
27-28-29 Ocak 2022 tarihlerinde LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdürlük Eğitimi zoom programı üzerinden 

online olarak düzenlenecektir. Eğitim ile ilgili detayı ve eğitim başvuru formunu aşağıda bulabilirsiniz. Eğitime 

katılmak isteyenlerin, ekte bulunan başvuru formunu doldurarak samsun@kmo.org.tr adresine göndermeleri 

gerekmektedir. 

Saygılarımızla, 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Kimsem Eğitim Birimi 

Notlar: 

1) Eğitimler Zoom programı üzerinden gerçekleşecek olup Zoom programını bilgisayarınıza indirmek 

için https://zoom.us/download adresine girdiğinizde download butonuna tıklayarak program kurulum dosyasını 

indirebilir, daha sonra inen dosyanın kurulumunu yaparak bilgisayara kurabilirsiniz. 

2) Eğitim başvurusu onaylanan kişilere eğitime giriş linki e-posta ve sms yoluyla gönderilecektir. 

EĞİTİMİN ADI LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU 

MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ 

EĞİTİMCİ Osman Nuri PİLGİR (Kimya Mühendisi) 

Hüseyin BAŞ (Kimya Mühendisi) 

Engin DAL (Doktor) 

EĞİTİMİN YERİ Zoom programı üzerinden online olarak düzenlenecektir. 

Programı https://zoom.us/download linkinden 

indirebilirsiniz. 

EĞİTİM TARİHİ VE 

SAATİ 

28-29-30 Ocak 2022 (Cuma-Cumartesi-Pazar) 

10:00-18:00 

ÖN KAYIT Ön kayıt için ekteki başvuru formunu doldurup 

samsun@kmo.org.tr adresine mail yolu ile gönderiniz. 

KONTENJAN Eğitime katılım sınırı yoktur 

EĞİTİM İÇERİĞİ a) LPG piyasası ile ilgili hukuki düzenlemelerin genel 

esaslarını, 

b) LPG piyasası ile ilgili teknik düzenlemeleri ve 

uygulamalarını, 

İlgili Standartlar 

c) İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını, 

ç) Her türlü emniyet tedbirleri ve uygulamalarını, 

d) Yangınla mücadele ve ilk yardım konularını, 

e) Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve 

uygulamalarını, 

f) Personel yönetimi ve eğitimini, 

g) İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konuları, 

ğ) Sorumlu müdürlerin hak, yetki, yükümlülük ve 

sorumluluklarının neler olduğu hususlarını, 

h) LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz 

istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını 

kapsar. 

mailto:samsun@kmo.org.tr
https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
http://kmo.org.tr/resimler/ekler/39d21be02bb2600_ek.doc
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KATILIM KOŞULLARI TMMOB`ye bağlı bir Oda üyesi olmak (Mühendisler 

İçin) 

Mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi 

veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, 

Üye ödenti borcu bulunmamak, 

Eğitim ücretini yatırmış olmak 

GEREKLİ BELGELER Başvuru formu, 

T.C. vatandaşlık numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, 

Lisans eğitimi diploma fotokopisi 

Bağlı bulunduğu odasından verilen oda üyeliği kimlik 

kartı fotokopisi, 

Odaya kayıtlı olduğuna ve aidat borcu olmadığına dair 

yazı, 

Belgelendirme ücreti ödenti makbuzu, 

  

EĞİTİM VE BELGE 

ÜCRETİ 

Eğitim bedeli; 540 TL / 3 Gün ve belge sertifika 

bedeli 150 TL olmak üzere toplam; 690 TL 

(mühendisler için) 

 

Mühendis olmayanlar için 900 TL / 5 gün ve belge 

sertifika bedeli 150 TL olmak üzere 1050 TL 

A sınıfı iş güvenliği uzmanları 360 TL / 2 Gün ve    

sertifika bedeli 150 TL olmak üzere toplam 510 TL 

(mühendisler için) 

EĞİTİM NOTU Eğitim için gerekli notlar, eğitimden önceki gün mail 

ortamında gönderilecektir. 

SINAV VE 

DEĞERLENDİRME 

Eğitimin son günü, dersten sonra online sınav 

yapılacaktır. Sınav başarı notu 70/100’dür. 

ŞUBE BANKA HESAP 

BİLGİSİ 

Eğitim ücretini Türkiye İş Bankası TR09 0006 4000 0017 

3020 8102 19 no.lu şubemiz banka hesabına 

yatırabilirsiniz. 

NOT LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi başvuru formunu, 

gerekli belgeleri ve banka ödeme dekontunu eğitim 

gününden önce bize mail atmanızı rica ederiz. 

http://no.lu/


  

 


