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DELEGE KAYIT FORMU 
Önemli Not: 

Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için; toplam 4 sayfa olan bu form eksiksiz doldurulmalı 
ve banka havalesi tercih edildi ise, banka dekontu ile birlikte 

imcet@maden. org.tr adresine gönderilmelidir. 
Kayıt İçin: +90 312 425 10 80 / 124      Gsm: +90 546 425 10 90  imcet@maden.org.tr

 
Adı ve Soyadı   Görev / Unvan   

Kurum / Firma Adı   

İş Telefonu   Faks   

Cep Telefonu   E-posta Adresi   

Adres   

Bildiri Adı 
(Yazarlar için) 

  

 
       6698 Sayılı KVKK hükümleri kapsamında kişisel verilerimin işlenmesi ve 3. kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6698.pdf 
 
Delegelik Bilgileri: 
Delegelik tipleri 
Katılımcılar için Kongre kayıt tipleri; “Tam delegelik”, “Günübirlik konaklamalı” ve “Günübirlik konaklamasız” şeklindedir. 
Kongre Standart Paketi 

   5 yıldızlı otelde 3 gece ultra her şey dahil konaklama  
Check in   : 28 Kasım 2023 Saat 14:00 
Check out               : 1 Aralık 2023 Saat 12:00 

  Tüm kongre oturumlarına, sergiye, açılış törenine ve özel oturumlara katılım 
  Hoş geldin kokteyli ve gala yemeğine katılım 
  Kongre Seti 
  

Kongre Kayıt Ücretleri (Lütfen seçeceğiniz kayıt tipi için kutucuğu işaretleyiniz.) 

Kayıt Tipleri Paket 30.06.2023 
Öncesi 

30.06.2023 
Sonrası 

Tam Delegelik A Standart Paket + Tek Kişilik Odada Konaklama 850 €/kişi 950 €/kişi 

Tam Delegelik B Standart Paket + İki Kişilik Odada Konaklama 650 €/kişi 700 €/kişi 

    Günübirlik Konaklamalı Konakladığı Gün İçin Standart Paketten Yararlanır 
(Tek Kişilik Oda) 

350 €/kişi 400 €/kişi 

  Günübirlik Konaklamalı Konakladığı Gün İçin Standart Paketten Yararlanır 
(Çift Kişilik Oda) 

300 €/kişi 350 €/kişi 

    Günübirlik Konaklamasız* Katıldığı Gün İçin Standart Paketten Yararlanır 200 €/kişi 250 €/kişi 

Kongre kayıt ücretlerinde TMMOB üyelerine indirim uygulanacaktır. 
  *Sabah 09:00’da giriş, akşam 18:00’da çıkış yapılacak ve gün boyunca tüm imkanlardan yararlanılacaktır.
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Türkiye 28. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 

 

Günübirlik Konaklamalı Katılım: 
Sadece belirli günlerde ve konaklamalı olarak Kongreye katılmak isteyenler için katılım şeklidir. Katıldığı gün için 
Standart Paketten yararlanır. Hangi tarihlerde Kongreye konaklamalı olarak katılmak istiyorsanız aşağıdaki tablodan 
tarihleri işaretleyiniz. 

 
Tarihler 

□ 28 Kasım 2023 Salı  

□ 29 Kasım 2023 Çarşamba  

□ 30 Kasım 2023 Perşembe 

 
Günübirlik Konaklamasız Katılım: 
Sadece belirli günlerde ve konaklamasız olarak Kongreye katılmak isteyenler için katılım şeklidir. Hangi tarihlerde 
Kongreye konaklamasız olarak katılmak istiyorsanız aşağıdaki tablodan tarihleri işaretleyiniz. Günübirlik 
konaklamasız katılımcılar Standart Paketten yararlanır ve en geç saat 18:00’de otelden ayrılmaları zorunludur. 

 
Tarihler 

□ 28 Kasım 2023 Salı 

□ 29 Kasım 2023 Çarşamba 

□ 30 Kasım 2023 Perşembe 

□ 01 Aralık 2023 Cuma 

 
Kongre Öncesi ve/veya Sonrasında Konaklama: 
Kongre öncesi ya da sonrasında kongre otelinde konaklamak istiyorsanız aşağıdaki tablodan tarihleri işaretleyiniz. 

