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uk, Bosna-H
Hersek, Bulggaristan, Hırrvatistan, Karadağ,
Ka
Kossova, Macarristan
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Makeedonya, Rom
manya, Sırbbistan, Slove
enya, Türkiy
ye, Yunanist
stan

ONFERANSIN
IN AMACI
KON
Balkkan Ülkeleri Teeknik Müşavirllik Kuruluşları İİşbirliği Konfe
eransı, Balkan
n ülkelerinde fa
faaliyet göstere
en Teknik
Müşşavirlik firmalaarını bir araya getirerek
g
bölgge içinde ve dışşında büyük ve
v önemli müşa
şavirlik projeler
erini ve
Tekn
knik Müşavirlikk hizmetlerinin diğer ülkeleree özellikle Kuze
ey Afrika ülkellerine ihraç eddilebilme olana
aklarını
gelişştirmeye yöneelik bir konfera
anstır. Konferaansta Teknik Müşavirlik
M
firma
malarının yanı ssıra özel sektör
örden ve
kam
mu sektöründen
en işveren/yatır
ırımcılar, FIDIC
C ve EFCA üye
esi birlikler, mü
üteahhitlik birlrlikleri ve firma
aları,
tedaarikçi birlikleri,, uluslararası finansman
f
kurruluşları, sigort
rta brokerları/ssigorta şirketleeri ve inşaat se
ektörü ile
ilgilii diğer kuruluşşlar bir araya gelerek,
g
inşaatt sektöründe işbirliği
iş
koşulla
arını görüşecek
ek ve yeni iş ola
lanakları
için ikili görüşmele
lere (B2B) katıılacaklardır.
Konf
nferansa 13 Baalkan ülkesinde
en yaklaşık 2550 kişilik katılım
m beklenmekte
tedir.

ATILIMCILAR
AR
KAT
Balkkan ülkeleri Teeknik Müşavirlilik şirketleri
Balkkan ülkeleri FID
IDIC ve EFCA üyesi
ü
birliklerii
Balkkan ülkeleri Teeknik Müşavirlilik hizmetleri ddüzenleyici kurruluşları
Balkkan ülkeleri kaamu ve özel se
ektör müşteri/y
/yatırımcıları
Ulusslararası Finan
ns Kuruluşları (WB,
(
EBRD vbb)
Balkkan ülkeleri mü
üteahhitlik firm
maları ve birlikkleri
Balkkan ülkeleri maalzeme tedarikk birlikleri
Balkkan ülkeleri ticcaret odaları
Balkkan ülkelerindeeki T.C. ticaret
et müşavirliklerri
Balkkan ülkeleri sig
gorta brokerlar
arı ve sigorta şi
şirketleri
meclisleri
TOB
BB-Türkiye Oda
dalar ve Borsala
lar Birliği ilgili m
DEİK
İK-Dış Ekonom
mik İlişkiler Kurrulu ilgili Balkaan ülkeleri iş konseyleri
k
Türkk ticaret banka
kaları

Değerli Ko
Konferans Katıllımcılarımız,
Teknik mü
müşavirlik endü
üstrisi dünya alt
a yapısının vee inşa edilmiş çevresinin
ç
plan
nlanmasından,
n, tasarımından
n, hayata
geçirilmes
esinden ve iyi yaşam
y
koşullarrının sürdürüleebilir olmasınd
dan birinci dere
recede sorumlu
ludur. Dünyanı
nın giderek
artan gıda
da, su, barınmaa, ulaşım, ener
erji ve sağlık hi
hizmetleri ihtiya
açları düşünüld
düğünde, bu ssorumluluk sek
ektörü kritik rol
ol
sahibi kılm
maktadır.
Bu gerçekk, aynı zamand
nda dünya müh
hendislerinin bbir araya gelm
me gereksinimin
ini ve şansını aarttırmakta; ayyrıca onlara
çalışma aalanlarını genişşletme ve firma
malarını geliştirm
rme olanakları da sunmaktad
dır.
Konferans
nsımızın, Balkan
n ülkeleri tekn
nik müşavirleri,i, yapım yüklen
enicileri ve inşa
aat malzemesii üretici/tedariikçilerinin bir
araya gellmelerini sağlaamasını ve bu birlikteliğin geerek Balkan ülk
lkelerinde, gerrekse bölge dı
dışında büyük ve
v etkili
hizmetlerr verilmesine yol
y açmasını diliyoruz.
di
Saygılarım
mla,

