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Mülkiyet Koruma 

ve Güvenlik 

Bölümü Sivil 

Savunma ve 

İtfaiyecilik 

Programı 

1 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 

Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Eğitimi 

(Öğretim yılı süresince en az 1 defa) 

Öğrencinin okula uyumunu sağlamak 

ve bu süreci hızlandırmak ve okulla 

ilgili öğrencilere gerekli bilgiler 

aktararak yeni girdikleri ortama kısa 

sürede alışmalarına yardımcı olmak. 
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DEMİRALP 

 

Öğr.Gör.Ayşe 

ÜTÜK 

 

Öğr.Gör.Ahmet 

GÜR 

    

2 Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne 

Teknik Gezi (Öğretim yılı süresince en az 1 

defa) 

Öğrencilerin mesleğe yönelik bilgi ve 

farkındalıklarını geliştirmek. İtfaiye 

teşkilatı, itfaiyecilik hakkında bilgi 

düzeyini arttırarak mesleğe hazır 

oluşuğunu sağlamak 

    

3 Kastamonu Havalimanı ARFF Birimine 

Teknik Gezi (Öğretim yılı süresince en az 1 

defa) 

Öğrencilerin havalimanı, uçak kaza ve 

kırımları hakkında bilgi ve 

farkındalığını arttırmak, ARFF 

memurluğunu tanıtmak. 

    

4 Kastamonu AFAD işbirliği ile tarafından, 

öğrencilere yönelik, KBRN, arama-kurtarma, 

temel afet bilinci teorik ve uygulamalı 

eğitimler (Öğretim yılı süresince en az 1 defa) 

Öğrencilerin, KBRN, arama-kurtarma, 

temel afet bilincine yönelik bilgi ve 

becerilerini arttırmak ve ekip işbirliği 

ile çalışmalarını sağlamak. 

    

5 Kastamonu UMKE işbirliği ile 

öğrencilerimize, afet ve acil durumlarda olay 

yeri yönetimi, tahliye, taşıma tekniklerine 

yönelik teorik, uygulamalı eğitimler ve 

tatbikatlar (Öğretim yılı süresince en az 1 

defa) 

Öğrencilerin, afet ve acil durumlarda 

olay yeri yönetimi, tahliye, taşıma 

tekniklerine yönelik bilgi ve 

becerilerini arttırmak, tatbikatlar ile 

mesleğe yönelik hazır oluşluklarını 

sağlamak.  

    

6 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 

öğrencileri tarafından ilçemizde bulunan 

ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 

temel yangın farkındalık eğitimi ve yangın 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı 

Öğrencilerinin, sivil halka yönelik 

eğitim faaliyetleri becerilerini 

geliştirmek, ilkokul ve ortaokul 
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tatbikatı uygulaması (Öğretim yılı süresince 

en az 1 defa) 

öğrencilerinin, yangın ve yangından 

korunma bilgi ve farkındalığını 

arttırmak 

7 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı 

öğrencileri tarafından ilçemizde bulunan lise 

öğrencilerine yönelik yangın farkındalığı, 

yangından korunma ve tahliye eğitimleri; 

öğretim elemanları eşliğinde, İtfaiyecilik 

mesleğinin tanıtımı, itfaiyecilik programı 

tanıtım ve bilgilendirme (Öğretim yılı 

süresince en az 1 defa) 

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı 

Öğrencilerinin, sivil halka yönelik 

eğitim faaliyetleri becerilerini 

geliştirmek, lise öğrencilerinin, yangın 

ve yangından korunma, itfaiyecilik 

mesleği, itfaiyecilik programı 

hakkında bilgi ve farkındalığını 

arttırmak 

    

8 İlçemizde bulunan kamu kurumlarına yönelik 

(Kaymakamlık çalışanları, polis, belediye 

çalışanları vb.) yönelik sivil savunma ve 

korunma hizmetleri kapsamında Temel Afet 

Bilinci Eğitimi, Temel Yangın Eğitimi 

katılım sertifika programı.(Öğretim yılı 

süresince en az 1 defa) 

İlçemizde bulunan kamu 

personellerinin ve diğer çalışanların 

sivil savunma ve korunma 

kapsamında; afet bilinci, yangından 

korunma farkındalığı oluşturmak ve 

kişilere bu alanlarda sertifikalandımak. 

