
Çevre Mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan 

sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili bir 

mühendislik dalıdır. Günümüzde, her sorumluluk sahibi  

birey, çevre sorunlarının toplum refahına karşı bir tehdit 

oluşturduğunun ve çevre ile uyumlu yaşamanın öneminin 

farkındadır.  

Çevre sorunlarının çözümü için gönüllü çaba sarf eden bi-

reylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Çevre mühendis-

leri ise aldıkları eğitim sonucu edindikleri mühendislik bilgi 

ve  becerilerini çevre sorunlarının çözümüne uygulayan, 

toplumsal sorumluluk sahibi profesyonellerdir. Çevre mü-

hendisleri, halk sağlığının, toplum refahının ve çevre kalite-

sinin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik olarak 

yapılar / eşyalar / sistemler planlar / tasarlar / inşa eder / 

işletirler. 

Bölümümüz Lisans düzeyinde %30 İngilizce  eğitim     

vermektedir. Lisans programına kayıt olup İngilizce      

yeterlilik sınavında geçerli not alamayan öğrenciler Yaban-

cı Diller Fakültesi’nde bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfına 

devam etmektedirler. 

Bölümümüzde nitelikli mühendis adayı yetiştirmek üzere, 

öğrencilerimizin 8. yarıyılda tam zamanlı olarak bir sanayi 

kuruluşunda eğitim aldıkları bir uygulamalı eğitim modeli 

olan İşyerinde Mühendislik Eğitimi  (İME) uygulanmakta-

dır.  
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Lisans programının yanı sıra, KOÜ Çevre Mühendisliği  

Bölümünde yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik 

eğitim de verilmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora tezleri; 

Çevre  Mühendisliği Anabilim Dalında bulunan öğretim  

üyelerinin uzmanlık alanı ile ilgili olan  içme suyu ve atıksu 

arıtımı, hava kirliliği, katı atık yönetimi, iklim değişikliği ve 

benzeri pek çok farklı konuda yaptırılmaktadır.  

 

Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması Çevre Mühendis-

liği Anabilim Dalı’nın önemli bir hedefidir. Bu amaçla bölü-

mümüzde çeşitli sanayi kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde 

çok sayıda ortak çalışma ve proje yapılmakta, teknoloji ge-

liştirilmesi/iyileştirilmesi için araştırmalar yürütülmektedir. 

 
Bölümümüzde 6 adet Ar-Ge Laboratuvarı (Su ve Atıksu , İleri Arıtım Teknolojileri, Hava Kirliliği ve Kont-

rolü, Katı ve Tehlikeli Atık, GC/MS, Çevresel Modelleme) ve 3 adet Öğrenci Laboratuvarı (Çevre Kimyası, 

Temel İşlemler , Çevre Mikrobiyolojisi) bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları  içme  suyu ve 

atıksu arıtımı, hava kirliliği, katı atık bertarafı, sağlık riski değerlendirilmesi, çevresel modelleme gibi  

alanlarda TÜBİTAK ve BAP projeleri yürütmektedirler.  

Bölümümüzün temel amacı her geçen gün daha da   

karmaşıklaşmakta olan çevre problemlerinin çözümünde 

bilgi ve deneyimleri ile liderlik rolü üstlenebilecek      

mühendisler yetiştirmektir.  

 

Bölüm mezunlarının aldıkları eğitim sonunda: 

• Çevresel  sistemlerin çalışma prensiplerini kavramış 

• Arıtma ve kontrol sistemleri tasarlayabilen 

• İnsan ve çevre sağlığının sürdürülebilirliğini sağlamak için 

her aşamada (çözümleme, planlama, araştırma, strateji 

geliştirme, vb) çalışabilen 

• Problem çözme ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş 

• Sorumluluk ve ahlak sahibi bireyler olmaları sağlanmakta-

dır. 

 
Bölümümüzde, ayrıca, başarılı öğrencilerimizin kişisel 

gelişimlerini desteklemek üzere, çift diploma edinme 

fırsatı sağlayan Çift Anadal Programı (ÇAP) ve yurtdı-

şında eğitim olanağı sağlayan ERASMUS programı   

yürütülmektedir. 
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