Cemal AK
KÇA
Başkan, T
TürkMMMB

Değerli Ko
Konuklarımız,
Dünyanın
n önemli ve ço
ok eski uygarlıkklarının yer alddığı Anadolu’n
nun kalbinde bulunan
b
Ankara
ra’ya sizleri davvet etmekten
büyük mu
utluluk duyuyo
oruz. Birliğimizz, Konferansım
mızın tüm katıla
lanlar için etkilili, verimli ve eğ
eğlenceli olmassını teminen
kısa süred
de ayrıntılı birr planlama ve yoğun
y
bir çalışşma gerçekleşştirmiştir.
Konferans
nsın iş program
mı, genel konuşşmalardan vee sunumlardan
n çok, işbirliği koşullarını
k
geliş
iştirmek üzerin
ne fikir
üretmek vve ayrıca Balka
kan ülkeleri inşşaat sektörü işşverenleri ile sektör
s
paydaşla
larının hedefe yyönelik olarakk karşılıklı
görüşmele
lerine olanak sağlamak
s
ama
açlı hazırlanmı
mıştır.
İş program
amının yanısıraa, sosyal etkinlliklerimiz umar
arız ki Konferan
nsa renk kataccak ve konukl
klarımızı mutlu edecektir.
Konferans
nsın sonunda, UNESCO’nun
U
Dünya
D
Mirası LListesi’nde yerr alan Kapadok
kya bölgesinee yapılacak gezzi,
katılacakla
kların toplantıda
dan unutulmaz anılarla ayrılm
malarını sağlayyacaktır.
Ankara’da bulluşmak üzere, saygılarımla.
Nisan’da A

Fatma ÇÖ
ÖLAŞAN
Konferans
ns Organizasyo
on Komitesi Ba
aşkanı
Başkan Ya
Yardımcısı, TürrkMMMB
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R
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3 Çankaya / AN
ANKARA
EE-posta
adresi: tmmmb@tmmm
tm
mb.org.tr

Tel: +90(312)440897
+
970 Fax: +90(3
(312)4408972
Web-sitesi:
W
www.tmmmb.org.tr
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K
Konferans Yeri
Y

TOBB İkizz Kuleleri Sosyyal Tesisleri - Dumlupınar B
Bulvarı No: 252
52 (Eskişehir yo
olu 9.km) Katt:3 ANKARA / TÜRKİYE



K
Konferans Programı

19 Nisan
n 2012 – Perrşembe
08.30 – 09.30 Kayıt ve
v kahve saatti
09.30 – 10.30 Açılış töreni ve konu
uşmaları*
MMMB ve Tekni
nik Müşavirlik fifirmalarının su
unumları
10.30 – 12.30 TürkM
12.30 – 13.30 Öğle yemeği
y
13.30 – 15.30 Panell: Balkan ülkele
lerindeki projel
elerde işbirliğii olanakları
15.30 – 16.00 Kahvee arası
16.00 – 17.30 Panell: Balkan ülkele
leri dışındaki pprojelerde işbirrliği olanakları
17.30 – 19.00 Koktey
eyl
19.00 – 22.00 Opsiyo
onel program:
Ankara Devlet Opera
a ve Balesi
Rüyası” - mod
dern bale
“W.Shakkespeare – Birr Yaz Gecesi R
20 Nisan
n 2012 – Cum
ma
09.00 – 10.30 Atölyee çalışmaları ve paralel B2B
B görüşmeleri
10.30 – 11.00 Kahvee arası
11.00 – 12.30 Atölyee çalışmaları ve paralel B2B
B görüşmeleri
12.30 – 12.40 Kapan
nış
14.30

