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Afet durumunda ve her türlü acil durumda meydana gelebilecek çevresel tehlikeler ve buna bağlı
olarak çevresel kirlenme ile ilgili temel bilgiler verilmekte, bu durumlarda alınması gereken
önlemlerin esasları tanımlanmaktadır. Çevresel mevzuatlar ve kanunlar öğrenciye aktarılmaktadır.
Fundamentals of environmental hazards that can occur during a disaster and emergency case,
accordingly, environmental pollution is provided, and describes the basis of precautions to prevent
the environmental hazards. Environmental legislation and laws are learned to the students.
Afet ve acil durumda karşılaşılabilecek çevresel tehlikelerin ve sonuçlarının anlaşılabilmesi
becerisinin kazandırılması
Çevresel risklerin minimize edilebilmesi için alınması gerekli önlemleri tanımlanması becerisinin
kazandırılması
Çevresel yönetim planı oluşturabilme becerisinin kazandırılması
The main objectives of the course are;
to develop skills for understanding of environmental hazards and their results during disaster and
emergency cases.
to develop skills for determining the precautions for minimization of environmental risks.
to develop skills for creating an environmental management plan.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
Çevre ile ilgili genel kavramları anlayabilme
Afet ve acil durum koşullarında oluşabilecek çevresel tehlikeleri ve çevresel riskleri
tanımlayabilme,
Çevresel risklere bağlı olarak su, hava ve toprak kirlenmesi ile ilgili tüm tanımları yapabilme,
Çevresel riskleri minimize etmek üzere alınması gerekli tedbirleri tanımlayabilme
Çevresel riskleri minimize edebilecek bir yönetim planı oluşturabilme
Enkaz yönetimine yönelik plan oluşturabilme
becerilerini kazanır.
The successful student will be able;
to understand the general concepts related to the environment
to define the environmental hazards and environmental risks for a potential disaster and/or
emergency case,
to determine the concepts related to water, air and soil pollution
to define the precautions for the minimization of environmental risks
to create a management plan for the minimization of environmental risks
to create a debris management plan