 
 

Tarihler 
Ücret 

Tek kişi Çift kişi 

□ 26 Kasım 2023 Pazar 
200 €/kişi 150 €/kişi 

□ 27 Kasım 2023 Pazartesi 200 €/kişi 150 €/kişi 

□ 01 Aralık 2023 Cuma 200 €/kişi 150 €/kişi 

□ 02 Aralık 2023 Cumartesi 200 €/kişi 150 €/kişi 

Tarihler
Ücret (Kişi Başı)

Tek kişilik Oda Çift kişilik Oda

26 Kasım 2023 Pazar 200 €/kişi 150 €/kişi

27 Kasım 2023 Pazartesi 200 €/kişi 150 €/kişi

01 Aralık 2023 Cuma 200 €/kişi 150 €/kişi

02 Aralık 2023 Cumartesi 200 €/kişi 150 €/kişi
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Türkiye 28. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 

 

Havaalanı Transferleri: 
Kongre süresince belirli saatlerde kongre oteli ve Antalya Havaalanı arasında transfer hizmeti sağlanacaktır. 
Transfer talebiniz için tabloyu doldurunuz. 

 

e süresi bir saattir. 
 Tarih Saat Uçuş No. Ücret 
 

 Toplu Transfer (Geliş)    40 €/kişi 
 

 Toplu Transfer (Gidiş)    40 €/kişi 
 

 Özel Transfer (Geliş)    60 €/kişi 
 

 Özel Transfer (Gidiş)    60 €/kişi 

 
TOPLAM TUTAR (Lütfen aşağıdaki tabloyu tercihlerinize uygun olarak doldurunuz.) 

 

Tercih edilenler Ücret 
Tam Delegelik A ………………… € 
Tam Delegelik B ………………… € 
Günübirlik Konaklamalı Katılım ………………… € 
Günübirlik Konaklamasız Katılım ………………… € 
Kongre Öncesi ve Sonrası Konaklama ………………… € 
Transferler ………………… € 
TOPLAM ………………… € 

Açıklamalar (Varsa)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

 

Not: Ödemeler ödeme günündeki EURO (€) T.C. Merkez Bankası efektif satış kurundan Türk Lirası hesaplanarak 
yapılır. 
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Türkiye 28. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 

Önemli Not: 
Kayıt işleminin tamamlanabilmesi için; toplam 4 sayfa olan bu form eksiksiz doldurulmalı ve banka havalesi tercih edildi ise, 
banka dekontu ile birlikte imcet@maden.org.tr adresine gönderilmelidir. Lütfen başvuru formunuzu ve banka havalesi 
tercih edildi ise ödeme makbuzunuzu yanınızda getirmeyi unutmayınız! 
 

 

Ödeme Şekli; 

Ödemeler banka havalesi veya online sistemi kullanarak kredi kartından yapılabilir. 
 
Banka Havalesi ile Ödeme 
 
 
 
 
 
 

 

* Lütfen Açıklama kısmına; Delege Adı, Soyadı ve Kurum / Firma Adı yazmayı unutmayınız. 

 
 

1. Odalara giriş günü saat 14:00’de başlar, çıkış günü saat 12:00‘de biter. Öğle yemeği ile giriş yapan konuklar çıkış günü kahvaltı akşam 
yemeği ile otele giriş yapan misafirlerin çıkış günü kahvaltı ve öğle yemeği alma hakları vardır. 

2. Delege ve/veya Firma, organizasyonun gerçekleştirileceği mekânda bulunan demirbaş eşyayı itinalı bir şekilde kullanacağını beyan ve 
taahhüt eder. Mekânda bulunan Menkul eşya, teçhizat, kıymetli eşyaların Delege’nin ve/veya Firma misafirlerinin davranışı sonucunda; 
zarar görmesi, kullanımının bozulması, çalınması, değer kaybetmesi vs. halinde, ODA’nın bundan kaynaklanan tüm zararı herhangi bir 
ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Delege ve/veya Firma tarafından karşılanır. 

3. ODA tarafından belirlenen sağlık ve güvenlik kurallarına organizasyon süresince Delege ve/veya Firma uygun davranılacağını kabul ve 
taahhüt etmektedir. Bu maddeye aykırılık halinde ODA'nın uğramış olduğu zarar ve ziyanı tazmin sorumluluğu Delege ve/veya 
Firma’nın konuklarına aittir. Sağlık ve güvenlik kuralları sırasıyla şöyledir; 

• OTEL’e her türlü ateşli ve ateşsiz silahların getirilmemesi, 
                   • Çocukların velilerin kontrolünde hareket etmesi, 

• Delege ve/veya Firma’nın araçlarında yakıcı parlayıcı maddelerin bulunmaması. 
4. Otel’de konaklayan Delegelerin kullanımına tahsis edilen telefon, oda servisi, yiyecek-içecek vs. gibi ekstra harcamalar, Delege 

