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İÇİNDEKİLER

• Okutulacak dersler

• Staj

• Stajı nerede yapıyoruz?

• Bizde hangi kulüpler var?

• Kimyager olmak istiyorsanız 
ana amacınız nedir?

• Öğretim üyeleri

• Mezunlarımız

• Değerli öğrenci adayları!



MÜHENDİSLİĞİN PASAPORTU

5В060800 – Ekoloji mühendisliği

Eğitim süresi – 4 sene

Eğitim türü-gündüz

Eğitim seviyesi-yüksek eğitim

Mezunlerin mesleki faaliyet alanları:

Çevre Koruma müdürlükleri,eğitim kurumları 
(okullar, liseler, kolejler), endüstri araştırma 
merkezleri, doğal koruma alanları, sanayi.

Mesleki faaliyetler: çevre müfettişi, araştırmacı ve 
öğretmen.



Neden Ekoloji 
mühendisliği?

İnsan toplumunun çevre üzerinde 
doğrudan, dolaylı etkisi sonucu ekolojik 
problemlerin ortaya çıkmasına neden 
olmakta. Onlar: biyoçeşitliliğn azalması,  
çevre kalitesinin bozulması, biyosfer 
dengesinin bozulması gibi problemlerdir.. 
Ekoloji eğitimine sahip olan gelecek 
nesiller çevre sorunlarına çözüm bulmak 
için girişimde bulunacaklardır. 



Üniversiteye  öğrenci kabul etme şartı Kazakistan 
Cumhuriyetinin yönetmeliğine uygun belirlenerek,  lisans 
grubunu oluşturmak, bilimsel ve pedagojik personellerı 
hazırlamak için Devlet eğitim yönetmenliğine uygun şekilde 
gerçekleşir.

Çok dil politikasın uygulamak amacıyla  hazırlık bölümü «Foundation»
hizmet vermektedir. Öğrenciler bir sene hazırlık okuduktan sonra 1.sınıfa 
kabul edilir. Öğrenci adayları   Üniversiteye Ulusal öğrenci seçme testi 
(UBT) sonuçlarınıa göre verilen sertifikalarının puanlarına uygun şekilde 
kabul edilir.  

Üniversitenin akademik olanakları hakkında kamuoyununu bilgilendirmek, sosyal 
destek mekanizmaları, onun içinde  eğitim ücretlerinde indirimler, öğrenci 
yurtlarında  verilecek hizmetlerde kolaylıklar  sağlanır
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ÜNIVERSITEYI KAZANMAK



OKUTULACAK DERSLER 

Zorunlu devlet modülü
• Kazakistan`nın çağdaş tarihı
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri (İngilizce)
• Felsefe

İletişim modülü
• Kazak dili (Kazakça)
• İngiliz dili(İngilizce)
• Türk dili (Türkçe)

TEMEL MESLEKİ MODÜLLER

Modül - Doğa bilimleri dersleri
Matematik I
Kimya
Temel Ekoloji

Modül - Çevre Sorunları
Çevre bilgisi
Ekoloji ve toprak koruma

Modül -Canlı organizmalar ekolojisi ve 
çevre
Hayvan ve bitki ekolojisi
Çevre kimyası
Toprak bilgisi

Modül - Çevrenin yaratılışı ve sosyal 
sorunlar 
Biyosferin yapısı ve evrimi
Ekolojik biyocoğrafya
Fen bilimlerinin çevresel yönleri
Modül - Ekolojide kimyasal ve teknik 
sorunlar
Biyojeokimya ve Ekotoksikoloji
Endüstriyel Ekoloji I

Modül - Antropojenik değişiklikler
Geoecology
Su kaynaklarının  yönetimi
Küresel iklim değişikliği

Modül - Çevre analizi 
Hava kalitesi kontrolü
Endüstriyel Ekoloji II
Fiziko-kimyasal analiz yöntemleri



OKUTULACAK DERSLER

Modül - Çevrenin kaynak sorunları ve 
ekoistatistik
Çevresel istatistikler
Çevresel kaynaklar

Modül - Çevresel izleme ve düzenleme
Çevresel etki değerlendirmesi
Çevresel izleme
Modül- Çevresel değerlendirme temelleri
Sistemli ekoloji temelleri
Çevresel standardizasyon ve belgelendirme
Çevresel denetim ve kontrol

ÖZEL EĞİTİM TRAEKTORİYA MODÜLLERİ
JBT1 - Sosyal Ekoloji
Modül - Mesleki eğitim alanında modern 
ihtiyac
Kazakistan`nın ekolojik sorunları
Çevre  eğitiminin mesleki hazırlığı
Modül - Çevresel Araştırmalar ve 
Radyasyon Güvenliği 
Çevre araştırma ve tasarım
Radyasyon ekoloji
Araştırmanın bioindicative yöntemleri

