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DAĞrrn\,I YERI,ERiNE

göıevi ile
Kurumumuz 80 1ıldıt ylirüfuekt, olrluğu tanm piya§alamı diiaenleme
tüm yuft
yönterı_le
eü
ekotromik
birlikte dİıaıoav" ,yg; oit"ıikli k titeü ve sığLklı lııiinü
yoluylı
Depoculü"
Lisanslı
]ot1n;;;üi;; urJr-.-,ör"ı Sektöre Uzuı süeıi xiraıama
oroiesini
havata qeçiırni stıı.
*",*';dÖ;l,"]İ;İ
Kurumumuzda yuıt geneliıde lisanslı depolaıda sj,:] ,1_T*
personeli y"tiiti.-"y. yönelik eğitim programlarımu s9\tlr9c.ycr "ı".,ş':P"]r_T1_91T
ia.pıo uroi". dev-zırn' etnektedir, Alatııda uzman eğtici kadıomuz ,ile d{ızenıeyecğgünz
gelon tılopler
Ş'Ir; pr"s;;, içerikleri, *ihüoi ," silrelori yazrınız ekindo olup

aoğrultusundaprogramlarulgulamayakonulacaktu _
ve konu
İOz toousıİ egtimla:io nlnt.luoa-,zdaki hububat piyasalarına du;nırulmasr
ile ilgili ,rır,i,;, .::::,,.;ıo]v.i:: adresinden bilgı alıımasr hususunda;
Bilgi ve gereğini rica e.derim.
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PROGRAMLAR HAKKINDA BiLGiLER
Ilububat Eksperğ Eğitim Programı
mevcut hububat çeşitlerini
Sektörde eksper olaıak görev alacak personğle
gerekli bilgilui vererek eksper
tanrtna]q hıüubat alım yönteml*ı ," alri, tıiterleri hekkında

Amacı

:

nitelikleri kazandırnaktıı.

Süresi
arihleri

Hafta (15 iş giiüü)

ı
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:

25 Şubat-l5 Mart 2019

(1.Crup)

06-24 Mayıs 2019

(2.6ff

04-22 Ka§ım 2019

(3.Gnıp)

Kontenjan ı Her bir

a(((&<(«(ö4i«eı

,ı*ıışışıııışıı,

eğitim progıam için 30 kişi ile sınnlrdır,

Yetklü Sınflııairncı Laboratuvır Temcl Eğtim Progrımr

ı yetkili

Amıcı

slruflandıncı laboratuvaılaıda görev alacak personele hububat

tanıtmak vğ hububat ana]iz yöntemleri hakkın<la bilgi venneKir,

çeşitl

süresi

.1

Tarih]eri

:06-17 Mays2019

l0

günü

r_ı<.r(ç<<(,<ı(ı*ğ(

(2.Gnıp)

07-I8 Ekim 2019

Kontenjan : Her bt

iü(t((tG(«ğ.
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eğitim progpmı için 30 kışi ilo

sıırrlıdıı,

.<!(ür<<(aa(ri-

progranlarda
NOT: Toprak Mü$ileri Ofisi gerekti dıınunlarda

de

yapabilir.
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PROGRAMESASLARI
Genel

Kurallır:

Devım Durumu:
(Hastalık, g(hev vs,)
Eğtim ptogramına devam mccburidir, llerhangi bir mazeret hali
günü silıoli olm
güalı sü(9ü oian pıogramlarda 3 ders saatini, 10 iş
aİn**au-S iş'gi;ü

idare

," 11-20 iş güıü sİtlreli prograınlala 2. günr aşinayaçak şokilde
l
yazılı
taıafindan i;n verilebiliı. lr. g"..t* a,"unlarta kaulımcılarm şirkeVfiııoalanndan
başvurrnak
lri, olop formu getirmeleıi zoruııludur, İ'in talepleri prograırı yöneticısııe

,."J"*

programa devam
suıetiyle-oluştunıiur. Mazeret biltlirme,derı devamsrzlıİ yapan kuısiyerleı
rapoı veı:ileu kusiyerin
edemez ve §ğrtifika haklaruu yitiririer. Hastahk mazerctlcn sonuçu
program ile ilişiği
rapor süresi eğitim program şuresinin t/S,inden fazla olıırsa kursiyerin

kesilir.

Progrım §onu §rnıvı:
Het pıoga'.,t, 56nımtta bir

yazlı

sınavı da
sınav yapılacak olup gerekli dururılada uygulama

y

Bışırı

Belgcsi:

olan kursiyerlete biıcı Scrtiika (Eğitim
Eğitim progiamı §onutrda yapllacak sınavda başarılı
iİzeri
yazı iie bil<lirilcooktiİ. Eğitim sonrrnda 70 ve
Belgesi) verilecek vo şonuç iş vurio, ti,
puan alaı katlımcılaı başanlr sayılular,

Bışırrsrzlık llali:

myereti olmaden devamşızlık
Eğitim programı aonu srnavında başarısrz bulıınantaı le
alına haklannı kaybcdetler vc ümımları §
gösteıen kuısiyerleı başaısız ,"r,'Jl*'r*"
yerleriıo bildirilir.

