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EK 4 

2016 Yılı Bahar Dönemi Alanda Eğitim Programları Katılımcı Rehberi 

 

Bu doküman sizlere, eğitim programları süresince ve özellikle de eğitim öncesi seyahatinizin 

organizasyonu sırasında gerekebilecek bilgileri sunmak üzere hazırlanmıştır. 

3 gece konaklama ve eğitim süresince yemek giderleri tarafımızca karşılanacak programa katılım için 

şehirlerarası ulaşım ve şehiriçi (alan/otogar vb. – otel - alan/otogar vb.) ulaşımı belediyenizce 

karşılanacaktır. 

Katılacağınız programdan memnun kalacağınızı ve eğitim sürecinden en yüksek verimi alacağınızı 

umuyoruz. 

 

 

1. Kültür Öncelikli Değişimde Seyhan 

 

Konaklama 
2016 yılı bahar dönemi alanda eğitim programlarının ilki Seyhan/ Adana’da gerçekleştirilecektir.  

Konaklama, Mavi Sürmeli Otel’de sağlanacak olup odalar tek kişiliktir.  

 

Hotel Mavi Sürmeli  

Adres: İnönü Cad. No:97 Seyhan /Adana 

Tel: 0 322 363 34 37 

Web: http://mavisurmeli.com.tr 

 

Yeme-içme 

Eğitim günlerinde öğlen ve akşam yemekleri set mönü halinde programa dahildir. Yemeklerde alınacak ek 

yiyecek ve içecek ile otel dahilinde yapılacak diğer harcamalar katılımcı tarafından ödenecektir.  

 

Sağlık 

Eğitim programları süresince ihtiyacınız olması halinde konaklayacağınız otelin yakınında yer alan Dr. 

Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nden ve çevredeki eczanelerden hizmet alabilirsiniz. 

 

Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi 

Adres: Hacı Ömer Sabancı Caddesi, Seyhan/ Adana 

Telefon: 0 322 225 93 29 

 

Alan gezileri 

Eğitim programı kapsamında ağırlıklı olarak alan gezileri bulunduğundan mevsim şartları göz önünde 

bulundurularak giyinilmesi ve rahat bir yürüyüş ayakkabısı getirilmesi önerilir.  

 

Otele giriş ve otelden çıkış 

Oda rezerasyonu otele giriş tarihinde saat 18.00’a kadar tutulacaktır. Farklı giriş saatleri için eğitim 

gününden 24 saat önce kurumumuza bilgi vermenizi önemle rica ederiz. 

Odalar eğitimin son günü saat 08:30’da boşaltılacaktır. 

Katılımcıların dönüş seyahati organizasyonları için programın 3. günü eğitimler saat 16.30’da sona 

erecektir.   

 

Seyhan kenti hakkında detaylı bilgiye www.seyhan.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.  

http://mavisurmeli.com.tr/
javascript:void(0)
http://www.seyhan.bel.tr/
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2. Küçük Menderes Havzası’nda Çok Boyutlu Koruma ve İşlevlendirme: Ödemiş – Tire - Birgi 

 

Konaklama 
2016 yılı bahar dönemi alanda eğitim programlarının ikincisi Ödemiş / İzmir’de gerçekleştirilecektir.  

Konaklama  Gölcük Otel’de sağlanacak olup odalar tek kişiliktir.  

Gölcük Otel 

Adres: Gölcük - Ödemiş 

Tel: 0 232 558 13 33 / 0 232 558 10 06 

Web: golcukotel.com  

 

Yeme-içme 

Eğitim günlerinde öğlen ve akşam yemekleri set mönü halinde programa dahildir. Yemeklerde alınacak ek 

yiyecek ve içecek ile otel dahilinde yapılacak diğer harcamalar katılımcı tarafından ödenecektir.  

 

Sağlık 

Eğitim programları süresince ihtiyacınız olması halinde konaklayacağınız otelin yakınında yer alan Ödemiş 

Devlet Hastanesi’nden ve çevredeki eczanelerden hizmet alabilirsiniz. 

 

Ödemiş Devlet Hastanesi 

Adres: Saraçoğlu Cad. No: 120 Ödemiş/ İzmir 

Tel: 0 232 544 51 13 

 

Alan gezileri 

Eğitim programı kapsamında ağırlıklı olarak alan gezileri bulunduğundan mevsim şartları göz önünde 

bulundurularak giyinilmesi ve rahat bir yürüyüş ayakkabısı getirilmesi önerilir.  

 

Otele giriş ve otelden çıkış 

Oda rezerasyonu otele giriş tarihinde saat 18.00’a kadar tutulacaktır. Farklı giriş saatleri için eğitim 

gününden 24 saat önce kurumumuza bilgi vermenizi önemle rica ederiz. 

Odalar eğitimin son günü saat 08:30’da boşaltılacaktır. 

Katılımcıların dönüş seyahati organizasyonları için programın 3. günü eğitimler saat 16:30’da sona 

erecektir.   

 

Ödemiş, Tire ve Birgi, hakkında detaylı bilgiye www.odemis.bel.tr ve www.tire.bel.tr adreslerinden 

ulaşabilirsiniz.  

 
              

 

http://golcukotel.com/
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.com/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D2658684927242330197%26q%3DNiksar%2BDevlet%2BHastanesi%26iwloc%3DA%26gl%3DTR%26hl%3Dtr
http://www.odemis.bel.tr/
http://www.tire.bel.tr/