JBT2 - Agrogeoekoloji
Modül - Kazakistan Jeolojisi
Bölgelerin jeo-ekolojik imarı
çağdaşlaştırılması ekoloji
Modül  - Agroekosistem konuları
Tarım ekolojisi ve biyoizleme
Çevresel objelerin analiz yöntemleri
Agroekosistemlerin organizasyonu ve yönetim ilkeleri



STAJ

Eğitim - endüstriyel stajlar KC BJĞM tarafından onaylanan 
standartlarda belirtilen süreye göre yürütülür:

• 1.sınıfta:  Ekoloji ve kimya bölümünün bilimsel araştırma 
laboratuarında, Karatau  doğal koruma alanında  ve 
Mashat`ta yürütülecek "öğrenme deneyimleri"- 3hafta;

• 2. ve 3. sınıfta:  Karatau doğal koruma alanında 
,Mashat`ta , Ekoloji ve Kimya Bölümünde yürütülecek 
"Staj" - 2,5 hafta;

• 4.sınıfta:  Karatau doğal koruma alanında , Maşat`ta, 
Ekoloji ve Kimya Bölümünde yürütülecek "Mesleki  staj"  
- 10 hafta;

• 4.sınıfta: Yesevi adında Uluslararsı Türk-Kazak 
Üniversitesi , Ekoloji ve kimya bölümü bilimsel araştırma 
laboratuarında ve Ekoloji bilimsel-araştırma enstitüsünde 
yürütülecektir "Tez öncesi staj" -5 hafta.



HANGI  KURUMLARDA STAJ YAPABILIRİZ?

Öğrenciler hangi  kurumlarda staj yapabilirler?

• Kıbrıs Üniversitesi

• "Karatau Devlet Doğal Koruma Alanı"

• Satpayev adında Kazak  Teknik Üniversitesi

• Ekoloji Araştırma Enstitüsü

• Güney Kazakistan Ekoloji Bölümü

• "Kentau Transformator Fabrikası"

• "Tabıs- 2005"JŞS

• "Kentau servis"



-«GENÇ EKOLOG» 
-«GREEN GROWTH» 

BİZDE HANGİ KULÜPLER VAR?



EĞER KİMYAGER OLMAK 
İSTİYORSANIZ, SİZİN 
ONEMLİ AMACINIZ:İnsan 
toplumunun sürdürülebilir 
gelişme stratejisinin amacı 
olan çevre dengesini koruma 
yeteneğe sahip mühendis 
olarak yetişmeniz gerekir.



Öğretim üyeleri

5В060800 – Ekoloji mühendisliğinin bulunduğu
‘’Ekoloji ve Kimya’’ bölümü akademik personelinin bilimsel
derecesi % 88’dir. Bu veri bölgemizin ve ülkemzin doğal
çevresinin kalitesini izlemek, kontrol etmek, gerekirse ilk
haline keltirmek için tedbirler alacak uzmanları hazırlamada
önemli bir kalite göstergesidir . Öğretim üyeleri arasında 6
tane ‘’Kazakistan Cumhuriyetinin en iyi eğitimcisi“ ödülünü
alan öğretim üyelerimiz çalışıyor. Onlar: Altınbekova M.O.,
Meyirbekov A.T.(2009), Daribayev J.E.(2011), Akbasova
A.J.(2012), Nurdillayeva R.N.(2013), Jılısbayeva G.N.(2016).



Prof.Dr. Akbasova G.

Ekoloji Araştırma Enstitüsü 
müdürü

Prof.Dr. Nurdillayeva Rauşan 
Nurdillakızı

Bölüm Başkanı

A.Yesevi Üniversitesi 

Prof.Dr. A.T. Meyirbekov

Doç.Dr. Daribayev J.

Doç.Dr.Abdrayimova K.

Doç.Dr. Şalabayeva G.

Doç.Dr. Sarbayeva K.

Dr.E.K.Ibragimova

PhD .Toyçibekova G.

Mastera. 
Meyirbekova G.

Öğretim üyeleri

PhD . Klara GÜL



MEZUNLERİMİZ!

Erdenov Saken Muratulı

ТОО “BSG TECHNOLOGY”
Almatı şehri. Çevre koruma  
mühendisi

Abdumutalip Nurlibek Abdimutalipulı

PhD, Fen Fakültesi dekan yardımcısı

Omarova Ayjan Kudaybergenovna

ТОО СП “КАТКО” Sağlık,  çevre ve 
radyasyon güvenliği departmanı 
başkanı


