
ENERJİ YÖNETİMİ A.B.D. (İ.Ö.) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GENEL 

BİLGİLERİ 

 

Enerji Yönetimi A.B.D Lisansüstü Programı 
Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler zorunlu dersleri 

tamamlamak ve (belirlenen toplam AKTS kredisini tamamlamak için) seçmeli derslerden 

almak ve başarılı olmak zorundadır. 

 

KODU DERS ADI T U AKTS S/Z 

ECY551 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre 3 0 6 S 

ECY552 Enerji Yönetimi 3 0 6 S 

ECY553 Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 6 S 

ECY554 Çevre Ekolojisi 3 0 6 S 

ECY555 Çevre Yönetimi 3 0 6 S 

ECY556 Çevresel Etki Değerlendirmesi 3 0 6 S 

ECY557 Çevre Kirliliği ve Kontrolü 3 0 6 S 

ECY558 Su Kirliliği ve Çevresel Etkileri 3 0 6 S 

ECY559 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3 0 6 S 

ECY560 Çevre Biyolojisi 3 0 6 S 

ECY561 Çevre Mikrobiyolojisi 3 0 6 S 

ECY562 Enerji Kaynakları ve Çevre 3 0 6 S 

ECY563 Olasılık ve İstatistiksel Yöntemler 3 0 6 S 

ECY564 Çevre Jeolojisi 3 0 6 S 

ECY565 Ulusal Enerji Politikaları 3 0 6 S 

ECY566 Geleneksel Enerji Kaynakları 3 0 6 S 

ECY567 

Araştırma ve Proje Teknikleri 

(Senatonun 16/05/2018 Tarihli ve 183 

sayılı kararı) 

3 0 6 S 

ECY568 
Enerji ve Çevre (Senatonun 16/05/2018 

Tarihli ve 183 sayılı kararı) 
3 0 6 S 

ECY569 
Biyolojik Enerji Kaynakları (Senatonun 

16/05/2018 Tarihli ve 183 sayılı kararı) 
3 0 6 S 

ECY570 
Fosil Yakıtlar (Senatonun 16/05/2018 

Tarihli ve 183 sayılı kararı) 
3 0 6 S 

ECY571 

Enerji Sektöründe Girişimcilik 

(Senatonun 16/05/2018 Tarihli ve 183 

sayılı kararı) 

3 0 6 S 

ECY572 
Enerji İşletmeleri Yönetimi (Senatonun 

16/05/2018 Tarihli ve 183 sayılı kararı) 
3 0 6 S 

ECY573 

Enerji Kaynakları, Politikaları ve 

Güvenliği (Senatonun 16/05/2018 Tarihli 

ve 183 sayılı kararı) 

3 0 6 S 

 

ECY700 Dönem Projesi 1 0 18 Z 

 

Zorunlu Ders 

 

 ECY700 Dönem Projesi 



 Öğrencinin programı tamamlaması için, 18 AKTS değerinde dönem projesi 

hazırlamalıdır. 

 

Seçmeli Dersler 

 

 ECY551 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre 

 Sürdürülebilir sistemlerin tanımı, çevresel, toplumsal, ekonomik sürdürülebilirlik. 

İlkeler ve kavramlar: Sürdürülebilirliğin boyutları ve kapsamı; küresel hedefler; tüketim, 

nüfus, teknoloji ve kaynaklar arasındaki ilişkiler, çevresel etkiler; sürdürülebilirliğin ölçümü; 

Çevrenin yönetimi; tüketimin yönetimi; madde döngüleri. Ekonomik boyut: ekonomik 

büyüme ile çevresel bozulma arasındaki sebep sonuç ilişkilerinin analizi. 

 

 ECY552 Enerji Yönetimi 

 Enerji endüstrisinin geleceği, enerji mevzuatı, enerji maliyetleri ve tarife programları, 

enerji ve enerji kaynaklarının elde edilmesi, stratejik enerji planı geliştirme, enerji 

hesaplamaları, enerji tüketim analizi, enerji tüketimini ölçme ve değerlendirme araçları. 

 

 ECY553 Araştırma Yöntemleri ve Etik 

 Araştırmada etik sorunlar, etik dışı davranışlar ve önlenmesi, bilimsel araştırma 

yöntemleri, bilimsel araştırma planlanma: araştırma problemleri, bilimsel bilgiye erişim: 

bilimsel veri toplama ve ölçme yöntemleri, veri analiz yöntemleri ve sunumu, geçerlilik ve 

güvenirlik kavramları, makale yazımında temel kurallar ve örnekler. 

 

 ECY554 Çevre Ekolojisi 

 Ekoloji ve çevre bilimlerinin tanıtımı, doğal sistemlerin özellikleri. ekosistemlerin 

öğeleri, ekosistemlerin işlevi, ekosistemlerde enerji, birincil üretim, besin zincirleri ve besin 

ağları, ekolojik döngüler, popülasyonlarda biyolojik artış potansiyeli, çevresel tepki kavramı, 

geometrik artış, insanlığın ekolojik sorunları, popülasyonlarda nüfus dalgalanmaları, biyolojik 

kontrol kavramı.  

