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Amaç
Çevre temizliği ve denetimi alanında nitelikli ve yenilikleri takip eden kalifiye eleman yetiştirmek.
Misyon
Çevre temizliği ve denetimi sektörüne yön verecek nitelikli personel ve iş gücü yetiştirmek.
Vizyon
Çevre temizliği ve denetimine yönelik sektörün eğitimli ve nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve mezunlarının sektörde
tercih edildiği lider bir eğitim kurumu olmak.
Kabul Koşulları
Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO, Çevre Temizliği ve Denetimi Programına kayıt yaptırmak için, ÖSYM
Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY)” puanı alarak yüksekokulumuz ön
lisans programında eğitim-öğretime başlayabileceklerdir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir
öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda
bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Detaylı bilgi için lütfen Kocaeli
ÜniversitesiÖnlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddelerine bakınız. Üniversite tarafından
onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışından gelen öğrenciler
Türkçe dil bilgisi yeterliğine sahipse Türkçe derslere de kayıt yaptırabilir.
Mezuniyet Koşulları
Ön Lisans derecesi alabilmek için danışmanın yönlendirmesinde dört yarıyıllık ders planında yer alan tüm derslere kayıt
yaptırarak devam almak, başarılı olmak ve 30 günlük zorunlu mesleki stajını tamamlamak, Yarıyıl için 30, yıl için 60, tüm
eğitim ve öğretim için toplam 120 AKTS ile mezun olması gerekir.
Kazanılan Derece
Çevre Temizliği ve Denetimi Ön Lisansı
Program Hakkında
Çevre ve Temizlik Hizmetleri Programı 2007 - 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi bünyesinde kurulmuş ve 2007- 2008 Eğitim
Öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. Program ismi, 2009-2010 yılında Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla Temizlik
Hizmetleri Bölümü, Çevre Temizliği ve Denetimi Programı olarak güncellenmiştir. Çevre temizliği ve denetimi öğrenci
kontenjan sayısı 50’dir. Öğrencilerimiz merkezi sınav sistemiyle yerleştirilmektedir.Bu program, 2 yıllık eğitim ve öğretim
sürecinden oluşmaktadır. Bu süre içinde, Çevre yönetim sistemleri, atık yönetimi, atıkların değerlendirilmesi ve geri
kazanımı, Hijyen ve sanitasyon, temizlik ürünleri ve kullanımı, temizlik kimyasalları, temizlik uygulama teknikleri, işletme
yönetimi, kimya gibi dersler verilmektedir. DGS sınavı ile öğrencilerimiz, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Açık
Öğretim(4yıllık) bölümlere geçiş yapabilmektedirler.
İş Alanları
Kamu- kurum ve kuruluşları, belediyelerin çevre bölümleri, Üniversitelerin hizmet alma birimleri, Endüstriyel temizlik
firmaları vb. alanlarda iş imkanı bulmaktadırlar.

