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YEREL YATIRIM PLANLAMASINDA KOORDĠNASYON VE ANALĠZ KONULARINDA 

EĞĠTĠCĠLERĠN EĞĠTĠMĠ PROGRAMI 

 

Katılımcılar için Önemli Bilgiler 

 

1. Toplantı Daveti 

Yerel yatırım planlamasında koordinasyon ve analiz konularında eğiticilerin eğitimi programı 

için resmî davet İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılmış 

bulunmaktadır.  

 

2. Katılımcılar 

Toplantıya proje kapsamındaki 81 ilden vali yardımcıları, il planlama ve koordinasyon 

müdürleri, il planlama uzmanları ve uzman yardımcıları davet edilmiştir. Toplamda 300 kişiye 

yönelik tasarlanmış olan program 100’er kişilik 3 grup halinde uygulanacaktır. Analiz ve 

planlama, proje hazırlama ve fizibilite, izleme değerlendirme ve hukuki uygunluk başlıklı 3 

modülden oluşan eğiticilerin eğitimi programının 1. Modülü 4-10 Ekim 2015 tarihleri arasında 

üçüncü gruba yönelik olarak gerçekleştirilecektir.  

 

3. Toplantı Yeri 

Yerel yatırım planlamasında koordinasyon ve analiz konularında eğiticilerin eğitimi programının 

birinci modülü Antalya’da yapılacaktır. Toplantının yapılacağı otele ilişkin bilgiler aşağıda 

verilmiştir:  

 

Antalya Kimeros Ma Biche Hotel  

Göynük Mah. Ahu-Ünal Aysal Cad. 

No:43-07994 Kemer/Antalya 

Tel: 0 (242) 815 15 08 

 

4. Konaklama 

Antalya dışından gelecek katılımcılar için toplantının yapılacağı otelde proje kaynaklarından 

azami 6 gece konaklama sağlanabilecektir. Bu kapsamdaki konaklama için otele girişler 4 

Ekim 2015 Pazar günü saat 12:00’de başlayacaktır. Otelden çıkışların ise 10 Ekim 2015 

Cumartesi günü saat 12:00’de tamamlanması gerekmektedir. 

 

Toplantı katılımcısı olmayan kişilere (eş, çocuk, şoför ve koruma dâhil olmak üzere) proje 

tarafından konaklama sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle bu tür düzenlemelerin  
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katılımcıların kendileri tarafından, bu toplantının organizasyonunu üstlenen Elsenal Seyahat 

Acentası’ndan uçak biletleri için Rüveyda Coşkun ile biletsales@elsenal.com e-posta adresi 

ya da 0546 934 09 09 cep telefonu üzerinden iletişime geçilerek, otel rezervasyonları için ise 

Tuncay Kahraman ile 0530 782 49 02 telefonundan iletişime geçilerek önceden rezervasyon 

yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

 

5. Ulaşım 

Şehir dışından Antalya’ya hava yoluyla ulaşım giderlerinin karşılanmasını talep eden 

katılımcılarımız için seyahat düzenlemeleri, Elsenal Seyahat Acentası tarafından yapılacak 

olup, katılımcıların adı geçen Acentayla mutabık kalınan uçuş saatlerine riayet etmeleri 

beklenmektedir. (Uçakla gelecek katılımcıların biniş kartlarını saklayarak, toplantı sırasında adı 

geçen Acenta yetkililerine iletmeleri gerekmektedir.) 

 

Geliş havalimanı bulunduğu il merkezinde olmayan katılımcılarımızın havalimanına toplu 

taşıma ile ulaşım giderleri, talep etmeleri halinde bilet karşılığı olacak biçimde toplantı 

sırasında ödenecektir. 

 

Antalya’da havalimanı ile otel arasında ulaşım için Elsenal Seyahat Acentası tarafından 

servis hizmeti sunulacak ve gerekli bilgiler bilet kesim işlemi sırasında iletilecektir.  

 

Hava yolu dışındaki toplu taşıma araçları (otobüs ve tren) ile seyahat edecek katılımcılarımızın 

Antalya’ya toplu taşıma ile ulaşım giderleri, talep etmeleri halinde bilet karşılığı olacak biçimde 

toplantı sırasında ödenecektir.  

 

Özel araçlarıyla gelecek katılımcıların yakıt giderlerinin ve yukarıda sıralananlar dışındaki şehir 

içi ulaşım giderlerinin karşılanmasının mümkün olmadığı hususunu dikkatlerinize sunarız. 

 

6. Yemekler 

Toplantı katılımcılarımıza 4 Ekim 2015 giriş tarihinden, 10 Ekim 2015 çıkış tarihine kadar 

alkolsüz her şey dahil yiyecek ve içecek hizmeti sunulacaktır. Bunlar dışında katılımcılar 

tarafından otelde yapılacak tüm harcamaların kişisel olarak karşılanması gerekecektir. 

ÖNEMLĠ NOT 

Otel ve ulaşımla ilgili ayarlamalar projemiz kanalıyla yaptırılmakta olduğundan lütfen 

toplantıyla ilgili sorularınız için öncelikle Proje Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçiniz! 

Tel: 0 312 44 66 999 

Faks: 0 312 44 63 111 

E-posta: info@tulip.org.tr 
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