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Dünya Konseyi Üyelerine 

Genel Sekreterlere 

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Eş-Başkanlarına 
UCLG Komite ve Çalışma Grupları Başkanlarına 

Bilgi için: Başkanlığa 
 

 

Porto Alegre Yönetim Kurulu  
Güncel Program & Otel Bilgisi 
  
 

 

Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, 

 

Bir önceki konuşmalarımızı takiben, UCLG Yönetim Kurulu’nun aşağıda belirtilen tarihte ve 

yerde gerçekleşeceğini teyit ederiz:  

  

10 - 12 Haziran 2015, Grêmio Nautico União, Porto Alegre, Brezilya. 

  

  

Güncel program 

  

Aşağıda verilen linkten Yönetim Kurulu Toplantısı’nın genel programına ulaşabilirsiniz.  

  

Yönetim Kurulu Toplantısı 11 Haziran’da gerçekleşecektir.  
  

Komite & Çalışma Grupları toplantıları 10 ve 12 Haziran’da düzenlenecektir. Toplantılar 

için sınırlı sayıda zaman diliminin müsait olması sebebiyle Porto Alegre’de toplanmak isteyen 

Komiteler ve Çalışma Grupları’nın bizi en kısa zamanda bilgilendirmesi gerekmektedir. 

Lütfen toplantılar için ayrılan zaman dilimlerinin ‘‘ilk gelene ilk hizmet’’ esası ile 

doldurulacağını unutmayınız.    

  



  

Otel bilgisi ve kayıt 
  

UCLG heyeti için ayrılan ana otel Sheraton Porto Alegre’dir, buraya tıklayarak rezervasyon 

yapabilirsiniz. Sınırlı sayıda oda kapatılmıştır. Aynı tarihlerde Porto Alegre’de farklı 

etkinliklerin de yer alacağından sebeple kalacağınız odayı en kısa zamanda rezerve etmeniz 

için 15 Mayıs tarihinden önce Julia.hahn@sheraton.com adresine e-posta atabilir veya oteli 

arayabilirsiniz. 

  

Misafirlerimiz için seçilen diğer oteller aşağıdaki gibidir: 

-   Mercure Porto Alegre Manhattan Hotel: online rezervasyon yapabilirsiniz. 

-   Hotel Laguetto Viverone Moinhos: Sn. Marcele Raaber’i arayıp veya doğrudan 

reservas7@laguettohoteis.com.br adresine e-posta atabilirsiniz. 

 

Lütfen kurallar gereği ekteki kayıt formunun doldurulup Dünya Sekretaryası’na gönderilmesi 

gerektiğini unutmayınız. Başka herhangi bir kayıt gerekli değildir.  

  

  

Vize 
  

Brezilya’ya giriş için vizeye ihtiyacınız olabileceğini ve bu sürecin de uzun sürebileceğini 

hatırlatmak isteriz. (NOT: Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamili Türk 

vatandaşları Brezilya’ya yapacakları 3 aya kadar ikamet süreli seyahatleri vizeden muaftır.) 

 

-   Bu sebeple vize işlemlerinizi bir an önce başlatmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Kişisel 

davet mektubu gerekmesi durumunda lütfen Dünya Sekretaryası ile iletişime 

geçiniz: UCLGExBu@uclg.org. 
  

  

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması durumunda Dünya Sekretaryası yardımcı olmaktan 

mutluluk duyacaktır. Bizimle UCLGExBu@uclg.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.  

 

Saygılarımızla, 

 
UCLG Dünya Sekretaryası 

  
  

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen linklerin üzerine tıklayınız:  

 Yönetim Kurulu toplantıları program akışı 
 Kayıt formu 
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