
PROGRAM ESASLARI 

Genel Kurallar: 

Devam Durumu:  

Eğitim programına devam mecburidir. Herhangi bir mazeret hali (Hastalık, görev vs.) 

durumunda 5 iş günü süreli olan programlarda 3 ders saatini, 10 iş günü süreli olan 

programlarda 1 günü ve 11-20 iş günü süreli programlarda 2 günü aşmayacak şekilde idare 

tarafından izin verilebilir. İzin gereken durumlarda katılımcıların şirket/firmalarından yazılı 

izin talep formu getirmeleri zorunludur. İzin talepleri program yöneticisine başvurmak 

suretiyle oluşturulur. Mazeret bildirmeden devamsızlık yapan kursiyerler programa devam 

edemez ve sertifika haklarını yitirirler. Hastalık mazeretleri sonucu rapor verilen kursiyerin 

rapor süresi eğitim program süresinin 1/5’inden fazla olursa kursiyerin program ile ilişiği 

kesilir. 

 

Program Sonu Sınavı: 

Her programın sonunda bir yazılı sınav yapılacak olup gerekli durumlarda uygulama sınavı da 

yapılacaktır. 

 

Başarı Belgesi:  

Eğitim programı sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere birer Sertifika (Eğitim 

Belgesi) verilecek ve sonuç iş yerine bir yazı ile bildirilecektir. Eğitim sonunda 70 ve üzeri 

puan alan katılımcılar başarılı sayılırlar. 

 

Başarısızlık Hali:  

Eğitim programı sonu sınavında başarısız bulunanlar ve mazereti olmadan devamsızlık 

gösteren kursiyerler başarısız sayılır, sertifika alma haklarını kaybederler ve durumları iş 

yerlerine bildirilir. 

 

Ücret Ödemeleri: 

Hububat Eksper Eğitimi, Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Temel Eğitimi ve Yetkili 

Sınıflandırıcı Laboratuvar Eğitim ücretleri TMO Genel Müdürlüğü Ziraat Bankası Kurumsal 

Şubesi TR05 0001 0017 4537 7119 0650 02 no’lu hesaba seçilen eğitim adı ve katılımcı 

bilgileri (ad-soyad, kimlik numarası ve varsa firma vergi dairesi numarası) belirtilerek 

yatırılacaktır. Ödemeye ait dekont egitim.sube@tmo.gov.tr mail adresine gönderilecektir. 

Eğitim ücretleri program başlama tarihinden en az bir hafta önce yatırılmış olmalıdır. Eğitim 

faturası Kurumumuz tarafından program bitiminde ilgililere gönderilecektir. 



Programda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

Aşağıda belirtilen hal ve davranışlarda bulunmak Eğitim Merkezimizde yasaktır. 

- Derslerde düzen ve ahengi bozmak, 

- Yöneticilere, eğitim görevlilerine ve diğer kursiyerlere saygısız davranmak, 

- Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, 

- Eğitim Merkezinin olanaklarını kötüye kullanmak, 

- Eğitim Merkezi kapalı alanlarında sigara içmek, 

- İzinsiz toplantı düzenlemek, afiş ve pankart asmak, 

- Her çeşit patlayıcı madde, silah, yaralayıcı ve yanıcı madde bulundurmak, 

- Kumar oynamak ve oynatmak, 

- Eğitim Merkezine içkili gelmek ve çevreyi rahatsız etmek, 

Misafirhane ve Yemekhane Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

- Konaklama Tesisine girişler eğitim tarihinden bir gün önce (Pazar) ve çıkışlar eğitimin 

son günü (Cuma) yapılacaktır. 

- İlgililerce verilen form doldurularak gerekirse kimliğiniz danışmaya bırakılacaktır. 

- Koridor, lobi vb. yerlerde pijama, terlik ve benzeri kıyafetler ile dolaşmak kurallara 

aykırıdır. 

- Odalara misafir çıkarmak yasaktır. 

- Odalarda ve diğer mekanlarda alkollü içki tüketmek yasaktır. 

- Sabah-Öğle-akşam yemekleri Kurumumuz tarafından belirlenen saatlerde servis 

edilecektir. 

 

Eğitim Yeri: 

TMO Genel Müdürlüğü Ek Tesisleri Eğitim Şube Müdürlüğü İstanbul yolu 9.Km 

Yenimahalle/ANKARA 

İrtibat Telefonları :       591 42 24 

(0312)  591 42 29 

       591 42 19 

        591 42 32 

İrtibat Mail Adresi : egitim.sube@tmo.gov.tr 

Hesap No  : TMO Genel Müdürlüğü Ziraat Bankası Kurumsal Şubesi /  

   TR05 0001 0017 4537 7119 0650 02 

 


