TMMOB
Çevre Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi
MESLEK İÇİ EĞİTİM DUYURUSU

ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME PERSONELİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
(ÇEVRİMİÇİ)

Eğitimin Adı
Eğitimin Verileceği
Tarihler
Eğitimin Verileceği
Yer

28-29
29 TEMMUZ 2022
28 Temmuz 2022, Perşembe 10.00 – 18.00
29 Temmuz 2022, Cuma
10.00 – 18.00
Eğitim TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından online
platform aracılığı ile verilecek olup, katılımcılar eğitme kendi bilgisayar veya
mobil cihazları aracılığı ile bağlanacaktır.

Eğitmen

ÇMO İzmir Şube Eğitmenleri

Katılımcı Sayısı

30 kişi (en fazla)

Eğitim Ücreti

Eğitim bedeli: 486 ₺
Banka Hesap Numarası:
İş Bankası Yeni liman Şubesi 3427
3427–0339372
Hesap Adı: Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
IBAN NO: TR80 0006 4000 0013 4270 339372
Banka masrafları katılım ücretine dahil değildir.
NOT: Eğitime kayıt yaptırmak için eğitim bedelin
bedelinin
in peşin ödenmesi
gerekmektedir.
Eğitime katılım sağlayacakların, 20 Temmuz 2022 tarihine kadar kesin kayıt
işlemini yapması gerekmektedir. Kesin kayıt işlemi için kontenjan bilgisi
alındıktan sonra eğitim ücretinin birime ait duyurulan banka hesabına ya
yatırılmış
olması gerekmektedir. Katılım iptal edilmesi durumunda eğitim ücreti iade
edilmez. Eğitim Şubemiz tarafından iptal edilmesi durumunda katılımcıya ücret
iadesi yapılacaktır.

Eğitim ile ilgili
sorularınız için
iletişim bilgileri
Eğitime
Katılabilir?

Kimler

Ömriye BUDAKLI / Selma AKDOĞAN
Tel: 0232 4640022 Faks: 0232 4220959
E-posta:
posta: cmoizmir@cmo.org.tr
Eğitimin Amacı: Şubemiz tarafından meslek alanlarımızda sorumlu çevre
mühendisine bağlı olarak görev yapan yardımcı personele yönelik olarak
planlanan Meslek İİçi
çi Eğitimler kapsamında; Arıtma Tesisi Sorumlu Mühendisine
bağlı olarak çalışan teknik personel ve tesis personeline atıksu yönetimi
uygulamaları hakkında genel bilgilendirme yapmak ve uygulama örne
örnekleri
sunmak.
Eğitime Kimler Katılabilir?
•Atıksu yönetimi konusunda bilgi edinmek isteyen teknik personel
•Atıksuların arıtılması konularında hizmet veren firma yetkilileri ve personeli,
•Kamu Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sanayi tesisleri bünyesinde görev yapan,
arıtma tesisinin işletilmesinden sorumlu personel.

Not: Eğitim içeriği çevre mühendisi haricindeki mühendis ve diğer atıksu
arıtma tesisi çalışanlarına yöneliktir.
Eğitimin Programı

Eğitimin Uzaktan
Verilmesi Süreci

•Atıksu arıtma tesisleri işletim esaslarında genel kavramlar,
•Atıksu arıtma tesisleri işletiminde dikkat edilmesi gereken hususlar,
•Atıksu arıtımda karşılaşılan sorunlar,
•Atıksu analizinin, karakteristiğinin önemi.
•Atıksu Arıtma Tesislerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği
•Firma Uygulamaları
*Eğitime % 70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
- Online platform aracılığıyla ders anlatımı yapılacaktır. Eğitimden önce, eğitim
için kayıt yaptıran kişilerin mail adreslerine şifreleri iletilecektir.
-Eğitim materyallerine (sunum vb.) katılımcılarımız kendi adlarına tanımlanan
şifrelerle giriş yaparak ulaşabileceklerdir.
- Eğitim süresince katılımcıların kameralarının açık kalması sağlanarak devam
durumları kontrol edilecektir. Devam koşulunu sağlamayan katılımcılara sertifika
düzenlenmeyecektir.
-Katılımcılar, akıllı telefonları veya bilgisayarları ile eğitime katılabileceklerdir.
-Ayrıntılı bilgiler eğitim öncesi katılımcılarımıza e-posta aracılığıyla iletilecektir.

