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Akts

Kredi

T/U/L

ACİL DURUM
TEKNOLOJİLERİ VE
HABERLEŞME

ADUE2050

5

3

3/0/0

Afet sırasında ve sonrasında teknolojinin kullanımı önem kazanmaktadır. Örneğin haberleşme
hayati
önem taşımaktadır. Afet durumunda ilk yapılması gereken şeylerden birisi, doğru bilgi
akışının
sağlanmasıdır. Ne olduğunu, daha fazla riskten nasıl kaçınılabileceğini bilmek, o an hayat
kurtarmak,
minimum risk almak, yaralanma ve ölümleri en aza indirgemek ve sonrasında da rehabilitasyonu
etkin ve
verimli bir şekilde uygulayıp, sürdürebilmek için gereklidir.
ACİL DURUM VE AFET
YÖNETİM PRATİKLERİ

ADUE2069

5

3

2/2/0

3

3/0/0

Acil Durum ve Afet Yönetim Pratikleri konularını içerir.
AFET EKONOMİSİ VE
SİGORTACILIĞI

ADUE2067

5

Bu ders kapsamında öncelikle afet ekonomisinin tanımı ve afetin ekonomik etkileri konuları
üzerinde durulacak; sonrasında ise afetin ekonomiye etkisiyle ilgili olarak Türkiye ve dünya
örnekleri, merkezi ve yerel bütçelerde afetlere ayrılan pay, afetlerden önce ve sonra
izlenen finansman yöntemleri, afet sigortacılığı ve Türkiye'de ve dünyada afet sigortacılığı
uygulamaları incelenecektir.
AFET HUKUKU

ADUE1009

6

4

4/0/0

Hukuka giriş, afetin tanımı, afet hukukunun inceleme alanı, afet dolayısıyla alınacak
tedbirler, afet
sigortaları, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ve sorumluluk konularından
oluşmaktadır.
AFET PSİKOLOJİSİ VE
SOSYOLOJİSİ

ADUE1010

6

4

4/0/0

Ders kapsamında öncelikle afet psikolojisi konusu üzerinde durularak afetlerin başlıca
psikolojik etkileri incelenecek; sonrasında ise afet sosyolojisi konusu üzerinde durularak
afet risk azaltma ve risk yönetimi, sosyal açıdan afetlerden zarar görebilirlik, afetlerle
başa çıkma ve uzun dönem afetlerle mücadele, afetlerin neden olduğu sosyal değişimler ve
göçler, afet ve din ilişkisi ve Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen önemli afetlerin
sosyolojik etkileri incelenecektir.

AFET TIBBI

ADUE2047

5

3

3/0/0

Afet; afet bölgesindeki fiziksel, ruhsal, sosyal olarak etkilenmiş insanların (ya-ralıların)
idaresi için, o anda mevcut kaynaklar ile tıbbi bakım ve halk sağlığı hiz-metlerinin
yetersiz kalması, böylece insanların ölmesi, organ / uzuv kaybetmesi ve sakat kalması ile
sonuçlanan bir olaydır". Bu tanım ise; tıbbi bir bakış açısı¬nı yansıtmaktadır.
AFET YÖNETİMİ I

ADUE1008

6

4

4/0/0

Afet yönetimine dair tanımlar, kavramlar ve afet türlerini tanımlamak, Türkiye'de afet
yönetimi süreci,
tarihçesi ve mevzuatı, Türkiye'de afet yönetimi örgütlenmesi, Dünyada Afet yönetimi ve afet
yönetimi ile ilgili Uluslararası kuruluşların tanıtılması.
AFET YÖNETİMİ II

ADUE2073

5

Afet yönetimine dair tanımlar, kavramları
Acil eylem planlamasının
yapılması
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II

ODAI0002

3

3/0/0

tanımlamak, Afetlerde müdahale, Afetlerde triyaj,

2

2

2/0/0

Bu ders, Atatürk ilke ve İnkılâplarını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini
içermektedir.
KÜRESEL AFET YÖNETİMİ
ÖRGÜTLENMESİ VE
UYGULAMALARI

ADUE2046

5

3

3/0/0

Küresel afet yönetimi örgütlenmesi ve uygulamaları hakkında temel bilgi verir.
SİVİL SAVUNMA VE AFET
KURULUŞLARI

ADUE1033

6

4

4/0/0

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de, her alanda olduğu gibi afetlerle ilgili alanlarda da
Sivil Toplum Kuruluşları(STK) toplumların afetlere hazırlanması, zarar ve risklerin
azaltılması, kısa süreli müdahale ve uzun süreli iyileştirme çalışmalarına yoğun bir şekilde
katılmaktadırlar. Ortaya çıkan olağanüstü durumlarda, STK’ların kendi özerk ve elastiki
yapısı gereği devlet yapılanmalarından önce afet mahalline ulaşabilmektedirler. Ortaya çıkan
afetin niteliğine göre; arama-kurtarma, insani yardım, ilk yardım ve tıbbi destek sağlama
imkânları mevcuttur.
TÜRK DİLİ II

ODTD0002

2

2

2/0/0

Türkçenin tarihi gelişiminin ve iyi kullanılabilmesi için, dil ve kültür ilişkileri,
Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri, Türkiye Türkçesinin gelişme evreleri, dilin
kullanımında dikkat edilmesi gereken imla kuralları, dil bilgisi açısından bilinmesi ve
uygulanması gereken temel bilgiler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

YABANCI DİL II

ODYD0002

2

2

2/0/0

Yabancı Dil olarak İngilizce'nin iyi şekilde öğretilmesi temel amaçtır. Bununla birlikte
öğrencilerimizin yabancı dil bilen gençler olarak yetişmelerini ve karşılaşabilecekleri
yabancı dil ortamlarına yeterli dil seviyesiyle yaklaşabilmelerini sağlamak ve buna uygun
bir şekilde tutum ve davranış kazandırmak da hedeflenmektedir.

