
Çevre koruma ve yaşam güvenliği
mühendisliği



MÜHENDİSLİĞİN PASAPORTU
5В073100 – Çevre koruma ve yaşam güvenliği
•Eğitim süresi – 4 sene
•Eğitim türü-gündüz
•Eğitim seviyesi-yüksek eğitim



Mezunlerin mesleki faaliyet alanları:
•  sanayi tesisleri;
- Proje enstitüleri, 
- firmalar 
- yangın, ekolojik, kimyasal ve radyasyon  güvenligi üzerinde çalışan 

kurumlar



MESLEKİ HİZMET ÇEŞİTLERİ:
- Çalışma Bakanlığında personel-uzman;
-Acil durumlarda uzman yönetim personeli;
-Çevre Bakanlığında personel-uzman;
-Çevre mühendisi ;
-Devlet Doğal koruma alanlarında uzman



Ahmet Yesevi adında Uluslararası
Kazak-Türk Üniversitesi – Kazakistan’da
‘’Çevre koruma ve yaşam güvenliği‘’
alanında mühendisleri hazırlayan önemli
üniversitelerden biridir.

Ahmet Yesevi adında Uluslararası
Kazak-Türk Üniversitesi " Çevre koruma ve
yaşam güvenliği“ mühendislerin 1994
yılından itibaren hazırlamaya başlamıştır.

.



Her sene sınav yapma kuralları, 2017 yılında KC Eğitim ve Bilim 
Bakanlığının UBT sistemide yapılan değişiklikler esasında yapılır.

Üniversitesi'nde Çok Dillilik Politikasını  tanıtmak ve uygulamak için 
öğrencilere 1 sene  «Foundation» eğitimı verilir.  ЕНТ ve КТ test sonuçlarına 
göre öğrenciler  Üniversitemizi kazanarak burslu eğitim görme hakkına sahip 
olacaklar..

‘’ Altın Belgi’’ sahiplerine, ulusal ve uluslararası olimpiyatlarda dereceye girenlere 
ve bilimsel proje  kazananlara ‘’Grant’’ (burslu eğitim) önceliği tanılır. 

ÜNİVERSİTEYİ 
KAZANMA



OKUTULACAK DERS LİSTESİ
Modül - Fen bilimleri I
• Matematik
• Fizik I

Modül - Doğal bilimler II
• Matematik II
• Fizik II
• Kimya

Kimyasal analiz ve sanitasyon
• Kimyasal analiz
• Endüstriyel sanitasyon
• Kimyasal ve biyolojik güvenlik temelleri

Modül - Mühendislik sistemleri
• Mühendislik Grafikler (Grafik)
• Mühendislik sistemler, bilgisayar ağlar ve ekipmanlar

Endüstriyel Güvenlik Teknolojisi
• Teknoloji Güvenliği
• İzleme ve ölçüm yöntemleri ve araçları
• Endüstriyel ekoloji I

Antropojenik değişimler
• Geoekoloji
• Su kaynaklarının etkin yönetimi
• Küresel iklim değişiklikleri

Çevre nesnelerin analizi
• Hava kalite yönetimi
• Fiziksel ve kimyasal analiz yöntemleri
•Endüstriyel Güvenliğin teknik düzenleme

Çevre  korunması gereksinimleri
• Teknik edüstrinin belgeleri
• Radyasyon güvenliği 
• Çevresel etki değerlendirme
• Metroloji, standardizasyon ve belgelendirme

Üretim alanlarının  teknolojik yönü
• petrol ve gaz endüstrisinde ve kimya dalında esas teknolojiler 
• metalurji ve makine yapım endüstrisinde esas teknolojiler
• Endüstriyel atıkları arıtma ve geri  kullanımı



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 bölümünün bilimsel araştırma laboratuarında 
ve Ekoloji bilimsel-araştırma enstitüsünde yürütülecek "Tez 
öncesi staj" -5 hafta.



Öğrenciler hangi  kurumlarda staj 
yapabilirler?

• Kıbrıs Üniversitesi

• "Karatau Devlet Doğal Koruma Alanı"

• Satpayev adında Kazak  Teknik Üniversitesi

• Ekoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü

• Güney Kazakistan Ekoloji Bölümü

• "Kentau Transformator Fabrikası"

• "Tabıs- 2005"TOO



BİZDE HANGİ KULÜPLER 
VAR?

-GENÇ KİMYAGER

- “GREEN  GROWTH” 



EĞER ÇEVRE MÜHENDİSİ OLMAK
İSTİYORSANIZ, SİZİN ONEMLİ
AMACINIZ:

- Kimyanın mevcut durumu, onun diğer
eğitim alanları ile bağlantısı, kimya öğretiminin
metodolojik temelı ve onun gelecekteki
gelişimi hakkında bilgiye sahip olması,
gelecekteki mesleğinin anlamını ve önemini
anlamak gerekir.
-Genel bilimsel yöntemleri yürütebilme,
bilimsel bilgileri eleştirme ve kullanabilmesi.
gerkir. Ayrıca deneysel araştırmanın olumlu
sonuçlarını rapor etme, bilimsel makale
şeklinde paylaşa bilmesi gerekir.
--Mesleki görevleri başarıyla yapma, küresel
ekonomide olaylar ve süreçlere açık olmalı



Öğretim üyeleri 

5В073100 – Çevre mühendisini hazırlayan «Ekoloji ve kimya» bölümü 
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 ‘’Kazakistan Cumhuriyetinin en iyi öğretmenı“
çalışıyor: Altınbekova M.O., Meyırbekov A.T. (2009y.), Daribayev J.E. (2011
y.), Akbasova A.J. (2012 y.), Nurdillayeva R.N. (2013 y.), Jılısbayeva G.N.
(2016 y.).



Doç.Dr

Sarbayeva 
Karılga

Dr..İbragimova 
Elmira

Mastera

Gulim 
Meyirbekova

Öğretim üyeleri

Prof.Dr. Nurdillayeva 
Rauşan Nurdillakızı

“Ekoloji ve kimya” 
bölüm başkanı

Prof.Dr. Meyrbekov 
Abdilda 

Tursınhanulı

Doç.Dr. 
Abdraimova 

Kuralay 
Tastanbekkızı 

Doç.Dr. Daribayev 
Janalı Erkınbekulı

Doç.Dr. 
Şalabayeva 

Gulşat 
Sağındıkkızı

Dr. Toyçibekova 
Gaziza



MEZUNLARIMIZ

Bekmırza Aselhan 
Kıdırbaykızı

Mastera «Ekoloji ve Kimya»
bölümü

Kaldarbek Saltanat 
Laborant

Ekoloji araştırma Enstitüsü

Кabılbekova Uljalgas 
Aralbekkızıа

Mühendis ТОО «Ikar Servis » 



Değerli öğrenci adayları!
Her geçen gün gezegenimizin ekolojik durumu 

önem kazanmaktadır.
Biz su, hava  ve yer kaynaklarımızın 

endüstriyel atıklar ile kirlenmesine izin 
vermemeliyiz. Doğal kaynakların korunması ve 

bunların kullanım verimliliğini artırmalıyız.

Şimde düşünün.Siz  bu şartları 
sağlayabilirmisiniz?


