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SU ALTI KAYNAK VE KESME EĞİTİM PROGRAMI

GİRİŞ
İstanbul GEDİK Üniversitesi size ihtiyacınız olan su altı kaynak eğitiminin yanı sıra su altı inşaat endüstrisinde çalışmak için 
gereken özel programları sunmaktadır.
Eğitim programı boyunca su altı kesim ve kaynak işlemlerini yapabilecek profesyonel dalgıçların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

SERTİFİKA
Kurs, AWS D3.6 ve EN ISO 15618-1 uluslararası standartlarına göre yürütülecektir. 
IMCA ve ADCI, her iki standardın da eğitim ve öğretimini kabul eder. 

KİMLER KATILMALI
Bu kursa profesyonel 1. sınıf ve 2. sınıf dalgıçlar - balıkadamlar katılabilir.
Adaylar sertifikalarını, özgeçmişlerini, dalgıç belgelerini ve geçerli sağlık belgelerini eğitim başvurusu esnasında sunacaklardır.

KURS ÜCRETİ
Kurs ücreti, 5 gün eğitim ve öğretim için katılımcı başına 4,500 USD’dir.
Bu ücrete; tüm eğitim ve öğretim belgeleri, gerekli tüm özel kesme ve kaynak elektrotları ve metalik malzemeler dahildir. Başarılı 
katılımcılar Uluslararası Sertifika ve İstanbul Gedik Üniversitesi Su altı Kaynakçı Sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.

SU ALTI KAYNAK VE KESME EĞİTİM PROGRAMI 
GÜNLER KONULAR TEORİK PRATİK

1. Gün - Sabah

1. Gün - Öğleden Sonra

2. Gün - Sabah

2. Gün - Öğleden Sonra

3. Gün - Sabah

3. Gün - Öğleden Sonra

4. Gün - Sabah

4. Gün - Öğleden Sonra

5. Gün - Sabah

5. Gün - Öğleden Sonra
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* Bu program İstanbul’da yapılacaksa, İstanbul Gedik Üniversitesi, Pendik Marine dalış tesisleri kullanılacaktır.

Katılımcılar geçerli sağlık raporlarını fotoğraflı ve dalgıç sertifikalarıyla birlikte sunmalıdırlar.

Eğitim ve sınavlar satıhtan beslemeli su altı dalış sistemi kullanılarak yapılacaktır.
Uluslararası Sertifikalar, başarılı katılımcılar için EN ISO 15618-1 - AWS D3.6’ya göre olacaktır. Eğer katılımcı sınavı geçemezse, 
bir sınav hakkı daha verilir, eğitim tekrarı yapılmaz.

MODÜL 1: Su altı kesim / kaynak teorisi (Bir Gün)
MODÜL 2: Su altı kesim / kaynak uygulaması (Denizde Dört Gün *)

NOT: Kurs Türkiye dışında gerçekleştiriliyorsa, dalış, pratik eğitim ve yerin güvenlik koşulları, ev sahibi kuruluşla birlikte 
incelenmelidir. Kurs ücreti ve diğer konular için verilen karar ayrı olarak belirlenecektir.

Su altı kesme / kaynak teorisi

Su altı kesme / kaynak teorisi

Su altı kaynak uygulaması (metal ark kaynağı) *

Su altı kaynak uygulaması (metal ark kaynağı)

Su altı kaynak uygulaması (metal ark kaynağı)

Su altı kaynak uygulaması (metal ark kaynağı)

Su altı kaynak uygulaması (metal ark kaynağı)

Su altı kaynak uygulaması (metal ark kaynağı)

Metal ark tekniği ile su altında kesim

Sınav ve Değerlendirme
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MODÜL-2 KONULAR

MODÜL-1 KONULAR

• Su altı kaynak yöntemlerinin açıklaması
• Su altı kesim yöntemlerinin açıklanması
• Su altı kaynak ve kesiminde kullanılan malzemelerin tanıtılması
• Kaynak ve kesim sırasında uyulması gereken güvenlik kurallarının açıklanması

• Satıhtan beslemeli dalış ekipmanlarının kullanımı ve bakımı
• Satıhtan beslemeli dalış için acil durum prosedürlerinin yerine getirilmesi
• Satıhtan beslemeli dalış operasyonlarının yönetimi
• Satıhtan beslemeli su altı kesme ve kaynak prosedürleri
• Su altı kesim ve kaynak uygulamaları
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