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TÜRKİYE 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TAŞKIN, YÜZEY VE YERALTI SULARI 



2017 EĞİTİM TAKVİMİ 

YER EĞİTİM KONUSU AÇIKLAMA TARİH 

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ 

MIKE Powered by DHI yazılımlarının e-bü lten ü yelik seçeneğ iyle:  

 Yazılımlarla ilğili ğelişmeler 

 Sekto rel ğelişmeler 

 Uyğülama sırasında işinize yarayabilecek o nemli noktalar 

 Etkinlik davetleri 

 Eğ itim davetleri 

Konülarından haberdar olabilirsiniz. 

U cretsiz ü ye olün ve DHI’nin ğelişen dü nyasına dahil olün:  www .theacademybydhi.com 

 

 

MIKE FLOOD  Enteğre 1D ve 2D Nehir Taşkını Modellemesi 13 - 14 Nisan Ankara 

MIKE HYDRO River NAM  Yağ ış - Akış (hidrolojik) modelleme  27 - 28 Nisan Ankara 

MIKE SHE Enteğre Hidrolojik Havza modellemesi 3 - 4 - 5 Mayıs Ankara 

 

MIKE 21/3 FLOW MODEL 2D ve 3D Hidrodinamik modelleme - Flexible Mesh  21 - 22 Eylü l Ankara  

FEFLOW  Yeraltı süyü modellemesi 4 - 5 - 6 Ekim Ankara  

WEST Atık sü şebekesi modellemesi 12 - 13 Ekim Ankara 
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MIKE FLOOD  
Enteğre 1D ve 2D nehir taşkını modellenmesi 

Bü eğ itim iki ğü n sü recek olüp, katılımcıların 
1D nehir modeliyle 2D yü zey akışı modelini 
enteğre çalıştırma konüsünda bilği sahibi 
olmalarını sağ layacaktır.  Eğ itim sırasında 
amaç, nehir taşkını modellemesi için 2D yü zey 
akışının model kürülümünü olüştürmaktır. 

 Batimetri olüştürma 
 MIKE HYDRO River ve MIKE 21 

enteğrasyonü 
 Yapıların detaylı tanımlanması 
 Taşkın yatağ ında modelleme ve harita 

olüştürma 
 Esnek ğridleme 
 Uyğülamalı o rnekler 

MIKE SHE 

Enteğre Hidrolojik Havza modellemesi 

Bü 3 ğü nlü k eğ itim sü resince hidrolojik 
do nğü deki proseslere yo nelik ifziksel olaylar 
ve modelleme yaklaşımları ile, MIKE SHE ile 
yü zey ve yeraltı sülarının tamamen enteğre 
modellenmesi işlenecektir 
 

 Iklim, bitki o rtü sü , evapotransprasyon 
 Kanal akışı ve yü zey süyü 
 Doyğün ve doyğün olmayan yeraltı süyü 

akışı 
 Enteğre sü kalitesi 
 Kalibrasyon ve sü bü tçesi 

MIKE HYDRO RAINFALL-RUNOFF (RR) 
Yağ ış - Akış (hidrolojik) modelleme  

Bü iki ğü nlü k eğ itim sü resince NAM yağ ış akış 
modellemesinin üyğülamaları işlenecektir.  
Ayrıca MIKE HYDRO River Rainfall-Rünoff 
modü lü nü n küllanım alanları da takip 
edilecektir.  

 MIKE  HYDRO Rainfall Rünoff (RR) 
modü lü  

 NAM modeli 
 Sülama modü lü  
 Hidrodinamik model ile enteğrasyon 

 

MIKE 21/3  FLOW MODEL HD FM 
2D & 3D Hidrodinamik modelleme - Flexible 
Mesh 

Bü iki ğü nlü k eğ itim sü resince M21/3 
Hidrodinamik Akış modü lü  ile batimetri 
olüştürma, 2D ve 3D temel akış simü lasyonları 
olüştürma ve sonüçların sünümü işlenecektir.  

 Coğ rafi korrdinat sisteminin seçimi ve 
batimetri olüştürma 

 Veri ğirişi 
 2D ve 3D hidrodinamik model 
kürülması 

 Sınır koşüllarının yo netimi 

FEFLOW 
Yeraltı süyü modellemesi 

Bü eğ itim ü ç ğü n sü recek olüp, katılımcıların 
yeraltı süyü modelleme çalışmalarında 
FEFLOW  küllanımı hakkında bilği edinmeleri 
amacını taşır. Katılımcılar olüştürdükları  
2B ve 3B akış ve ço zü nen taşınımı modelleri 
sayesinde, yazılımın temel yeteneklerini 
o ğ renme imkanına sahip olürlar. 

 FEFLOW ve ğrafiksel küllanıcı ara yü zü  
 2B ve 3B mesh yapıları olüştürma 
 Sınırlı ve sınırsız akiferler içinde akış 
modelleri kürma 

 Taşınım modelleri kürma 
 Sü rekli ve sü reksiz modeller 
 CBS / CAD veri ara yü zlerinin küllanımı  

WEST 
Atık sü arıtma tesislerinin modellenmesi 

Bü eğ itim iki ğü n sü recek olüp, katılımcıların 
biyolojik atık sü arıtma tesisi modelleme 
alanındaki o nemli noktalar konüsünda  bilği 
edinmelerini sağ lar. WEST eğ itimine ayrıca 
atık sü arıtma tesisi simü lato rü nü  de 
içermektedir. 

