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Kayıt Ücretine İlişkin Açıklama
 Lütfen havale yaparken adınızı, soyadınızı ve bildirinizin numarasını mutlaka belirtiniz. Zorunlu
olarak belirtememeniz durumunda banka dekontunuzu mutlaka iconte2010@gmail.com
adresine gönderiniz.


Kayıt ücreti bildiri başınadır. Tek ya da çok yazarlı da olsa bir bildiri için bir kayıt ücreti
yatırılması yeterlidir. Tek ya da çok yazarlı da olsa ikinci bildiri için ikinci kayıt ücreti
yatırılmalıdır. Üçüncü bildiri için de aynı durum söz konusudur. Kayıt ücretinin, belirtilen
banka hesabına yatırılmış olması gerekmektedir. Yatırılan ücretler kesinlikle geri iade
edilmeyecektir. Çünkü yatırılan katılım ücretleri, şirket hesabına yatırılmaktadır. Yatırdığınız ücretin
%18’i size Kongre paketinizin içinde verilecek olan faturanızda KDV olarak yatırılmış ve belirtilmiş
olacaktır. Paranızı yatırdığınızda, yatıran kişinin adına ve bildiri numarasına göre anında fatura
kesilmektedir. Ayrıca kalan kısmının da ortalama %20’si gelir vergisi olarak ödenmektedir. Diğer
kısmı da afişler, broşürler, kongre paketi (Çanta, program, bidiri özetleri kitabı, yaka kartları,
katılım belgeleri, kırtasiye malzemeleri), salonların kiraları, çalışanlar ve diğer giderler için
harcanmaktadır. Katılım ücretini yatırdığınız halde katılamadığınızda ve bildirinizin sunulmuş olması
koşuluyla kongre paketini; kongre bitiminden en geç on beş gün içinde yazılı talep edebilirsiniz.
Bu durumda belirttiğiniz adrese kargo ücreti tarafınızdan ödenmek koşuluyla gönderilebilir. Daha
sonraki talepler dikkate alınmaz.
Bildiri erken kayıt için son tarih ve ücreti (Bildiri başına)
Dinleyici erken kayıt için son tarih ve ücreti (Dinleyici
başına)
Bildiri normal kayıt için son tarih ve ücreti (Bildiri başına)
Dinleyici normal kayıt için son tarih ve ücreti (Dinleyici
başına)

15 Mart 2019 (400 TL)
15 Mart 2019 (200 TL)
15 Nisan 2019 (500 TL)
15 Nisan 2019 (250 TL)

Türk Lirası Hesap Numarası
 Hesap Adı (Alıcı): Çözüm Eğitim Öğretim Ltd. Sti.
 Banka: Türkiye İş Bankası, Seyranbağları Şubesi/Ankara
 Şube Kodu: 4292
 Hesap No: 4292- 0414225
 İBAN: TR670006400000142920414225
Lütfen havale yaparken adınızı, soyadınızı, bildirinizin numarasını mutlaka belirtiniz. Zorunlu
olarak belirtememeniz durumunda banka dekontunuzu mutlaka iconte2010@gmail.com adresine
gönderiniz. Adınızı, soyadınızı ve bildirinizin numarasını belirttiyseniz dekontu göndermeyiniz.
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Kayıt Ücretine Dâhil Olanlar
 Program Kitapçığı (Kağıt Baskı)
 Bildiri Özetleri Kitabı (Kağıt Baskı)
 Kongre Çantası (Bildiri başına- Dinleyici başına)
 Dosya
 Kâğıt
 Kalem
 Bütün Yazarlar İçin Yaka Kartı
 Bütün Yazarlar İçin Katılım Belgesi

