
Gemi ve Deniz Yapılarında Yorulma
Eğitimi 

Başlangıç Eğitimi 
Askeri gemiler, büyük ticari gemiler ve açık deniz yapıları gibi ekonomik, stratejik önemi olan yapıların: 

Minimum yatırım maliyeti 
Maksimum dizayn ömrü

sağlanacak şekilde inşa edilebilmesi için “yorulma dizaynı ve mekaniği“ konusu denizcilik sektörü için en önemli başlıklardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Türk Loydu TL Teknopark Arge tarafından sunulacak eğitimimiz; özellikle Savunma Sanayimize yönelik olarak çok büyük 
yatırımlarla yapılmakta olan askeri gemiler ve operasyonel maliyetleri çok yüksek seviyelerde olan açık deniz yapıları dikkate alınarak, bu 
yapıların; 
Tasarım,
Üretim
Bakım ve Onarım süreçlerini içerecek şekilde kurgulanmıştır. 

Gemi ve Deniz Yapılarında Yorulma Eğitimi sektörümüzde eksik olan bilgiyi sağlamayı amaçlamakta olup “Başlangıç Eğitimi“Gemi ve Deniz Yapılarında Yorulma Eğitimi sektörümüzde eksik olan bilgiyi sağlamayı amaçlamakta olup, Başlangıç Eğitimi  
sonrasında “İleri Düzey Eğitim“ gerçekleştirilecektir.

Eğitim süresince; tasarım, üretim ve onarım konularının yanı sıra; gemilerin ve deniz yapılarının ömürleri boyunca yapılması gereken 
yorulma değerlendirmesi konusu da ele alınacak ve sektördeki pratik uygulamalar tartışmaya açılacaktır.

Kimler katılmalı?
Dizaynerler, tersane mühendisleri, gemi ve deniz yapıları ile ilgili muayene, bakım, onarım faaliyeti yürütme sorumluluğu olan teknik 
yöneticiler 

Ö Ö ÜEğitmen : Dr. Özgür ÖZGÜÇ 

Dr. ÖZGÜÇ; İTÜ’den aldığı Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendisliği eğitiminden sonra tekne mukavemeti ve yorulma alanında yaptığı 
çalışmalarla UK Glasgow Üniversitesi’nden Doktora ünvanı almıştır. 

Dr. ÖZGÜÇ; gemiler ve deniz yapıları ile uzmanlık alanına yönelik çalışmalarını Bureau Veritas, Det Norske Veritas Norway & Singapore, 
INPEX E&P, TOTAL E&P South Korea gibi şirketlerde 15 yıl boyunca yönetici ve uzman düzeyinde sürdürmüş olup; aynı zamanda bu 
ülkelerde; dizaynerlere, tersanelere ve armatörlere yönelik eğitimler ve seminerler sunmuştur. Son 15 yılda uluslararası bilimsel dergi ve 
konferanslarda yaklaşık 20 çalışması yayınlanmıştır. 

Dr. ÖZGÜÇ halen Türk Loydu TL Teknopark Arge Müdürü olarak görev yapmakta olup; savunma sanayi projeleri başta olmak 
üzere denizcilik sektörümüze analiz ve Arge alanlarında olduğu kadar uzmanlık alanlarında verdiği eğitimler ile de destek vermektedir. 

Sertifika:
Eğitim sonunda eğitim katılımcılarına Türk Loydu Katılım Sertifikası düzenlenecektir.

Tarih : 22 AĞUSTOS 2016
Eğitim Saatleri         : 09:30-17:00
Eğitim Yeri : TÜRK LOYDU
Adres : Tersaneler Cad. No: 26 Tuzla - İSTANBUL
Eğitim Ücreti : 450 TL/katılımcı +%18 KDV 

Ücrete eğitim notu, ikramlar ve düzenlenecek sertifika dâhildir. Toplu katılım yapacak firma çalışanlarına;2-3 kişi katılımı halinde  % 10; 4-5 
kişi katılımı halinde % 15; 6 ve üzeri katılım halinde % 20 indirim uygulanır.
LCV: Cihan SANCAR – csancar@turkloydu.org 0 216 581 38 42

Kontenjan sınırlı olduğundan başvuru sırasına göre kayıt yapılacaktır.16 AĞUSTOS 2016 saat 16:30’a kadar LCV yapmanız rica olunur. 
Eğitim kat l mc sa s en a 15 kişi old ğ nda aç lacakt rEğitim, katılımcı sayısı en az 15 kişi olduğunda açılacaktır.

TÜRK LOYDU VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ 
Tel: 0216 581 37 00  Faks: 0216 581 38 30--0216 581 38 20

E-posta: egitim@turkloydu.org Web site: http:// www.turkloydu.org


