TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ
198 Saat
Eğitim Programı Genel Görünümü
Eğitim
ŞŞ – 1
ŞŞ – 2
ŞŞ – 3
ŞŞ – 4
ŞŞ – 5
ŞŞ – 6
ŞŞ – 7
ŞŞ – 8

Eğitim Başlığı
Şantiye mühendisliğine giriş
Şantiye kurulumu ve proje başlangıcı
Geoteknik ve yönetsel beceriler
Kaba inşaat işleri
Yalıtım, ince inşaat işleri ve izin süreçleri
Şantiyelerde çok kullanılan programlar
Altyapı projeleri imalatları ve yapım yöntemleri
Üstyapı projeleri imalatları ve yapım yöntemleri

EĞİTİM TARİHİ

8 Şubat 2022 – 22 Nisan 2022

EĞİTİM ÜCRETİ

800 TL

EĞİTİM SÜRESİ

198 Ders saati

EĞİTİM ORTAMI

Sürekli Eğitim Merkezi Çevrimiçi Eğitim Sistemi

EĞİTİM BİÇİMİ
EĞİTİM SAATLERİ

Eğitim, önceden çekilmiş ders kayıtlarından oluşmaktadır.
-

(Dersler 7 gün 24 saat istenilen saatte izlenebilir)



Sistemde yer alan ders kayıtlarının, eğitim son tarihine kadar
izlenmesi gerekmektedir.
Eğitimin tamamlanabilmesi için, eğitim sırasında sorulan takip
sorularına doğru cevap verilmesi şarttır.
Eğitim sürecinde gönderilen ön test ve son testlerin, her birinin
duyurulan son tarihe kadar doldurulması, eğitim katılım belgesi
almak için zorunludur.


KATILIM TAKİBİ

EĞİTİM AKIŞI



İlk hafta, sadece ŞŞ-1 eğitimi sisteme yüklenecek ve ulaşılır olacaktır.
Her hafta, sisteme bir eğitim daha eklenecektir.
Sekizinci hafta, ŞŞ-8 eğitimi sisteme yüklenecektir.

EĞİTİM TİPİ

Asenkron, kayıttan eğitim.

KATILIMCI SAYISI

Katılım 80 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTMENLER

Eğitmen listesine buradan ulaşabilirsiniz.

DERSLER

Ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

SORULARINIZ

Ders sayısı
24
24
28
24
24
24
26
24

Sorularınızı sem@imo.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Eğitim Programı Kayıt ve Ödeme Kuralları
Eğitime katılımda İMO üyesi olma şartı aranacaktır.
İMO üyelerinin 2022, 2021 ve 2020 yılları öncesi aidat borcu bulunmamalıdır.

Kayıtlar 3 Şubat 2022 Perşembe mesai bitiminde kapanacaktır.


Eğitim ön kayıt formunu dolduran ilk 80 kişi asıl başvuru listesi olarak kabul edilecektir.



Eğitim ön kayıt formunu dolduran ikinci 80 kişi yedek başvuru listesi olarak kabul edilecektir.



Katılımcılarla e-posta yolu ile iletişim kurulacaktır. E-posta adresiniz ve e-posta kutularınızda
oluşabilecek aksaklıklardan ve takibinden İMOSEM sorumlu değildir.



Ön kayıt formu tarafınızdan doldurulduktan bir gün sonra, size asıl veya yedek listede olduğunuzla ilgili
bir e-posta paylaşılacaktır.



Ön kayıt formunu doldurarak asıl katılım listesine girmeyi hak eden katılımcı adaylarından, eğitim
ödemesi yapmayanlar bir sonraki eğitim için cezalı duruma düşeceklerdir.



Eğer asıl listedeyseniz, size iletilecek e-postada eğitim ücretinin aktarılması için sizinle hesap numarası
ve IBAN bilgisi paylaşılacaktır.



Asıl listede olmak, eğitime katılım hakkı kazanıldığı anlamına gelmemektedir. Eğitim ödemesinin
yapılmış olması asıl şarttır. Eğitim ücreti, e-posta ile size gönderilen hesap numarası veya IBAN
adresine yatırılmalıdır.



Asıl listede olan ve hesap numarası ve IBAN bilgisi iletilmiş olan adaylardan, 3 iş günü içinde eğitim
ücretini yatırmayanlar eğitim katılım hakkını kaybedecek ve yerine yedek listeden ilk sıradaki aday
katılım hakkı kazanacaktır.



Eğer yedek listedeyseniz, size yedek listede olduğunuz bilgisi verilecektir. Asıl adaylardan kontenjan
açılması durumunda, sizinle IBAN paylaşılacak e-posta ile iletişime geçilecektir.



Ödeme yaparken açıklamalar kısmına, eğitim katılımcısının oda sicil numarası ve adı soyadı mutlaka
yazılmalıdır. Açıklama eksikliğinden dolayı oluşabilecek sorunlardan İMOSEM sorumlu değildir.



Ödeme bilginiz onaylandıktan sonra, SEM Eğitim Sistemine giriş için adres, kullanıcı adı ve şifre
bilgileriniz, size mail ortamında iletilecektir.

Ön kayıt formunu doldurmadan önce, lütfen kayıt ve ödeme kurallarını okuyunuz!

Ön kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz
Eğitim Programının Takip ve Devamlılık Ölçümü Kuralları


Bir ders saati ortalama 50 dk.’dır. İçeriğe bağlı olarak, 30 dk. ile 60 dk. arasında değişebilmektedir.



Size mail ortamında iletilen kullanıcı adı ve şifreyle, eğitim kapsamında yer alan eğitimlere ve eğitim
belgelerine 24 saat ulaşabilirsiniz.



Eğitim videolarına ve eğitim sistemine erişim geçicidir ve 30 Nisan tarihine kadar sınırlıdır. Eğitim
videolarına 30 Nisan 2022 tarihine kadar ulaşılabilir ve sınırsız izlenebilir.



Eğitim videoları, indirilmek üzere paylaşılmayacaktır.



Videolar izlenirken size rastgele anlarda sorulan sorularla eğitim devamlılık takibi ölçülecektir.



Eğitim sonunda; %70 devam şartını sağlayan üyelere katılım belgesi verilecektir.



Eğitim sonunda, %70 devam şartını sağlayan üyelere başarı sınavına girebilir ve başarı belgesi almaya hak
kazanabilirler.



Başarı Sınavı tarihi, eğitimin bitiş tarihinin ardından duyurulacaktır.
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Necatibey Caddesi No: 57 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 294 30 46 • Fax: +90 312 294 30 88 • e-posta: sem@imo.org.tr
IMO Sem

imo_sem

imo.sem

imo_sem