OTEL’den ayrılmadan önce ODA tarafından veya otel görevlilerince Delege’den ayrıca tahsil edilir. 
5. Organizasyon sırasında kapalı mekânlarda açık alevi gerektiren her türlü ateşli Show, maytap ve fişek kullanımı yasaktır.  
6. Otel’e hayvan kabul edilmez. 
7. OTEL’de konaklayan delege kimlik bilgilerini ibraz etmek zorundadır. Giriş sırasında Delege’nin satın almış olduğu hizmet bilgileri, kimliği 

ile kontrol edilecektir. Delege’nin yanlış bilgi vermesinden doğacak ekstraları ödemeyi Delege peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
8. Yanlarında çocuk veya çocukları ile gelecek delegeler için ücretlendirme şu şekildedir; 1.çocuk (0-12 yaş) Ücretsiz, 2.çocuk (0-2 yaş) 

Ücretsiz, (2-12 yaş) %50 indirimlidir. 
 
 
 

 

Oda, bu formda belirtilen şartları değiştirme, madde ekleme veya çıkartma haklarını saklı tutmaktadır. Oda’nın kararı 
son karar niteliğindedir. 

 
“TMMOB Maden Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi”nin aşağıdaki banka hesabına havale* ile ödeme yapılabilir. 
 Banka Hesap Bilgileri: 
Türkiye İş Bankası (Banka Kodu:64) Meşrutiyet Şubesi (Ankara) (Şube Kodu: 4213) SWIFT Kodu: 
ISBKTRISXXX 
IBAN: TR61 0006 4000 0014 2130 9453 01 
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1. Odalara giriş günü saat 14:00’de başlar, çıkış günü saat 12:00‘de biter. Öğle yemeği ile giriş yapan konuklar çıkış 
günü kahvaltı akşam yemeği ile otele giriş yapan misafirlerin çıkış günü kahvaltı ve öğle yemeği alma hakları 
vardır.

2. Delege ve/veya Firma, organizasyonun gerçekleştirileceği mekânda bulunan demirbaş eşyayı itinalı bir şekilde 
kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Mekânda bulunan Menkul eşya, teçhizat, kıymetli eşyaların Delege’nin ve/
veya Firma misafirlerinin davranışı sonucunda; zarar görmesi, kullanımının bozulması, çalınması, değer kaybet-
mesi vs. halinde, ODA’nın bundan kaynaklanan tüm zararı herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Delege 
ve/veya Firma tarafından karşılanır.

3. ODA tarafından belirlenen sağlık ve güvenlik kurallarına organizasyon süresince Delege ve/veya Firma uygun 
davranılacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu maddeye aykırılık halinde ODA’nın uğramış olduğu zarar ve 
ziyanı tazmin sorumluluğu Delege ve/veya Firma’nın konuklarına aittir. Sağlık ve güvenlik kuralları sırasıyla şöyl-
edir;
• OTEL’e her türlü ateşli ve ateşsiz silahların getirilmemesi,
• Çocukların velilerin kontrolünde hareket etmesi,
• Delege ve/veya Firma’nın araçlarında yakıcı parlayıcı maddelerin bulunmaması.

4. Otel’de konaklayan Delegelerin kullanımına tahsis edilen telefon, oda servisi, yiyecek-içecek vs. gibi ekstra har-
camalar, Delege OTEL’den ayrılmadan önce ODA tarafından veya otel görevlilerince Delege’den ayrıca tahsil 
edilir.

5. Organizasyon sırasında kapalı mekânlarda açık alevi gerektiren her türlü ateşli Show, maytap ve fişek kullanımı 
yasaktır. 

6. Otel’e hayvan kabul edilmez.
7. OTEL’de konaklayan delege kimlik bilgilerini ibraz etmek zorundadır. Giriş sırasında Delege’nin satın almış old-

uğu hizmet bilgileri, kimliği ile kontrol edilecektir. Delege’nin yanlış bilgi vermesinden doğacak ekstraları öde-
meyi Delege peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Yanlarında çocuk veya çocukları ile gelecek delegeler için ücretlendirme şu şekildedir; 1.çocuk (0-12 yaş) Ücret-
siz, 2.çocuk (0-2 yaş) Ücretsiz, (2-12 yaş) %50 indirimlidir.

Oda, bu formda belirtilen şartları değiştirme, madde ekleme veya çıkartma haklarını saklı tutmaktadır. Oda’nın 
kararı son karar niteliğindedir.
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