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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Genel Müdürlüğü 

 

İl Yazı İşleri Müdürleri 

ilPerformans ve Motivasyon Hizmet İçi Eğitim Semineri  

 

Konaklama Tarihleri: 21 Mayıs – 27 Mayıs 201727 08-12 may02 Nisan 2016 

Eğitim Tarihleri: 22 Mayıs -  26 Mayıs 2017 28 Mart-01 isan016 

Seminerin Yapılacağı Yer: Göynük / Antalya Erzurum 

Seminerin Yapılacağı Otel: Ghazal Resort Thalasso 

 
 
 

 

KONAKLAMA BİLGİLERİ 

KONAKLAMA TÜRÜ  GECELİK ÜCRET 

Tek Kişilik Oda 120 TL 

İki Kişilik Oda (2 Kurum Personeli) 95 TL + 95 TL 

Kurum Personeli + Eş  95 TL + 95 TL 

Kurum Personeli + Eş + 00 - 06 Yaş Çocuk  95 TL + 95 TL 

Kurum Personeli + Eş + 1 Çocuk (7-11 yaş)   95 TL + 95 TL + 50 TL 

Kurum Personeli + Eş + 2 çocuk (3-11 yaş)                       95 TL + 95 TL + 50 TL 

Kurum Personeli + 1 Çocuk (0-6 yaş)                                    120 TL 

Kurum Personeli + 1 Çocuk (7-11 yaş)                              95 TL + 95 TL 

Dış Katılımcı (Konaklama yapmayıp eğitime katılanlar)                                      70 TL 
 

*Eş ve çocukları ile birlikte katılmak isteyen katılımcılar ile tek kişilik odada kalmak isteyen katılımcıların, eğitim 

tarihinden en az 10 gün öncesinden organizasyon firması ile irtibata geçerek rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir. 

Otele girişler eğitim tarihinin bir gün öncesinde, ayrılışlar ise bir gün sonrasında yapılacaktır. Otel ücretleri 

girişte katılımcılar tarafından nakit veya kredi kartı ile ödenecektir. Otele girişler 14.00’den itibaren, çıkışlar ise en 

geç 12.00’de yapılabilecektir. Giriş günü öğle yemeği ile başlar, çıkış günü ise kahvaltı ile biter. 
 

Ücretsiz Aktiviteler: Hamam, sauna, açık - kapalı yüzme havuzu, (kışın açık havuz kapalıdır), jakuzi, fitnesscenter, 

masa tenisi, tüm otelde internet erişimi, oyun salonu, TV salonu. Diğer hizmetler ise ücrete tabidir. 

 

Ulaşım: Antalya’ya gelişlerde havalimanından otele yapılacak transferlerin sağlanması için 21/05/2017 Pazar günü 

otogardan otele sabah 10:30-18:00saatleri arasında yeterli sayıda, havalimanından otele ise 

10:00,12:15,15:30,18:45,21:15, ve 00:45 de organizasyon firması tarafından servis araçları konulmuş olup, katılımcıların 

Antalya’ya geliş saatlerini söz konusu servis saatlerini dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Antalya’dan 

dönüşlerde otelden otogar ve havalimanına yapılacak transfer saatleri ise otelde bulunan organizasyon firması görevlileri 

tarafından eğitim süresi içerisinde belirlenerek katılımcılara ayrıca duyurulacaktır. 

* Yukarıda belirtilen servis saatleri dışında kendi imkânları ile otele gelmeye çalışacak katılımcıların, otogar ve 

havalimanından Kemer minibüs veya otobüsleri ile otele ulaşmaları mümkündür.   

* Seminer için otele gelen katılımcılar, otel girişinde kurulacak özel kayıt masasına müracaat edecekler, giriş ve 

yerleştirme işlemleri organizasyon firması tarafından burada ayrı olarak gerçekleştirilecektir. Otel ücretleri girişte 

organizasyon firması tarafından alınacak, özel harcamalara ilişkin ödemeler ise çıkışta otel resepsiyonuna yapılacaktır. 

 

TRANSFER VE KONAKLAMA İÇİN İRTİBAT DETAYLARI 

 

 

 

                                          Cengiz Maydos Tlf No: 0/530/7824902 

                                          Rüveyda Hanım Tlf No: 0/546/9340909 

 

 

 

 