Opsiyo
yonel Kapadoky
kya Turu için hhareket

* TürkMM
MMB Başkanı Sn.
S Cemal AKÇ
ÇA, T.C. Ekonoomi Bakanı Sn
n. Zafer ÇAĞLA
AYAN, TOBB BBaşkanı Sn. Rıffat
HİSARCIK
KLIOĞLU, (tem
ma konuşması)
ı) EBRD Müşavvirlik Hizmet Alımları
A
Departtmanı Başkanıı Sn. Dilek MAC
ACİT





A
Atölye Çalışşmaları


Pazar araşştırmaları



Proje finan
nsmanı



Fizibilite çaalışmaları



İşbirliği koş
oşulları ve iletişşim yöntemlerri

İk
İkili Görüşm
meler (B2B)

Katılımcılaar arasındaki birebir
b
(B2B) görüşmeler
g
ayyrı bir salonda düzenlenecek
ktir.

 Kon
nferans Dili
li
Konferans
ns dili Türkçe ve
v İngilizce ola
acaktır. B2B göörüşmeleri ve atölye çalışma
aları haricindee bu iki dil arassında
simultanee tercüme hizm
meti sağlanaca
aktır.
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R
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3 Çankaya / AN
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EE-posta
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mb.org.tr
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+
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O
Opsiyonel Programlar
Pr



“W. Shake
kespeare – Bir Yaz Gecesi Rüyası”
Rü
– Modeern bale
19 Nisan
n 2012, 20.00 – 22.30, Anka
kara Devlet Oppera ve Balesi
Ücret: 25
5 TL/kişi
Kapadokyya Turu (ekstra
ra opsiyonel balon
ba
turu ile)
20-22 Nis
isan 2012
Tur ücretti: Çift kişilik odada
od
iki kişi konaklama:
ko

850 TL/kişii

Çift kişilik od
dada tek kişi konaklama:
k

1000 TL/kişi

ne yerleştirilm
miş butik otel, ““Les Maisons des
d Cappadocce”da (www.caappadoce.com
m) iki gece
Bu fiyatlaara mağara için
konaklam
ma, bütün ulaşı
şımlar, kahvaltı
tılar, üç öğle ye
yemeği, iki akşa
şam yemeği, müzelere,
m
yer aaltı şehirlerine,
e, vb.giriş
ve rehberrlik hizmeti daahildir.
Not: Kapaadokya Turu en
e az 30 kişilikk katılım durum
munda gerçekkleştirilecektir.
Balon turu
ru 150 € /kişi karşılığı
k
TL’dir.. Balon turu üc
ücretleri katılım
mcılardan Kapa
adokya gezisi ssırasında topla
anacaktır.

K
Konaklama



Konferans
ns katılımcıları için
i belirlenen
n oteller aşağıddadır.Otel ile Konferans
K
yerii arasında ulaşşım hizmeti
sağlanacaaktır.
a)

JW M
Marriott Hotell (5 yıldız)

Konferans
ns merkezine uzaklık:
u

4 km

Tek kişilikk oda (kahvalttı dahil)

250 TL/g
/gece

Çift kişilikk oda (kahvaltı
tı dahil)

275 TL/g
/gece

Şehir merrkezinde, Kenttpark ve ARMA
ADA alışveriş m
merkezleri yakkınında bir ote
eldir.
http://jwm
marriott-ankarra.com/hotels/
s/travel/ESBJW
W-jw-marriott-h
hotel-ankara-//
b) Bilken
ent Hotel (5 yıld
ldız)
Konferans
ns merkezine uzaklık:
u

4.5 km

Tek kişilikk oda (kahvalttı dahil)

