
                                  
 

   EĞİTİM KATILIM FORMU 

CRAD Çevre Risk Analiz Denetim ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. 
Atakent Mah. Türkler Cad. Göktürk Sok. No:8/A Ümraniye /İstanbul 

Tel: 0216 335 46 00 Fax: 0216 3354606 

www.crad.com.tr 

 
   KATILIMCI BİLGİLERİ: 

 
   FATURA BİLGİLERİ: 

 
CRAD Çevre Risk An. Den. ve Eğ. Hiz. A.Ş. tarafından 
sunulan bu eğitime dair koşulları ve şartları okudum, 
onayladım. 
*** 64 saatlik eğitime tam zamanlı katılım zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

Katılımcı Adı- Soyadı: 
 

İMZA:                                                    TARİH: 

 
Firma adına katılım olması halinde firma onayı 
 

 
Yetkili Adı Soyadı: 
 
Firma Kaşe / İmza: 

 

 
6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “kapsamında, kişisel verilerinizin kullanılmasına dair onayınızı rica ederiz. Kişisel 
Verilerin Korunması Kapsamında aydınlatma metnine ulaşmak için buraya tıklayınız. 

 
KVK Kanunu kapsamında kişisel verilerimin kaydedilmesine izin veriyorum. 

EĞİTİM KONUSU  

EĞİTİM TARİHİ  

ADI SOYADI  

E-POSTA  

CEP NO  

FİRMA ADI  

ADRES  

TELEFON  FAKS  

VERGİ NO / T.C. KİMLİK NO  VERGİ DAİRESİ  

EĞİTİME DAİR KOŞULLAR VE ŞARTLAR: 
• Kesin kaydın oluşturulabilmesi için aşağıda yer alan CRAD banka hesabına eğitim ücretinin ödenmesi ve ödeme dekontu 

ile birlikte eksiksiz doldurulup imzalanmış Eğitim Katılım Forumu’nun egitim@crad.com.tr mail adresine gönderilmesi 
gerekmektedir. 

• Aynı firmadan katılımcılar için ayrı ayrı Katılımcı Formu doldurulması gereklidir. 

• Eğitim gününe 30 gün kala yapılan iptallerde eğitim ücreti kesintisiz olarak iade edilir. 

• Eğitim gününe 15 gün kala yapılan iptallerde eğitim ücretinin %50’si kadar kesinti yapılır. 

• Eğitim gününe 7 gün kala yapılan iptallerde eğitim ücretinden iade yapılmaz ancak başvuruda bulunan kişinin başka bir 
tarihte gerçekleşecek eğitime katılma hakkı saklı kalır. 

• Eğitim gününe 3 gün kala yapılan iptallerde eğitim ücretinden iade yapılmaz ve başvuruda bulunan kişinin eğitim hakkı 
kullanılmış sayılır. 

• CRAD Çevre Risk Analiz Denetim, eğitimleri katılımcı durumlarına göre erteleme, yer değişikliği yapma veya iptal etme 
hakkını saklı tutar.  

• CRAD Çevre Risk Analiz Denetim tarafından yapılan iptallerde ücret kesintisiz iade edilir ve tüm değişiklikler katılımcılara 
yazılı olarak bildirilir. 

http://www.crad.com.tr/
https://www.crad.com.tr/tr/183/CRAD%20G%C4%B0ZL%C4%B0L%C4%B0K%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI/CRAD%20%C5%9Firketleri,%20ziyaret%C3%A7iler%20taraf%C4%B1ndan%20bu%20sitedeki%20formlar%20arac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1yla%20sunulan%20isminiz,%20elektronik%20posta%20adresiniz,%20i%C5%9F%20ve%20ev%20adresiniz,%20telefon%20numaran%C4%B1z%20ve%20sair%20ki%C5%9Fisel%20verilerinizi%20(Bun/#.XcO9mTMzaUk
mailto:egitim@crad.com.tr
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