"CEZA YARGILAMASINDA
DURUŞMA YÖNETİMİ VE KARAR YAZMA TEKNİKLERİ"
MESLEK İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
12-14 OCAK 2018 / İSTANBUL
Programın yapılacağı yer:

Silence İstanbul Hotel Conwention Center
Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Yolu Cad. No:29 Ataşehir - İstanbul
Tel: +90 216 570 70 00

Programın başlama
tarih ve saati:

12 Ocak 2018, Saat: 08.45
Otele bir gün önce saat 14.00'ten itibaren giriş yapılabilecektir. Bu tarih itibari ile otele
gelemeyecek veya ilk gece konaklayamayacak olanlar ile eş ve çocuk konaklaması detayları için
Türkiye Adalet Akademisin'den Memur Mahmut Ersin ODABAŞI'yı 0507 203 79 24 nolu
telefondan arayarak bilgi vermeleri gerekmektedir.

Programın bitiş tarih ve saati: 14 Ocak 2018 Saat: 12:00 (Otelden çıkışlar en geç 12:00'de olacaktır.)

Konaklama Bilgileri:
Ek Konaklama Ücretleri:

Otelin ücretsiz imkânları:

Otelin ücretli imkânları:

Ulaşım:

0-6 yaş 1 adet çocuk anne babası yanında kalmak şartı ile ücretsizdir.
06-12 yaş arası ilk çocuklar % 50 indirimli olup 75,00 TL dır.
Bunun dışında 2. çocuk ( 0-12 yaş dahil ) %50 ücretlidir. 75,00 TL
12 Yaş ve üstü tüm çocuklar ücretlidir.
Birinci Derece yakınlar için eş farkı 150,00 TL dır. ( Aynı Soyadını taşıyan Anne, baba ve eş )
Diğer akraba , yakınlar ve ek oda için ayrı fiyat uygulanacaktır.

Sabah, öğle ve akşam yemekler açık büfe olup, alkolsüz içecekler sınırsız
Toplantılar
sırasında
yapılacak
çay,
kahve
ve
kurabiye
ikramı
Otelin katılımcılar için belirdiği alanlarda saat 00:00'a kadar çay ve nescafe ikramı.

Odalarda her türlü mini bar kullanımı, kuru temizleme, kuaför, vb. bireysel harcamalar.
Otelin tüm ortak kullanım alanlarında (çay ve kahve hariç) içecekler.

Uçak ile: Sabiha Gökçen havalimanından araç ile yaklaşık olarak 23 kilometredir.

Çalışma kıyafeti:

Serbest

İrtibat Bilgileri:

Mahmut Ersin ODABAŞI - Memur - 0 (312) 489 81 80-3218

Not 1: Eğitime katılmak zorunludur.Haklı mazereti olanların, HSK Genel Sekreterlik birimine mazeret dilekçesi
ile başvurmaları gerekmektedir.
Not 2: Ulaşım, transfer ücretleri katılımcılar tarafından karşılanıp daha sonra bağlı bulundukları kurum
tarafından karşılanacaktır.
Not 3: Seminerin tamamına katılmayacak ya da ilk gece konaklamayacak olmanız halinde bu durumu yukarıda irtibat bilgileri
yazılı Akademi yetkilisine bildirmeniz önem arz etmektedir.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı / Ahlatlıbel Kampüsü 0 6 0 9 5
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