
Ulukışla Meslek Yüksekokulu

Çevre Temizlik Hizmetleri Bölümü

Çevre Temizliği ve Denetimi



Çevre temizliği ile ilgili denetimleri yapabilecek, fabrika gibi sanayi kuruluşlarının çevreye

zarar verip vermediğini denetleyebilecek, atık maddeleri geri dönüştürebilecek ve bunun için

gerekli tesislerin kurulmasında yardımcı olacak deneyimli kişileri yetiştirmek amacı ile

kurulmuş önlisans bölümüdür.



Çevre Temizlik Hizmetleri programının temel amacı; Temizlik ve atık değerlendirme sektörüne

kalifiye eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İlgili sektör hızla büyüdüğünden sürekli eleman

ihtiyacı doğmaktadır. Bu ara elemanların sektörden gelen talep doğrultusunda; çevre

kirliliğinin nedenlerini, atık kontrolünü, atık değerlendirmesini bilen, kimya, hijyen, temizlik

uygulamaları, temizlik kimyasalları gibi, teorik bilgi yanında uygulamalara da hakim olabilecek

nitelikte elemanlar yetiştirmektir.



Belediyelerin temizlik birimleri, fabrikalar, çöp atık ve depolama tesisleri, çöp

değerlendirme ve imha birimleri, okul, hastane, otel ve diğer devlet

kurumlarının temizlik birimleri, büyük iş merkezlerinin temizlik bölümlerinde,

belediyelerin, sanayii bölgelerinin, fabrikaların, üniversitelerin, atık su arıtma

ve değerlendirme birimlerinde, süper marketlerin, ulaşım, sağlık, gıda

sektörlerinin temizlik birimlerinde ve temizlik şirketlerinde ve ayrıca kendi iş

yerlerini de açama imkânları mevcuttur.



Bölüm mezunları atandıkları yerlerde endüstriyel ve evsel atık

maddelerinin toplanarak geri dönüştürülmesini veya imha edilmesini

sağlar. Her türlü endüstriyel temizlik işlerini yürütür ve ilgililer ile gerekli

koordinasyonu sağlar. Çalıştığı birimde kullanılan tüm araç ve gereçleri

tanır, usulüne uygun şekilde kullanılmasını sağlar. Çevresel kirlilik ile ilgili

araştırmalar yapar ve bu araştırmaları neticesinde gerekli önlemleri alır.



Bölüm mezunları diledikleri takdirde üç farklı lisans programına DGS

vasıtası ile dikey geçiş yapabilirler. Çevre Temizliği ve Denetimi bölümü

DGS bölümleri, Kimya Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya

Mühendisliği ve Uygulamalı Kimyadır.



Çevre Temizlik Hizmetleri önlisans programından mezun

olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

 Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm

dersleri başarılı olmak,

 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip

olmak,

 45 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının

tamamlanması gerekmektedir.

Yeterlilik Ölçütleri / Yönetmelikler



Çevre Temizlik Hizmetleri Programına Öğrenci Seçme ve

Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime

Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM

tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş (YGS)

sınavında başarılı olanların YGS6 puan türündeki tercih

sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Ösym Bilgileri

Öğrenim Dili : Türkçe

Öğrenim Türü : Örgün (Normal) Öğretim

Puan Türü : YGS-6/TYT

Öğrenim Süresi : 2 Yıl

Kontenjan : 30 (Normal Öğretim)



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulu Çevre Temizliği ve

Denetimi Programı, Çevre Temizlik Hizmetleri bölümü bünyesinde 2012 yılında açılmış olup,

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında İlk olarak 1.Öğretimle öğrenci almaktadır. Programda

kadrolu toplam 1 Öğretim üyesi 2 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Yüksekokulumuz ana

binası 5 katlı olup, öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş yeterli sayıda internet bağlantılı

bilgisayarlar, program derslerinde kullanılmak üzere projeksiyon destekli sınıflar ,yeterli

eğitim alanlarının yanı sıra ders dışı zamanlarını değerlendirebilecekleri sosyal ve sportif

alanlar mevcuttur.



2009 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat

Fakültesinde Kimya Bölümünde lisans, 2017 yılında Niğde Ömer

Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsünde Analitik Kimya ABD

‘da bütünleşik doktora eğitimini tamamlamıştır. Yüksekokulumuzun

Müdür Yardımcısı ve Bölüm Başkanıdır.

Doç. Dr. Abdullah Taner Bişgin

Bölüm Başkanı

ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ

(Öğretim Elemanlarımız)



1997 yılında Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri

Mühendisliği Bölümünde lisans, 2014 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümünden yüksek lisans

eğitimini tamamlamıştır. Aksaray Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsünde

Çevre Mühendisliği Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Öğr. Gör. Ebru Karataş



2008 yılında Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde lisans,

2011 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre

Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aksaray

Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsünde Çevre Mühendisliği Bölümünde

doktora eğitimine devam etmektedir.

Öğr. Gör. Oya Özel Gürbüz


