
İNFAZ HUKUKU UYGULAMALARI
MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 
(17-19 MART 2023 - ANTALYA)

Programın Yapılacağı Yer 

Programın Başlama Tarih 
ve Saati 

Programın Bitiş 
Tarih ve Saati 

Konaklama Bilgileri 
Ek Konaklama Ücretleri 

Tesisin ücretsiz imkânları 

Tesisin ücretli imkânları 

Ulaşım 

Çalışma kıyafeti 

İrtibat Bilgileri 

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı / Ahlatlıbel Kampüsü 0 6 0 9 5 , Ça n k a y a / A N K A R A w w w . t a a . g o v . t r 

- Katılımcılar ulaşım ve transferlerini kendi imkanlarıyla sağlayacak olup, ulaşım giderlerinin Harcırah 
Kanunu kapsamında belirtilen orandaki tutarı bağlı bulundukları birim bütçelerinden ödenecektir.

- Eğitime katılmak zorunludur. Haklı mazereti olanların, HSK Genel Sekreterliğine mazeret dilekçesi ile 
başvurmaları ve başvurularının kabulü gerekmektedir. Mazereti kabul edilen ve ilk gece 
konaklamayacak olan katılımcıların 0533 445 53 82  numaralı telefon üzerinden organizasyon firması 
görevlisine  bildirmeleri önem arz etmektedir. 

ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi
Kundu Mahallesi. Yaşar Sobutay Bulvarı No:422 Aksu / Antalya
TEL: 0242 431 22 40

17 Mart 2023 Cuma, Saat: 08.45

Otele 16 Mart 2023 Perşembe saat 14.00’den itibaren giriş yapılabilecektir.

19 Mart 2023 Pazar, Saat: 12.00

(Odalardan en geç saat 12:00’de çıkış yapılacaktır.)

Aynı odada kalmak şartı ile; katılımcının eşi, birinci derece yakınları ve 12 
yaş üzeri çocukları için günlük 450.00 TL, 06-12 yaş çocuklar için günlük 
225,00 TL, 0-6 yaş çocuklar ise ücretsizdir.

Sabah, öğle ve akşam yemekler açık büfe olup, alkolsüz içecekler 

sınırsızdır. Toplantılar sırasında yapılacak çay, kahve ve kurabiye ile otelin 
katılımcılar için belirdiği alanlarda saat 00:00’a kadar çay ve kahve  
ücretsizdir.

Odalarda her türlü mini bar kullanımı, kuru temizleme, kuaför gibi bireysel

harcamalar ile otelin tüm ortak kullanım alanlarında (çay ve kahve hariç) 
içecekler ücretlidir.

Antalya havaalanından tesise uzaklık 16 km’dir. Taksi ile yaklaşık olarak 25 
dakikada ulaşılabilir.

Antalya otogarından tesise uzaklık 30 km’dir. Taksi ile yaklaşık olarak 40 
dakikada ulaşılabilir.

Program açılışında resmi kıyafet - açılış sonrası serbest kıyafet.

Lokman DEMİR -  0 (312) 489 81 80 - 3219
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