80 €/ge
gece

Çift kişilikk oda (kahvaltı
tı dahil)

100 €/gec
ece

Bilkent Ün
Üniversitesi kam
mpusu içerisind
de sessiz bir ooteldir.
www.bilke
kenthotel.com
Not: Konfferans katılımccıları rezervasyyonlarını belirttilen otellerden
n kendileri yap
pacaklardır. An
Ancak lütfen ekkteki otel
kayıt form
munu doldurm
mayı ve ödemed
ede “TürkMMM
MB Balkan Ülke
eleri Konferanssı” olarak belirrtmeyi unutma
ayınız.
Yukarıda belirtilen otel ücretlerine KD
DV dahil değild
ldir, servis ücre
eti dahildir.



K
Konferans Katılım Ücrreti

Konferans
ns katılım ücretti; TürkMMMB
B Üyeleri için 1
150 TL/kişi.
Diğer Türkk vatandaşları iç
için 300 TL/k
kişi
lere konferanss programı, atö
ölye çalışmalarrı ve B2B görü
üşmeleri, Perşe
embe günü öğğle yemeği ve
e akşam
Bu ücretle
açılış kokt
kteyli, oteller ve Konferans merkezi
m
arasınd
ndaki ulaşım da
ahildir. 19 Nisa
an Perşembe aakşamı düzen
nlenecek
olan opsiy
iyonel bale pro
ogramı ve Kap
padokya Turu aayrıca ücretlen
ndirilecektir.
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970 Fax: +90(3
(312)4408972
Web-sitesi:
W
www.tmmmb.org.tr

Ankarra Haritası ( Konferans Merkezi
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civarrı)
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KONFERAN
K
ANS SONR
RASI GEZ
ZİSİ

KAP
APADO
OKYA
(UNES
SCO DÜNY
YA MİRAS
SI LİSTE
ESİ’NDEN)
N)
Kapadokyya, Orta Anad
dolu’da Nevşe
ehir ili sınırlarrı içerisinde tarihi
t
bir bölg
gedir. İnsan ye
yerleşimi Paleo
eolitik döneme
e
kadar uza
zanmaktadır. Hititler'in
H
yaşşadığı toprakl
klar daha sonra
raki dönemlerd
de Hrıstiyanlılığın en önemli
li
merkezle
erinden biri olmuştur.
ol
Kaya
alara oyulan ev
evler ve kiliseller, bölgeyi Roma
Ro İmparato
torluğu'nun ba
askısından
kaçan Hırristiyanlar içiin devasa bir sığınak halinee getirmiştir. Göreme M.S.
S. 300-1200 yıılları arasında
a keşişlerin
yerleşim merkezi olmuuştur. Göreme
e’de birçok ka
kaya kiliseleri bulunmaktadıır.

Karanlık Kiliise

ki aşınmış kaya
alar yüzlerce sütun ve minaare şeklinde Peri
P Bacası ola
larak adlandırrılan yapılar
Göreme yyakınlarındaki
oluşturmu
muşlardır. Kapaadokya’daki en
e önemli yerle
leşim merkezlleri Ürgüp, Gö
öreme, Ihlaraa Vadisi, Uçhis
isar, Avanos
ve Zelve’d
’dir. Yer altı şehirleri
ş
Deriinkuyu, Kaymaaklı, Gaziemirr ve Özkanak’ttır. En iyi tarrihi konak ve mağara
m
evlerr
de Ürgüpp, Göreme, Güüzelyurt ve Uç
çhisar’da buluunmaktadır.
Kapadokyya’da balon tuurları oldukça
a popülerdir. B
Bunun dışındaa Ihlara ve Güz
üzelyurt Vadile
lerinde, Ürgüp
p ve
Göreme’d
de trekking de yapılmaktad
dır.

Peri Bacaları
B
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Ba
Balon Turu

Tel: +90(312)440897
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SPO
PONSOR
OR KUR
RULUŞL
LAR
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