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Ders Kodu

Akts

Kredi

T/U/L

ACİL DURUM VE AFET
YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ
YAKLAŞIMLAR

AYAY4007

5

3

3/0/0

Her geçen gün kapsamını değişen ve acil durum ve afetlere neden olan tehdit ile tehdit
neden unsurları değişmektedir. Tehdit ve unsurlarının değişimi periyotları haftalara ve
hatta bazı sektörlerde ve afet durumlarında günlere ve saatlere kadar inmiştir. Kısa
sürelerde acil durum ve afet olaylarına müdahale edebilmek için ise çağdaş yaklaşımlar ve
yaklaşımlara uygun olarak ekol, model ve teknolojiler geliştirilmiştir. Ekol, model ve
teknolojilerin iç içeliği ile birlikte uygulamalara ilişkin esasların bilinmesi dersin
içeriğini oluşturmaktadır.
AFETLER VE COĞRAFİ
BİLGİ SİSTEMLERİ

AYAY3002

5

3

3/0/0

Afetler ve coğrafi bilgi sistemleri hakkında temel bilgi verir.
AFETLERDE BİLİŞİM VE
İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN
KULLANIMI

AYAY3007

5

3

3/0/0

Afetlerin genel tanımı ve afet türlerinin kısaca açıklanması, bilişim teknolojilerindeki
gelişmeler ve bilişim teknolojilerinin türleri. Bilişim teknolojilerinin afetlerde etkin
olarak kullanımı ve dünya genelinde örneklerin verilmesi.
Son dönemde gelişmiş ülkelerde kullanılan bilişim teknolojisindeki yenilikler ve bu
yeniliklerin afetlerde nasıl etkin olarak kullanılarak hızlı ve verimli bir kullanımının
detaylı olarak anlatılacaktır.
AFETLERDE LOJİSTİK
YÖNETİMİ

AYAY3003

5

3

3/0/0

Afet ve acil durum lojistiği, insanları, kaynakları, yetenek ve bilgiyi, afetlerden
etkilenmiş afetzedelere yardım etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen süreçler ve
sistemlerden oluşmaktadır. Afet yönetiminin temel fonksiyonlarından birinin yârine
getirilmemesi başarıyı zedeleyecektir. Bu sebeple Afet ve acil durum lojistiği başarıda
önemli bir etkendir.
AFETLERDE MEDYA
İLETİŞİMİ

AYAY4005

5

3

3/0/0

Afetlerde medyanın işlevinin aktarılması ve geleneksel medya ile yeni medyanın afet
öncesinde ve sonrasında etkin kullanım yöntemlerinin incelenmesi
AFETLERDE SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI

AYAY4002

5

3

3/0/0

STK'ların tarihçesi, gönüllülük kavramı ve afetlerdeki rolleri irdelenmektedir.

DAĞCILIK

AYAY4006

5

3

3/0/0

bu eser dağcılık hakkında çok geniş ve kapsamlı teorik bilgileri içermektedir ancak dağcılık
en iyi dağlarda öğrenilir. Bunun tek yolu da aldığınız teorik bilgileri dağ tırmanışlarında
uygulamaktır. Bu dersin teorik kısmını alanların dersi geçtiklerinde dağcı olmadıklarını
sadece bir ders aldıklarını ve dersin teorik kısmından geçtiklerini unutmamaları önemlidir.
Dağcı olabilmek için dağlara gitmeniz, dağlara gitmek için ise mutlaka kendinizden tecrübeli
hocaların. eğitmenlerin eşliğinde yapılan aktivitelere katılarak pratik deneyimlerinizi
artırmanız şarttır.
KENTLEŞME VE AFET
RİSKLERİ

AYAY4004

5

3

3/0/0

İçeriğinde kentleşmenin yaşanacak olan afet riskleri üzerine etkilerini detaylı bir şekilde
anlatmıştır.
MERKEZİ VE YEREL
YÖNETİMLERDE AFET
YÖNETİMİ

AYAY3006

5

3

3/0/0

Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi konularını içerir.
RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE AYAY3005
METODOLOJİSİ

5

3

3/0/0

Acil durum yönetimi gerektiren bir olay, kaza ya da afet ile ilgili farklı seviyelerde
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. İstenmeyen bir olaydan asgari hasar ve maliyetle
kurtulmak için risk yönetimi büyük önem arz etmektedir. Bu ders kapsamında acil durum
yönetimi kapsamında risklerle ilgili temel kavram ve esaslar, riskler, risk türleri, nitel
ve nicel risk değerlendirme metotları incelenmiştir.
SAĞLIK EĞİTİMİ

AYAY3033

5

3

3/0/0

Bu ders, eğitim öğretimle ilgili kavramlar ile sağlık eğitiminde planlama ve program
geliştirme yöntemlerini kapsar.
ULUSAL VE ULUSLARARASI
AFET MEVZUATLARI

AYAY4001

5

3

3/0/0

Afetlere hazırlık ve müdahale aşamasında, Uluslararası boyutta çok sayıda üst koordinasyon
birimine
bağlı olarak, ülkelerin resmi ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu afet ve acil durum
kurum ve
kuruluşları ortak ve koordineli çalışmalar yürütmektedir. Bütün bu karmaşık örgütsel yapı,
işleyiş ve
operasyonel müdahaleleri temin eden mevzuatların bilinmesi ve koordinasyonun güncel
tutulması,
afetlerin küresel etkilerini azaltmanın önemli biradımını oluşturmaktadır. Afetler
karşısında getirilen
önlemler, zararazaltma çalışmaları, müdahale ve iyileştirme süreçlerindeki yasal
düzenlemeler ile
geliştirilmeye çalışılan afet müdahale hukuku konularını ele alarak, ülkemizde ve uluslarası
boyutta
afet yönetimine dair yasal dayanaklar ve düzenlemeler ders kapsamında sunulmaktadır.

