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Ders Adı

Ders Kodu

Akts

Kredi

T/U/L

ACİL DURUM VE KURTARMA

ADUE1029

6

3

3/0/0

3

3/0/0

Acil yardım ve kurtarma temel kavram bilgilerini verir.
ACİL DURUM YÖNETİMİ

ADUE2066

5

Acil durum yönetiminde kullanılan tanım ve kavramların öğretilmesi, Acil durum yönetiminin
ilkeleri, standartları, aşamaları ve organizasyonun öğretilmesi, Acil durum yönetimi
mevzuatının verilmesi, Türkiye ve dünyada acil durum yönetimi örneklerinin verilmesi, Acil
durumlara karşı tehlikelerin tanıtılması, tehlike ve risk analizinin yapılması, Acil durum
eylem planlaması ve acil durumlarda medyanın kullanımının değerlendirilmesi.
AFETLERDE ÇEVRE SAĞLIĞI ADUE2043
HİZMETLERİ

5

3

3/0/0

Çevre sağlığı uygulama konularını sayabilmek ve bu maddeler konusunda bilgi sahibi olmak.
Çevre sorunlarının yaratabileceği sağlık etkileri kousunda bilgi sahibi olmak.
AFETLERDE ETİK DEĞERLER ADUE2049

5

3

3/0/0

2

2/0/0

Afetlerde etik değerler hakkında temel bilgi verir.
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I

ODAI0001

2

Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci ve modernleşme çabaları.Birinci Dünya Savaşı süreci,
Ermeni Meselesinin ortaya çıkışı, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler.
Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi ve Milli Mücadele süreci. TBMM'nin faaliyetleri,
Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanı.
DOĞAL AFETLER VE
AFETLER COĞRAFYASI

ADUE1034

6

3

3/0/0

Dünyamızı etkileyen, insan yaşamına, kültürel çeşitiliğe, büyük göçlere hatta kimi zaman
savaşlara neden olan, yerleşim alanlarının seçiminde önceliklerden biri olan doğa şartları
ve doğa kaynaklı değişimlerin neden olduğu afetler (depemle, heyelanlar, fırtınalar, seller,
volkanlar, kaya düşmeleri, çığ, meteor düşmesi vb.) ile afetlerin etkileri ve etkin olduğu
coğrafyaların özellikleri.

HARİTA BİLGİSİ VE CBS
UYGULAMALARI

ADUE1036

6

3

3/0/0

ÖLçme bilgisi dersi: haritalar, izdüşümü teknikleri, koordinat ve kodlama sistemleri,
haritanın bölümleri, ölçek, yeryüzü şekilleri, temel yönler, kestirmeler, travers, eğim,
kesitler, krokiler, hava fotoğrafları, mozaikler ve uzay tekniklerini açıklarken, diğer
taraftan da coğrafya belgeleri ve Sayısal Harita Destekli Uygulamalar ile Coğrafi Bilgi
Sistemleri hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca haritanın önemi, kenar bilgileri, gridler,
harita ölçekleri, pusula ve haritanın yönüne konulması ve eş yükselti eğrileri (münhaniler
gibi konular yer almaktadır.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ADUE2070

5

3

3/0/0

Bu dersin içeriği; İş sağlığı ve güvenliğinde gene kavramları öğretmek, iş yerlerinde
olabilecek iş kazaları, iş ve çalışan sağlığını bozacak faktörleri, olabilecek meslek
hastalıkları önlenmesini öğretmektir.
İTFAİYECİLİK VE YANGIN
GÜVENLİĞİ

ADUE2071

5

3

3/0/0

Türkiye'de İtfaiyeciliğin Tarihçesi
Yanma ve Yanma Bileşenleri
Yanma Çeşitleri
Tutuşturma Kaynakları ve Kontrol Edilmeleri
Yangın ve Yangın Nedenleri
Yangın Sınıfları
Yangın yerindeki tehlikeler
Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri
Yangın Güvenlik Önlemleri
Liman ve gemilerde çıkan yangınlarla savaş
Akaryakıt yangınları Sanayi yangınları
Ormanlarda çıkan yangınlarla savaş
Türkiyede yanık sorunu ve yanıkların önemi, yanıkla savaş ilkeleri
LOJİSTİK VE RAPORLAMA
TEKNİKLERİ

ADUE2072

5

3

3/0/0

Bu ders, Lojistik ile kara, hava, deniz, boru vb. taşımacılık türleri hakkında temel
bilgileri içermektedir. Türkiye'de ve Dünya'daki lojistik hizmetlerinin ekonomik ve çevresel
faktörler üzerindeki etkilerini tartışır. Sürdürülebilir ve verimli lojistik hizmetlerinin
nasıl oluşturulabileceği hakkında bilgi verir. Afet durumlarında lojistiğin önemi hakkında
bilgilendirir.
TEKNOLOJİK AFETLER VE
ÇEVRE SORUNLARI

ADUE1035

6

3

3/0/0

Öğrenciler bu derste, Başta insan kaynaklı olmak üzere, gelişen teknolojilerin doğada yol
açtığı zararlar ve afet boyutuna ulaşan tehlikelerin neler olduğu, geçmişten geleceğe
yaşanmış büyük olaylar ve riskleri ele alınarak, çevresel etkilerinin yanı sıra, bu tür
afetlere karşı alınabilecek önlemler ve afet anı ve sonrasındaki müdahaleler konusunda
teorik temel bilgileri alırlar.
TÜRK DİLİ I

ODTD0001

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 I

ODYD0001

2

2

2/0/0

1. Başlangıç düzeyindeki ingilizce metinleri okuyup anlayabilme.
2. Bu metinlerle ilgili soruları yanıtlayabilme
3. Metin içinde yeni geçen önemli sözcüklerle cümleler üretebilme
4. Öğrencinin çevresi ve yakın çevresi hakkında konuşabilmesini sağlama
5. Çeşitli durumlarda (sokak, restaurant, otel, istasyon) gereken konuşma kalıplarını
verebilme