ücret Ödemeleri:

ve Yetkiü
Laborıtüı var Tçmel Eğitioi
Sınıflanüncr
eI
Eğitinffi;ldli
Hububat Eksp
kururnsal
TMO Gsnel Müditlüğü ziraat Bankası
sıruflandınq lab orabryaı Eğitim ücretleri
eğitim adı ve kaülımcı

no'lu hosaba seçilerı
numaıası) belirtilerek
ve vaısa firma vergi dairasi
numsıasr
kimük
(ad-soya4
bilsilerı
adresine gönderilecelıir.
egitim.sube@lmo,gov,tr mıil
yatınlacakhr. Ödemeye ait dekont
olıııalıdu, Eğitim
en az bt hafta önce yaflftlİfu ş
tarihindçn
ama
başl
gr&m
pro
en
Eğitim üutt1
gir,ıderi lecektir.
pİogram bitiminde it$Ülere
fahuasr kurumumuz araından
Şubesi
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Progrımda Dikkat Eititmesi Gereken Hususlar:
Aşağda beliıtilen hal ve

-

buluımak Eğtım Meıkezimizde yasakhr,

Dcrslerde iliizen ve ahongi bozmak,
Yöneticileıç, egitim gOrevlilerine ve diğer hırsiyerlerc saygsız

üvnııma},

Sınavlaıda kopya çekmek veya çektirrıü
Eğtim Mcrkoziıin olanaklanru kötiiye hıllanmak,
Eğtim Merkezi kapalı alanlarında sigata içmek,

.

.ıa

madde, silü, yıralaycı vğ yaüo madde
Kumar oynamak ve oyıatsıalr,
Eğitim Merkezine içkili gelmek ve çevrryi rahatsız etmek,

İu, ç"şlt putluycr

bulundurmdg6(<cfteııça,qı<ew

Misaiirhıne vt Yemekhınc Kullıoımınirı Dikkıt Edilmcsi Gereken lluıutlır:

-

ton giiıü (Cuma) yapılacaktu.
bırakılacaktır,
İlgilİlerce verilet İorm ,ıtoldurularak gerekiıse kimliğiniz <laruşmaya
kurallara
dolaşmak
ile
kıyafetler
lİoridor, lobi vb. yerlcrde pıjım8, tcflik vo bonzeai

-

aykındır.
Odalara misafit çıkarmak yasa}ür,
yasaknr,
Odalaıda ve üğer mekanlarda alkollü içki §ikeolek
Sabü-Öğle-aklatn ysııekl€ıi rıırumumuz tarafın'lan belirl€,ıen
edilecoktir.
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E$tim Yeri:

TMO Geuel

lfia-tğiİtt

saatlerde servis

yolu 9,Km
Tesisleri Eağ--Y"t'S' Müdüfllığü istonbul

Yenirüalle/ANKARA ı.ırJığ(f<
İrtibıt Telefonlın

59| 4724

:

(o3r2) 591^4229
59l 42 t9
59I 4232

İrtibat

Mıil Aitred

:

egitim,sube@tmo,gov,tr

Eemp

No

ı

Kurumsal Şubcsi
TMo Gencl Müdırlüğü ziİaat Bankası

TR05 000ı oolr1

ııııışıırı*'<«ı"{ı

Br b.te'

5070

ırIl, dd'trolik

J.«.

i

ı k,nun!ıı

453,7

_ra(üıc,3{iarıiİ(a!l«

giiv,di
89r"::':
8610

/

7119 0650 02

-*"a,*---,--«-<..-,--ı-r-

olikt,ooü in,ı İ, inıit.ınE"İtİ,

: .:,;;;.;
-_".r.", ,.
Nun,;4,ı:}&'l'4-74,1l,(n-E,2:}9ı'
Etrıİ i.yldır. ifP://ğb.tg..tno,gq,,tt ı4İr,iDd,[ B,ltE
,

r-*

ı,ıaı, r a- (<«(.r<<ü(a((«(

nuo.;stüıtı9 üıgiıcıiylı ıı'4ıblttrı|ntı

29/oI/2B|9

Lai82

a442233l32a

SAVFA 06/ 65

T1,4oERzURU[.lsUEE

lı@ü)!ı")

««lr.<((((t(«(«

ücretleıfdirme
,.ğı«İ<{lca
üE6_

(Tek kişilik oda)

(KONAKLAMA

+

SABAH-ÖĞLE-AKŞAM YEıvıgĞİ

+

«,şrc(-qıı.a.6r«,İ(((
EĞİTİM )

EĞiTLü{ ADI

TOPLAMGİJN
sAYI§I

timi
1 E
Hububat
yetkili s ınıflandırıcr Laboratuvar Temel

19

|2

TOPLAMTUTAR
4400
2850

TL
TL

Eğitimi

toeı.grBüffiff*'
nĞ[-iriııa»ı

ToPLAM

GtlN SArTsI

Hububat Eksperliği
Yetkili Sınıflandıııcı Laboratuvar Teıııel

19
12

ToPLAM
TUTAR
2250TL
1500

TL

Eğitimi

NOT: Konaklarna Tesisine giıişler eğtım tarüinden bu gün önçe (Pazar giiıü) ve çıLışlat
egitimb son gıınıı (Cuma gürü) yapılacaktır,
geç sabü saat
NOT: Konaklgma yapmıyacak olan.tgfl.rt?Eİrffi"İf;ŞŞr;-)
09:00'da Eğtim Şube MiidiiıIüğü'nde hazu bulunacaklatdıı,
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