    

9 Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü 

tarafından öğrencilerimize yönelik Orman 

yangınları ile mücadele semine eğitimi 

(Öğretim yılı süresince en az 1 defa) 

Öğrencilerin orman yangınları 

hakkında bilgi ve farkındalığı arttırmak 

    

10 Ankara Afet Acil Durum Eğitim Merkezi 

(AFADEM) tarafından Temel Afet Bilinci 

Eğitici Eğitmenlik Sertifika Programı 

(Öğretim yılı süresince en az 1 defa) 

Öğrencilerin, Temel Afet Bilinci 

eğitimi eğitmenlik sertifikasına sahip 

olmalarını sağlayarak, mesleki olarak 

eğitmenlik rollerini geliştirmek 

    

11 Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 

Başkanlığı tarafından Temel İtfaiye Eri 

Eğitimi (Öğretim yılı süresince en az 1 defa) 

Öğrencilerin, mesleğe yönelik bilgi ve 

uygulama becerilerini geliştirerek, 

mesleğe hazır oluşluğunu ve uyumunu 

arttırmak. 

    

12 Ankara Afet Acil Durum Eğitim Merkezi 

(AFADEM) tarafından Hafif Arama 

Kurtarma Eğitimi Sertifika Programı 

(Öğretim yılı süresince en az 1 defa) 

Öğrencilerin, arama-kurtarma bilgi ve 

becerilerini geliştirerek, bu alanda 

sertifika sahibi olmalarını sağlamak. 
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Elektronik ve 

Otomasyon 

Bölümü 

Elektronik 

Haberleşme 

Teknolojisi 

13 Kastamonu Türk Telekom müdürlüğüne 

teknik gezi (Öğretim yılı süresince en az 1 

defa) 

 

Öğrencilerin, Elektronik haberleşme 

alanında, mesleğe yönelik faaliyet ve 

işler hakkında bilgi ve farkındalığı 

arttırmak. 
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EKER 

 

Öğr.Gör.Dr. 
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Öğr.Gör.Meryem 

TAŞER 

    

14 İlçemizde bulunan Halk Eğitim Merkezi 

işbirliği ile öğrencilere iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimi sertifika programı 

(Öğretim yılı süresince en az 1 defa) 

 

Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği 

hakkında bilgi ve farkındalıklarını 

arttırmak, bu alanda sertifika almaları 

sağlayarak; yaz stajına yönelik 

uyumlarını sağlamak. 

    

15 Yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik 

oryantasyon eğitimi (Öğretim yılı süresince 

en az 1 defa) 

Öğrencinin okula uyumunu sağlamak 

ve bu süreci hızlandırmak ve okulla 

ilgili öğrencilere gerekli bilgiler 

aktararak yeni girdikleri ortama kısa 

sürede alışmalarına yardımcı olmak. 

    

16 Bölümümüzün mezun ve son sınıf 

öğrencilere Elektrik Elektronik Ve 

Haberleşme Teknikerleri Derneği hakkında 

bilgilendirme semineri (Öğretim yılı 

süresince en az 1 defa) 

 Öğrencilerin mesleğe yönelik 

dernekler hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamak, derneğe üyelik, iş 

bulma imkânları vb. konularda 

farkındalıklarını arttırmak. 

    

Yabancı Diller ve 

Kültürler Bölümü 

Uygulamalı 

İngilizce ve 

Çevirmenlik 

Programı 

17 Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı 

Öğrencilerine Yönelik Oryantasyon Eğitimi 

(Öğretim yılı süresince en az 1 defa) 

Öğrencinin okula uyumunu sağlamak 

ve öğrencilere okulla ilgili gerekli 

bilgiler aktararak ve mevcut soru 

işaretlerini gidererek yeni girdikleri 

ortama kısa sürede alışmalarına 

yardımcı olmak. 
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YALAVAÇ 

 

Öğr.Gör.Aybike 

KELEŞ 

 

Öğr.Gör.Nehir 

DEVRİM 

 

Öğr.Gör. Seçil 

ERKOL 

 

    

18 Kastamonu İlinde bulunan çeviri büroları ile 

görüşüp öğrencilere iş akışı ve gereklilikleri 

ile ilgili bilgi verilmesi ve mesleğin tanıtımı 

için seminer düzenlemek (Öğretim yılı 

süresince en az 1 defa) 

Öğrencilerin gelecekteki meslekleri ile 

ilgili fikir sahibi olmasına ve mesleğin 

gerekliliklerini anlamasına katkıda 

bulunmak 

    


