
31. KALİTE KONGRESİ –  22-23 KASIM 2022
ERKEN KATILIM FORMU

BİREYSEL KATILIM - KATILIMCI 

*Ad – Soyad    :

Yaka Kartına Yazılacak Kuruluş Adı (çalışıyorsa):

*Görevi : 

*Cinsiyet : 

*Doğum Tarihi : 
*Sektör : 

*Kuruluş Kategorisi : Özel Sektör Kamu Sektörü 

*T.C. Kimlik No : 

*E-posta : 

*Telefon : 

GSM : 

*Adres :  

Ek Not (gerekliyse) : 
Yıldız ile işaretli alanların doldurulması zorunludur. 

Kongre / Tarihler / Katılım Bedelleri 

**Kişi başı katılım ücretleridir. 
Kayıt ücretine; 

• Kongre oturum ve içeriklerine online katılım ve stant ziyaretleri, etkileşimli görüşmeler,
dokümanlar, çeviri hizmeti dahildir.

NOT: Paralel oturumlardan herhangi birine katılımcı yerine başkası katılamaz. 
Oturumların bir bölümü için davetiye hakkı devredilemez. İsim değişikliği/davetiye 
hakkının devredilmesi oturumların tamamı için ancak belirlenecek tarih aralığı 
içerisinde uygulanması halinde geçerlidir. 
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Kayıt Bilgileri 

Lütfen katılmak istediğiniz kongre paralel etkinlikleri ile ilgili kısımları eksiksiz bir 
şekilde doldurunuz. 

Kasım 2022'de yapılacak olan kongre programlarına katılmak 
istiyorum.

Katılımcı Sayısı : …..... Kişi Başı Katılım Ücreti: ..........................Toplamı: …………. + 
KDV bedeli Türkiye Kalite Derneği İktisadi İşletmesi tarafından adıma/şirketime 
kesilecek fatura karşılığında indirim dönemi içerisinde ödeyeceğimi/şirketimin ödeyeceği 
taahhüt ederim. 

Onaylıyorum: 

Not: Kongre kayıtlarının tam ve doğru olarak tutulabilmesi için, kişisel 
ve kurumsal bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak girilmesi gerekmektedir. 
Eksik ve/veya yanlış girilen bilgilerden kaynaklanan aksaklıklardan 
KalDer sorumlu tutulamaz. 

Not: Formun eksik doldurulması halinde kayıt konfirme edilmiş 
sayılmayacaktır. 

Kayıt Değişikliği – İptal Bildirimi 

İsim değişikliği bildirme: 

Kaydınız sonrasında bireysel kayıtlarda adınıza ait e-posta adresine, kurumsal kayıtlarda irtibat kişisine 
ait e-posta adresine kayıt sistemi linki ve şifresi gönderilecektir. İsim değişikliklerinizi herhangi bir ücret 
ödemeden self servis olarak belli bir tarihe kadar gerçekleştirebileceksiniz.  

İptal bildirme: 

İptal bildirimlerinizi kayıt sisteminde yapabilirsiniz. 

01 Ekim 2022 tarihine kadar olan iptal bildirimlerinde, 
Toplam ödenen rakam üzerinden %10 kesinti yapılarak ödenen tutar iade edilir.

01 Ekim 2022 tarihinden sonraki iptal bildirimleri işleme alınmayacaktır. 

NOT: Kaydınız; ücretin ödendiği tarihte geçerli olacaktır. Bu sebeple, 
ücretlendirme kayıt formunun gönderildiği tarihe değil, ücretin 
yatırıldığı tarih aralığına göre esas alınacaktır. 
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İ 
Ödemeler banka transferi yoluyla yapılabilmektedir. 
Yukarıda yazılı bilgileri okudum ve kabul ediyorum.  

Onay 

Yukarıda belirttiğim meblağı,  

KalDer TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ Garanti Bankası Suadiye Şubesi 
(350) TR30 0006 2000 3500 0001 2996 86 numaralı TL hesabına yatırdım. Dekontu
ektedir.

Ödeme Bilgileri 


	Ad Soyad: 
	Kurum: 
	Görevi: 
	Cinsiyet: [Seçiniz]
	Doğum Tarihi: 
	Sektör: 
	Group1: Off
	TCKN: 
	E-posta: 
	Telefon: 
	GSM: 
	Adres: 
	Not: 
	Sayı: 
	Ücret: 
	Tutar: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off


