uygulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-215 Kalite Yiinetim Sistemleri ve ISO 14001 t 0 0 , 7 3 Secmeli

Kalite Ycinetim Sistemleri, Kalite Yaklaqrmlan, Kalite Standartlan, Standardizasyon, ISO 14001 Cevre Ycinetim Siiternteri
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvsulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-22I Yeraltr Suvu Kirlenmesi , 0 0 ) , 3 Secmeli

Yerkiirede bulunan su kaynaklarrnrn dalrltmr, hidrolojik gevrim, yiizeysel akrg ve yer altr suyu akrgr, gozeneklilik, beiiimJ-Uosalma
dengesi, su kalitesi, kirlilik kalmaklan.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvgulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-229 Giiriiltii KirliliEi 7 0 0 2 ) J Secmeli

Temel ses bilgisi ve teorik esaslar. Sesin yaytlmasr ve gtriiltiintin insanlar iizerindeki etkileri. Clinitttiniin aege.tenalrilmesi ve
ycinetmelikler. Giir0lt[i olgiim sistemleri. Qtiriiltiiniin kontrolii. Giiri.iltiiniin haritalandrnlmasr. Giiriilti.iniin raporlanmasr.
Ders Kodu Ders Adl Teorik Pratik Uvsulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
YRL-802 Giincel Ekonomik Sorunlar 2 0 0 2 ) 3 Secmeli

Tiirkiye ekonomisinin temel geligimi Tiirkiye ekonomisinde ahnan ekonomi politikasr kararlan ,re ptatrk .o^rqla.1 Tiiikrye
ekonomisinde sektrirel geligme ve yapr, Tiirkiye ve Diinya Ekonomisi baflamrnda uygulanan ekonomik politikalanmn
deferlendirilmesi, dtinya ekonomisi iginde Tiirkiye'nin yerinin belirlenmesi, dlg ticaret ve sermaye hareketlerindeti geligmeler,
finansal serbestleqtirme siirecinde Ttirkiye ekonomisi, finansal serbestleqtirmenin sonuglan ile diinyadaki ve Ttirkiye'dekl glincet
ekonomik konular bu dersin igerifini olugturmaktadrr.

Ders Kodu Ders Adt Teorik Pratik Uvsulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS-808 Ticari Belseler ", 0 0 ) ,, 3 Secmeli

T icar ibelgelerders indet icar i ig lem1erdegoksrkkul lanr lanbelgelerveevraklaranlat r lmaktad". r '9"@
fatura, sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, makbuz aynntrh olarak incelenir. Aynca menkul krymetler, hisse senedi, tahvil, bono, gek,
polige, repo, hazine bonolarr, devlet tahvilleri, finansqran bonolan incelenir. Bu belgelerin uygulamalan yaptrrrlrr.



Ders Kodu Ders Adl Teorik Pratik Uvsulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-807 E-Ticaret 7 0 0 7 ) 3 Secmeli

E-ticaret igletmelerinin nasrl kuruldugu, hangi yasalarla
sa!lanmasr. Ahg veriglerinde miigteri memnuniyetlerinin
<idemelerin krsa siirede ve kesintisiz geri ahnabilmesi, eibi

faaliyetlerinin dtzenlendigi. Rekabet kogullarr, <jdemede giivenilirliginin
olugturulmasr. E- ticaretten ahnan mallann iadesi, defiqtirilmesi, yaprlan
temel bilgilerin ciErencilere ogretilmesi.

IV. Yarryrl DERSLERJ
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvgulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-202 Atrksularm Arrhlmasr 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

Attksu karakteri, debi cilgiimii, numune alma, terfi sistemleri, birincil antma kademeleri, biyolojik antma, kimyasal antma, gamur
uzaklastrrma. camur bertaraf ve ticiinctil antma sistemleri

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvsulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-204 Su Temini ve lqme Suyu Arrtrmr J 0 0 3 3 3 Zorunlu
Su tiiketimi, Niifus proieksiyonu, su ihtivacrnm hesaplanmasr. isale hattr boyutlandrrmasr. icme suw antma sistemi tasanml.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvsulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-206 Endiistrivel Kirlilik ve Kontrolii J 0 0 3 3 3 Zorunlu

Endiistriyel Kirlilik, kirlilik parametreleri ve analiz yontemleri. Atrk ve Atrksulann Srnrflandrnlmasr.
yontemi segiminde dikkat edilecek hususlar. Endiistrilerin Kirlenme Baztnda Srnrflandrnlmasr. Kirlenme
ve Yasal mevzuat.

Proses Profili ve antma
ProfiIi. Deqarj Standartlan

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvgulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
cKK-210 Cevre Hukuku 7 0 0 ) ) ) Zorunlu

Hukukunun ve gevre hukukunun temel kavramlan, Qevre hukukun tarihgesi, Qevre hukukunun temel ilkeleri,Qevre sorunlan ulusal
ve uluslararasr yaklasrmlar, Siirdiinilebilir kalkrnma anlayr$r QerQevesinde Qevre kaynaklannrn korunmasr, Qevre mevzuatl

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvsulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK.2I2 Yiinlendirilmis Cahsma 0 0 ) ) I , Zorunlu

Aragtrrma yaprlacak alanla ilgili olarak plan yapabilme, ara$trrma yaprlacak alanla ilgili kaynak tarama, kaynaklara ulagma ve
kavnaklardan favdalanarak rapor hazrlavabilme.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uygulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-222 Cevresel Etki DeEerlendirmesi ) 0 0 2 7 3 Zorunlu

Qevresel etki delerlendirmesi kavramr ve tarihgesi. Bir gevresel etki delerlendirme gahgmaslnln gerqevesi ve agamalan. Qegitli
ortamlarda qevresel etkilerin belirlenmesi ve degerlendirilmesi. Qevresel etki delerlendirme ycintemleri. Qevresel etki delerlendirme
yonetmeliEi.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uveulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
CKK-214 Antma Ekinmanlarr 7 0 0 ) ) 3 Secmeli

Su temini sistemleri ve elemanlan, Atrksulann toplanmasr ve uzaklaqtrnlmasr, Attksu antma
giderme teknolojisi, Ya!-gres giderme teknolojisi, Qdktiirme teknolojisi, Biyolojik antma ve
bertarafi. Su akrs kontrol ve cimekleme ekipmanlan. Pompalar ve valfler.

tesisleri, Izgara teknolojisi, Kum
havalandrrma teknolojisi, Qamur

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvsulama Saat UIusal Kredi AKTS TURU
CKK-2T8 Endiistrilerde Temiz Uretim ) 0 0 ) 7 3 Secmeli
l.Kirlilik onleme (temiz iiretim) kavramr 2.Temiz iiretim kavramrnrn geliqimi 3.Temiz iiretimin arag ve metotlan 4.Temiz i.iretim
teknikleri 5.Temiz iiretim uygulama metodolojisi 6.Temiz i.iretimin faydalan 7.Ulusal ve uluslararasr temiz iiretim mevzuatr S.Temiz
{iretimin oniindeki bariyerler 9.Endiistriyel prosesler l0.Baganh temiz iiretim uygulama timekleri ll.Temiz iiretimle ilgili diler
kavramlar (ekoverimlilik, endiistriyel simbiyoz, eko-etiket, eko tasanm, dtisiik karbon teknoloiileri vb.)

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvsulama Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
MYO-500 Kurum Stair 0 ) 0 2 0 8 Zorunlu
Teorik bileilerinin sektcirde uygulanmasrnr gclrmek adrna 30 is eiinii kurum stair yaprlmaktadrr.
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