 

 ECY555 Çevre Yönetimi 

 Çevre sorunları ve nedenleri, çevre bilincinin tarihsel gelişimi, güncel gelişmeler, 

yönetim düşüncesinde çevrenin yeri, işletme yönetimi yaklaşımları ve çevre ile olan ilişkisi, 

çevreye duyarlı işletmeler, kalite standartları ve çevre yönetim sistemi standartları. 



 

 ECY556 Çevresel Etki Değerlendirmesi 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramı, ÇED yönetmeliğindeki idari ve teknik 

hususlar, çevre mevzuatı, çevre yönetmelikleri ve ÇED raporu ilişkisi, ÇED raporlarının 

değerlendirilmesi.  

 

 ECY557 Çevre Kirliliği ve Kontrolü 

 Giriş ve çevre kirliliği, su kirliliği kaynakları ve kontrolü, katı ve tehlikeli atık 

kaynakları ve kontrolü, toprak kirliliği ve kontrolü, hava kirliliği kaynakları ve kontrolü, 

gürültü kirliliği konuları işlenecektir. 

 

 ECY558 Su Kirliliği ve Çevresel Etkileri 

 Su kirliliği nedir? Kirlilik ve çevre ilişkisi, su kirliliğinin sınıflandırılması, suları 

kirleten kaynaklar,  atık su artımı ve su kirliliği, sularda asılı madde kirliliği, su kirliliğinin 

nedenleri ve tipleri, ötrofikasyon, su kirliliğinin izlenmesi, akarsu ve göl kirliliği, su 

kirliliğinin önlenmesi, su kaynaklarının korunması, su insan ve çevre ilişkisi. 

 

 ECY559 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

 Yeni ve yenilenebilir enerji çeşitleri, enerjinin tanımı, enerji dönüşüm sistemlerinin 

sınıflandırılması, dünya ve Türkiye'nin enerji kaynakları ve enerji ihtiyacının karşılanması, 

enerji sistemleri ve enerji kullanımının çevresel etkileri, hidrolik enerji üretim sistemleri, 

rüzgar enerjisi uygulamaları, Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli, güneş enerjisi ve 

uygulama alanları,  jeotermal enerji potansiyeli ve uygulama alanları 

 

 ECY560 Çevre Biyolojisi 

 Çevre biyolojisine giriş, yüzeysel ve derin ekoloji kavramları, doğal seçilim ve türlerin 

oluşumu, ekolojide temel kavramlar, popülasyon ve yapısal özellikleri, popülasyon dinamiği, 

kommunite ve özellikleri, canlıların enerji ihtiyacı ve karşılanması, ekosistemde canlılar ve 

mikroorganizmalar arası ilişkiler, bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: 

azot, sülfür, karbon, oksijen, fosfor döngüleri, biyolojik çeşitlilik, insanlığın ekolojik sorunları 

ve doğanın korunması. 

 

 ECY561 Çevre Mikrobiyolojisi 



 Mikrobiyolojinin tanımı ve kaynakları, çevrenin genel mikrobiyolojik yapısı, çevre 

mikroorganizmalarının ekolojisi, çevre mikroorganizmalarının biyokimyası, çevre 

mikroorganizmalarının kontrolü, atıklardan mikrobiyolojik azot giderimi, atıklardan 

mikrobiyolojik azot giderimi, katı atıkların mikrobiyolojisi:, tehlikeli ve zararlı atıkların 

mikrobiyolojisi 

 

 ECY562 Enerji Kaynakları ve Çevre 

 Enerji kaynakları, enerjinin tanımı ve türleri, enerji dinamiği ve kuralları. Yenilenemez 

kaynaklar, Yenilenebilir kaynaklar: Enerji kaynakları ve çevre ile ilişkisi, Türkiye’nin enerji 

kaynakları. Enerji kaynaklarının kullanımı. Enerji tasarrufu. 

 

 ECY563 Olasılık ve İstatistiksel Yöntemler 

 Betimsel İstatistik, temel olasılık, rastgele değişkenler, bazı önemli olasılık 

dağılımları, hipotez testi, regresyon analizi. 

 

 ECY564 Çevre Jeolojisi 

 Çevre jeolojisine giriş. Kayaçlar ve mineraller. Toprak ve çevre. Deprem ve çevresel 

etkileri. Heyelanlar ve çevresel etkileri. Yüzey ve yeraltı suları kirliliği. Madencilik 

faaliyetleri ve çevresel etkileri. Enerji kaynakları ve çevresel etkileri. Atıklar ve çevresel 

etkileri. Toprak kullanım planlaması ve jeolojik depolama sahası seçimi. 

