"Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi"
14 - 16 Eylül 2019 / Trabzon

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına yönelik olarak "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin
Desteklenmesi Ortak Projesi" kapsamında; Trabzon ilinde meslek içi eğitim programının
düzenleneceği,
Aşağıda isimleri yer alan katılımcıların Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından; yol süresi hariç olmak
üzere 14 - 16 Eylül 2019 tarihleri arasında meslek içi eğitim programının düzenleneceği Trabzon ilinde
görevlendirildikleri,
Meslek içi eğitim programın Nov Otel’de düzenleneceği, Trabzon dışından gelecek katılımcılar için,
Avrupa Konseyinin anlaşmalı seyahat acentesi tüm katılımcılarla tek tek irtibata geçerek ikamet
edilen şehir ile Trabzon arasındaki ulaşım tercihine göre gerekli biletlemeyi yapacağı, bilet
ücretlerinin Avrupa Konseyi tarafından karşılanacağı, uçak biletlerinin sadece yetkili firma Serenas
Turizm Organizasyon tarafından satın alınacağı, münferit uçak bileti alınmaması gerektiği,
Uçak biletleri alındıktan sonra mücbir ve acil sebepler dışında herhangi bir değişiklik, iptal ve iade
işleminin yapılamayacağı, Kendi özel araçlarıyla gelecek olan katılımcılara gidiş-dönüş otobüs bileti
rayiç bedeli üzerinden ödeme yapılacağı, Trabzon Havalimanı, otobüs terminali ve tren garı ile
programın gerçekleştirileceği otel arasında Serenas Turizm Organizasyon tarafından ulaşım
hizmetinin sağlanacağı,
Katılımcıların gidiş-dönüş günlerine ait birer günlük yol yevmiyelerinin bağlı bulundukları kurum
bütçesinden karşılanacağı,
Konaklama yapılacak tesise girişlerin 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 14.00’dan itibaren yapılacağı,
Otelden çıkışların ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü en geç saat 12.00’a kadar gerçekleştirilmesi
gerektiği,
Eğitim programının 14 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 08.30’da başlayacağı, Eğitim programında
serbest kıyafetin tercih edilebileceği,
Katılımcı olarak görevlendirilenlerin eğitim programına düzenli olarak katılımının zorunlu olduğu,
Eğitim programına katılamamaya ilişkin haklı mazereti olanların Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel
Sekreterlik nezdinde mazeret dilekçesi ile başvuruda bulunmaları gerektiği,
Program içeriği hakkında Türkiye Adalet Akademisi AR-GE Merkezi Şube Müdürü Menekşe ÖRME’den
0 (312) 489 81 80 / 1006 ve Avrupa Konseyi Proje Asistanı Dalya DARENDELİ’den 0 (312) 468 84 64
/1307 bilgi alınabileceği,
Ulaşım, bilet işlemleri, Trabzon içi transfer hizmeti, konaklama ve otel bilgileri için Serenas Turizm
Organizasyon Sorumlusu Emir EREN’den 0 (312) 440 50 11 bilgi alınabileceği hususları ilân olunur.