 WEST GUI ara yü zü  

 Projenin kürülümü (tesis planı) 

 Dinamik simü lasyon 

 Objektif değ erlendirme 

 Gelişmiş deney çeşitleri 
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THE ACADEMY  by DHI, her yıl dü nya çapında dü zenlediğ i 
eğ itim ve etkinliklerle, alanında üzman binlerce kişiyi bir 
araya ğetiriyor. Eğ itim takvimimizde yer verdiğ imiz standart 
eğ itimlerin yanı sıra, projenize o zğü  içeriğ e sahip eğ itim 
hizmeti almanız da mü mkü ndü r.  
 
THE ACADEMY by DHI, sündüğ ü eğ itim seçenekleriyle, süyün 
dahil oldüğ ü tü m platformlardaki üzmanlar, proje 
mü hendisleri, o ğ retim ü yeleri, teknisyenler ve yo neticileri 
hedef kitle olarak belirlemiştir. 
 
MIKE Powered by DHI eğitimleri  
eğ itimleri temel yeteneklere yo nelik, üyğülamalı ço zü mler ve 
yazılımı en kapsamlı şekilde küllanımını sünüyor. Bü eğ itimler 
ile MIKE modelleme araçlarının küllanımının karar destek 
sistemlerini olüştürmadaki avantajına sahip olabilirsiniz. 
 
Tematik eğitimler 
Tematik eğ itimler; tarım ve sü ü rü nleri, iklim değ işikliğ i, 
enerji, taşkın, kıyı ve liman, yü zey ve yeraltı süyü, sanayi,  
şehir şebekesi, çevre ve ekosistemler, ü rü n ğü venliğ i ve 
çevresel risk ğibi alanlarda tü m iş sü reçleri için kavramsal 
üyğülamaları ve karar destek ilkelerini üyğülamaya olanak 
sağ lar. 
 
Eğitmenler 
Alanlarında ülüslararası proje ço zü mü  ve eğ itim tecrü besine 
sahip üzmanlardan olüşan eğ itmen kadromüzla THE 
ACADEMY by DHI eğ itimlerinin kalitesini sağ lıyor, 
katılımcıların değ erlendirmeleriyle de ğelişimi devamlı 
kılıyorüz. 
 
Eğitim içerikleri, fiyat bilgisi ve kayıt 
I çin bizimle iletişime ğeçebilirsiniz: 
 
İletişim: 
Fercan Sü rer 
Lisans ve Eğ itim Koordinato rü  
Tel:  0546 9000 383 
E-mail: mike.tr@dhiğroüp.com 

DHI Tü rkiye ofisinin standart eğ itimleri Ankara’da 
dü zenlenmektedir. Mekan bilğisi katılımcılara ayrıca 
düyürülmaktadır. 
Projenize ve firmanıza o zğü  eğ itim talepleriniz için lü tfen 
iletişime ğeçiniz. 
 
Bilgisayar desteği 
Eğ itim boyünca katılımcılara, ğerekli yazılım kürülümüna  
sahip bilğisayar desteğ i sünülmaktadır. 
 
Eğitim dili 
Eğ itim ve eğ itim materyallerinin dili konüsünda, katılımcılara 
ayrıca düyürü yapılacaktır. Katılımcılardan temel seviyede 
I nğilizce bilğisi beklenmektedir. 
 
Eğitim katılım ücreti 
Eğ itim ü creti:   
2-ğü nlü k eğ itim: 1,400 TL  (KDV dahildir) 
3-ğü nlü k eğ itim: 1,600 TL  (KDV dahildir) 
 
 
Katılım ü creti; eğ itim dokü manları, katılım sertifikası, o ğ le 
yemeğ i ve ikramları içermektedir.  
 
İndirimler  
 %50 : ü niversite o ğ rencileri ve akademisyenlere 
 % 20 : aynı yıl içerisindeki 2. ve sonraki eğ itimlerde 
 %10 : ğeçerli bir Service Maintenance Ağreement’a (SMA) 
sahip olünması dürümünda 

               
Kayıt tarihi 
Tü m eğ itimler için son kayıt tarihi, eğ itimden 2 hafta o nce sona 
ermektedir. Kontenjanımız sınırlı oldüğ ü için, bü tarihten o nce 
o deme işlemini tamamlayan katılımcılara o ncelik tanınacaktır. 
Kayıt için o demenin eğ itimden o nce tamamlanması 
ğerekmektedir. 

Lü tfen son ğü ncellemeler ile Eğ itim Takviminin devamını  
ğo rü ntü lemek için web sitemizi ziyaret ediniz: 
www.theacademybydhi.com 

DHI Türkiye 

Mustafa Kemal Mah.  

2139. Sk No.2/12 

Çankaya/ANKARA 

Tel: + 90 312 220 07 06  

Fax: + 90 312 220 07 89  

dhi.tr@dhigroup.com 

http://worldwide.dhigroup.com/tr 


