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YEREL AKTÖRLERİN KATILIMIYLA YEREL YATIRIM PLANLAMA KAPASİTESİNİN 

GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ 
TR2011/0136.04-01/001 

 
 

P r o j e  K a pa n ı ş  T o p l an t ı s ı  
 

6 Ekim 2016 

Swissôtel,  Ankara 
 
 

Katılımcılar için Önemli Bilgiler 
 
 
1. Toplantı Daveti 

Proje Kapanış Toplantısı için resmî davet İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 
tarafından yapılmış bulunmaktadır.  

 
2. Katılımcılar 

6 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenecek toplantıya kamu yatırım planlama 
konusuyla ilgili merkezî düzeydeki kurum temsilcileri ile projenin pilot illerinden temsilciler 
davet edilmiştir.  

 
3. Katılımcıların Teknik Destek Ekibi’ne Bildirilmesi 

Toplantıya katılacaklara ait bilgilerin ekteki form doldurularak en geç 22 Eylül 2016 
Perşembe günü saat 17:30’a kadar info@tulip.org.tr adresine e-posta ile bildirilmesi 
gerekmektedir. 

 
Toplantıya katılmak üzere isim bildirmiş olup daha sonra herhangi bir nedenle toplantıya 
katılamayacağı ortaya çıkan kişilerin mutlaka Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçerek 
kayıtlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.  
 

4. Toplantı Yeri 
Proje Kapanış Toplantısı 6 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Toplantının 
yapılacağı otele ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir: 

 
Swissôtel Ankara 
Yıldızevler Mahallesi  
Jose Marti Caddesi No. 2 
06550 Ankara 
Tel: 0 (312) 409 30 00 

 
5. Konaklama 

Kapanış toplantısına katılmak için projenin pilot illerinden Ankara’ya gelmek üzere 
Bakanlıkça davet edilen kişilerin bir gecelik konaklama giderleri proje bütçesinden 
karşılanabilecektir. Bu kapsamdaki konaklama için otele girişler 5 Ekim 2016 Çarşamba 
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günü saat 14:00’de başlayacaktır. Otelden çıkışların ise 6 Ekim 2016 Perşembe günü saat 
12:00’de tamamlanması gerekmektedir. 

 
Toplantı katılımcısı olmayan kişilere (şoför ve koruma dâhil olmak üzere) proje tarafından 
konaklama sağlanması mümkün değildir, bu nedenle bu tür düzenlemelerin katılımcıların 
kendileri tarafından önceden yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

 
6. Ulaşım 

Kapanış toplantısına katılmak üzere projenin pilot illerinden Ankara’ya gelerek konaklama 
yapacak olan kişilerin Ankara’ya ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılanabilecektir. 
Ulaşım giderlerinin karşılanmasını talep eden katılımcılarımız Elsenal Seyahat Acentesi 
ile iletişime geçerek bilet ayarlamalarını yaptırabileceklerdir. (Elsenal Seyahat Acentesi Tel: 
0 242 324 92 92)  
 
Pilot illerden gelecek katılımcılara Ankara’da havalimanından otele ve otelden 
havalimanına ulaşım için servis hizmeti sağlanabilecektir. Bu hizmetle ilgili olarak yine 
Elsenal Seyahat Acentesi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 
 
Elsenal Seyahat Acentesi yoluyla yapılan ulaşım ayarlamaları dışındaki şehirler arası ya da 
şehir içi ulaşım giderlerinin proje kaynaklarından karşılanmasının hiçbir koşulda mümkün 
olmadığı hususunu dikkatlerinize sunarız.  

 
7. Yemekler 

Otelde konaklama yapan katılımcılara 5 Ekim 2016 Çarşamba günü akşam yemeği ve 6 
Ekim 2016 Perşembe günü sabah kahvaltısı ikram edilecektir. Toplantı sırasında ise tüm 
katılımcılar için çay-kahve ikramı ve öğle yemeği sunulacaktır. Bunlar dışında katılımcılar 
tarafından otelde yapılacak her türlü harcamanın kişisel olarak karşılanması gerekecektir. 

 
 
 
 

ÖNEMLİ NOT: 
Toplantıya ilişkin tüm ayarlamalar projemiz kanalıyla yaptırılmakta 

olduğundan lütfen 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 
 
 