 

 ECY565 Ulusal Enerji Politikaları 

 Enerjinin tanımlanması, geleneksel enerji kaynakları ve yeni enerji kaynaklarının 

incelenmesi, Enerjinin özellikleri ve bunlarının hukuki etkileri, enerjinin sosyal ve ekonomik 

hayattaki yerinin incelenmesi, enerji yatırımlarının incelenmesi, Enerji krizleri ve enerji 

politikalarının oluşması, başlıca boru hatları, Enerji üzerine uluslar arası anlaşmalar, ulusal 

politikalar, AB enerji politikası 

 

 ECY566 Geleneksel Enerji Kaynakları 

 Enerjinin tanımı, enerjinin sınıflandırılması ve önemi, enerji kullanımı, dünya'da ve 

Türkiye'deki geleneksel enerji kaynakları, kömürlerin oluşumu ve özellikleri, kömür kullanım 

alanları, petrol üretimi, petrol nedir? petrolün oluşum teorileri, petrolün tarihçesi, petrol 



rezervleri, petrolün fiziksel ve kimyasal özellikleri, doğal gaz üretimi: doğal gaz nedir? doğal 

gazın tarihçesi, doğal gaz rezervleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

 ECY567 Araştırma ve Proje Teknikleri 

  Bilimsel araştırma yöntemleri hakkında genel bilgiler, Araştırma Yöntemlerinin 

irdelenmesi, Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin irdelenmesi, Parametrik ve parametrik 

olmayan teknikler, Projenin planlanması, Veri toplanması, Parametrik tekniklerin 

uygulanması, Parametrik olmayan tekniklerin uygulanması, Verilerin özetlenmesi, Verilerin 

sunumu, Proje raporlarının hazırlanması hakkında bilgiler, Proje ara raporlarının hazırlanması 

hakkında bilgiler, Proje final raporunun hazırlanması hakkında bilgiler. 

 

 ECY568 Enerji ve Çevre 

  Enerji ve çevre ile ilgili temel kavramlar, enerji kaynakları, sürdürülebilir enerji; 

çevresel, toplumsal, ekonomik açıdan sürdürebilirlik, ekolojik ayak izi ve biyoçeşitlilik, 

biyojeokimyasal madde döngüleri, fosil yakıtlar ve çevreye etkileri, yenilenebilir enerji 

kaynakları ve kullanım alanları, insan-doğa-teknoloji ve enerji kaynakları arasındaki ilişkiler. 

 

 ECY569 Biyolojik Enerji Kaynakları 

  Küresel enerji tüketimi ve çevresel etkileri, biyokütle enerjisi, biyokütle enerji 

kaynakları; bitkisel kaynaklar, hayvansal atıklar, evsel ve endüstriyel atıklar, biyokütleden 

enerji eldesi, biyogaz enerjisi, biyogaz eldesinde kullanılan prosesler, biyogazın kullanım 

alanları. 

 

 ECY570 Fosil Yakıtlar 

  Bu ders kapsamında, Fosil yakıtların sınıflandırılması ve çeşitleri, fosil yakıtların 

özellikleri, kullanım alanları, fosil yakıt kullanımının çevreye olan etkisi. 

 

 ECY571 Enerji Sektöründe Girişimcilik 

  Şirket içi ve dışı girişimcilik, KOBİ'ler, yaratıcı düşünme teknikleri ve fikir geliştirme, 

fizibilite analinizin türleri ve yöntemleri, iş modeli geliştirme, iş planı yazımı, takım kurma, 

şirket içinde girişimci bir kültür oluşturma gibi konuları kapsamaktadır. Enerjide Uluslararası 

iş Geliştirme kısmında ise Enerji sektöründeki başlıca uluslararası pazarların dinamiklerinin 

ve karakteristiklerinin anlaşılması: Orta Doğu, Orta Asya, Afrika, Merkez Avrupa, Doğu 



Avrupa, İskandinav ülkeleri, ABD ve Kanada. Uluslararası enerji piyasalarında iş kurmanın 

fazları. 

 

 ECY572 Enerji İşletmeleri Yönetimi 

  Organizasyon ve yönetimle ilgili temel kavramlar, işletme fonksiyonlarının tanımı ve 

birbirleriyle olan ilişkileri, işletmelerin varlık nedenleri, işletmelerin genel olarak tanıtılması, 

işletme biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkileri, işletmelerin amaçları, başarı ölçütleri, 

kapasite kullanımı ve işletme büyümesi, işletmelerin kuruluş yerinin seçimi ve işletmenin 

başlıca fonksiyonu olan yönetim fonksiyonunun incelenmesi, genel işletme fonksiyonu olan 

Ar-Ge, Yenilik Yapma, Pazarlama Üretim, Finansman, Personel, Halkla İlişkiler, Muhasebe 

ve Tedarik hakkında temel bilgilerin aktarılarak bunların yanında İşletme Bilimi ile ilgili 

güncel konular anlatılacaktır. 

 

 ECY573 Enerji Kaynakları, Politikaları ve Güvenliği 

   Kömür, Petrol, Doğal Gaz ve Kaya gazı, Nükleer Enerji, Güneş ve Rüzgâr Enerjisi, 

Hidroelektrik ve Jeotermal Enerji, Biyomas ve Gelgit Enerjisi, Amerika Birleşik Devletleri 

Enerji Politikaları, Rusya Enerji Politikaları, AB Enerji Politikaları, Çin ve Hindistan Enerji 

Politikaları, Türkiye Enerji Politikaları, Enerji Güvenliği, Enerji ve Çevre Sorunları. 

 

 


