Proje Ortakları
Research Academic
Computer Technology Institute
http://www.cti.gr

İşbirliği Ortakları
Aşağıdaki ortaklar kurs içeriğinin geliştirilmesinde ve
ülkelerindeki
dağıtımında
aktif
olarak
katkıda
bulunacaklardır:
- İtalya Marche Bölgesi Su İdaresi

http://www.ato3marche.it
- ANCE Abruzzo, İtalya

http://www.ance.it
Center for the Assessment of Natural
Hazards & Proactive Planning
http://naturalhazards.ntua.gr/

- Marche Teknik Üniversitesi, Hidrolik, Yollar, Çevre ve

-

-

Pamukkale Üniversitesi
http://www.pau.edu.tr

-

Kimya Bölümü, İtalya
http:// www.isac.univpm.it
Van der Meer & van Tilburg Innovation Consultants,
Hollanda
http://www.innovation.nl
Vitens Su Dağıtım Şirketi, Hollanda
http://www.vitens.nl
ECO-ONE - Finlandiya
http://www.kolumbus.fi/eco-one
SYKLI Çevre Okulu, Finlandiya
http://www.sykli.fi

SU DAĞITIM SİSTEMLERİNİN
KORUYUCU BAKIMI

Proje Numarası:
502419-LLP-1-2009-1-GR-LEONARDO-LMP
Training 2000
http://www.training2000.it

HS Data Ltd
http://www.hsdata.com

Denizli Belediyesi
http://www.denizli.bel.tr

Limasol Su İdaresi
http://www.wbl.com.cy

Projeye katkıda bulunmak veya bilgi almak için temas
bilgileri:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Selçuk Toprak
Kınıklı Kampüsü Denizli
Tel: 0 258 2963352
Fax: 0 258 2963382
e-posta: stoprak@pau.edu.tr
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından mali olarak
desteklenmektedir.
Projede
geliştirilen
eğitim
simülatörü,
Avrupa
Komisyonu tarafından mali olarak desteklenen
SEISLINES projesini (EVG1-CT-1999-00005) temel
almaktadır.
Bu
doküman
yalnızca
yazarlarının
görüşlerini
yansıtmakta olup, Komisyon burada yer alan bilgilerin
kullanımından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Süre:
Kasım 2009 – Ekim 2011
Proje Türü:
Yenilik Geliştirme İçin Çok Taraflı Proje
Proje İnternet Sitesi:
http://www.teg.cti.gr/pm4wat

Proje

Amaçlar

Beklenen Sonuçlar

Proje ile yenilikçi bir internet tabanlı platform ve
kentsel su dağıtım sistemlerinin (şebeke) koruyucu
bakımı ile ilgili meslek içi eğitim kursu
geliştirilecektir. Proje ile şebekelerde bakımın
iyileştirilmesi, güvenliğin arttırılması ve arızaların
azaltılması amaçlanmaktadır. Önerilen eğitim
programı şunları içerecektir:

Çoğu kentsel su dağıtım sistemleri, malzeme
yorgunluğu, paslanma ve yaşlanma gibi
faktörlere ve oturma, zemin erozyonu,
sıvılaşma, deprem gibi etkilere bağlı hasarlar
içerir. Bunun sonucunda, şebekenin yapısal
dayanım, güvenilirlik, sağlamlık ve esneklik
özellikleri
şebekenin
farklı
yerlerinde
değişkenlik gösterir. Önleyici bakım bu tür
zararlı etkilere uygun şekilde önceden
hazırlıklı olmanın tek yoludur.

Projenin sonuç ürünü kentsel su dağıtım
sistemlerinin koruyucu bakımı ile ilgili eğitim
programlarını içeren çok dilli ve internet tabanlı
bir kursu içerecektir.

 Teorik bölümde, önleyici bakımın temel
prensipleri, yararları, kısıtları, kurumsal yapısı
vb.’ni içeren internet tabanlı bir kurs
bulunacaktır.
 Uygulama bölümünde ise farklı çevresel koşullar
altında çalışan bir şebekenin nasıl yaşlandığını
ve doğal afetlere verdiği tepkileri hesaplayan,
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Güvenilirlik Analizi
ve Veritabanı Sorgulamasını entegre olarak
içeren bir sistem bulunacaktır. Bu sistem
kullanıcıya şebekeyi en iyi nasıl ıslah edeceği
konusunda önerilerde bulunacaktır.

Proje özellikle deprem bölgelerindeki su
dağıtım sistemlerinin bakımından sorumlu
personeli ilgilendirmektedir. Ulusal deneyimler
ve uygulamalar birleşik bir müfredat ve
öğrenim içeriği kütüphanesi oluşturmak için
kaynaştırılacaktır.
Meslek
içi
eğitim
programında şunlar bulunacaktır:

Kurs internet üzerinden ve CD’lerden
çalışabilecek şekilde 4 dilde (İngilizce,
Yunanca, İtalyanca ve Türkçe) hazırlanacaktır.
İkinci ana ürün ise bir kullanım kılavuzu ile
birlikte verilecek eğitim simülatörüdür. Projenin
sonuç ürünlerinin dünya çapında uygulanabilir
olması beklenmektedir.

 Ortak ülkelerdeki su dağıtım sistemi
uzmanlarından en son önleyici bakım
yöntemlerinin aktarılması.
 Kullanıcıya tüm şebekenin güvenilirliği
konusunda tavsiyeler verecek ve çeşitli
senaryoları inceleyecek olan bir simülasyon
(benzetim) platformunun geliştirilmesi.
 Farklı ortak ülkelerin ihtiyaçlarına cevap
verebilecek, kentsel su dağıtım sistemlerinin
koruyucu bakımı ile ilgili internet tabanlı ve
aynı zamanda bağımsız çalışabilecek eğitim
kursunun geliştirilmesi.

Hedef Kitle
Günümüzde
belediyelerin
su
dağıtım
sistemlerinin
durum
sağlığının
ve
güvenilirliğinin
değerlendirilmesi
için
personelinin en yeni koruyucu bakım
yöntemleri hakkında eğitilmesi gerekli hale
gelmiştir. Dolayısıyla, bu projenin hedef kitlesi
şebeke bakımından sorumlu olan bakım
personeli
ve
mühendislerdir.
Eğitim
malzemeleri her bir gruba hitap edecek şekilde
olacaktır.

