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21/09/2017 tarih ve 30187 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Maden
Yönetmeliğinin 126. Maddesi kapsamında, Ankara Çukurambar Holiday Inn Otelde
Daimi Nezaretçilik Eğitim Programları düzenlenecektir.
Eğitimler 5 gün teorik, 2 gün maden sahalarında uygulamalı olmak üzere toplam 7 gün
sürecektir.
Eğitim başvuruları www.nezaretciegitimleri.com sitesi üzerinden yapılacak olup, site
üzerindeki başvuru kayıt formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra 535 TL (KDV
dahil) katılım bedelinin aşağıda belirtilen hesaba yatırılması gerekmektedir.
Genel Müdürlüğümüze dilekçe ile eğitim başvurusu yapılmayacaktır.
Eğitim başvurusunda bulunan ve eğitim ücretini yatıran tüm katılımcılar 80’er kişilik
gruplar halinde eğitime alınacaktır.
Genel Müdürlüğümüze dilekçe ile eğitim başvurusunda bulunanlar arasından Maden
Yönetmeliğinin Geçici 6. Maddesine göre daimi nezaretçi olarak atanma şartlarına sahip
olmadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan katılımcılar ücret yatırma sırası dikkate
alınarak eğitim programına dahil edilecektir.
Sonraki eğitim grupları da ücret yatırma sırasına göre belirlenecektir.
Eğitimler 80 kişilik grubun oluşması halinde sürekli olarak düzenlenecektir.
İlk grup eğitimleri 17 Kasım 2017 tarihinde başlayacak olup 80 kişilik grubun
oluşmaması halinde eğitim ileri bir tarihe ertelenecektir. Diğer grupların eğitim tarihleri
ile ilgili duyurular eğitime başlanmasından en az bir hafta önce Genel Müdürlüğümüz
internet sitesi ve www.nezaretciegitimleri.com sitesinden yapılacak olup ayrıca
katılımcılara SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
Eğitim gruplarında adı açıklanan kişiler, duyurulan tarihlerde eğitime katılamama
durumunu eğitim programı başlamadan en geç bir hafta öncesinde ELTEMTEK firmasına
bildirmesi gerekmektedir. Aksi halde yatırılan ücret iade edilmeyecek ve o eğitim
programına katılım hakkını kaybedecektir. Bir sonraki eğitime katılım için yeniden
başvuru yapılması ve yeniden ücret yatırılması gerekmektedir.
Eğitim sertifikaları, başvuru kayıt formunda belirtilen adreslere gönderilecektir.
Başvuru kayıt formunda beyan edilen tüm bilgiler esas alınacak olup, MİGEM ve
ELTEMTEK sorumluluğunda olmayacaktır.
Yanlış beyandan kaynaklı belge yenilemesi gerekmesi durumunda ELTEMTEK
tarafından 30 TL belge yenileme ücreti alınacaktır.
Banka Hesap Bilgileri;
Alıcı Adı: ELTEMTEK A.Ş.
Vergi Dairesi: Hitit V.D.
Vergi No: 3330032635
Banka Hesap Bilgileri
Vakıfbank Balgat Şb.
IBAN: TR06 0001 5001 5800 7293 6334 37



Her katılımcı için ilgili hesaba ayrı ayrı ödeme yapılması ve dekont açıklama kısmına Ad,
Soyad ve TC Kimlik Numarası bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Sadece gerekli
durumlarda dekont gönderilmesi istenecektir.

Ek: Daimi Nezaretçi Eğitimi Öncelikli Grup Listesi

