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2014 YILI BAHAR DÖNEMİ ALANDA EĞİTİM PROGRAMLARI KATILIMCI REHBERİ 
 
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. MALATYA ÖRNEĞİ: KENT MERKEZİNDEN ÇEVRE İLÇELERE UZANAN 
BÜTÜNCÜL KORUMA DENEYİMİ  
 
Konaklama 

2014 yılı bahar dönemi alanda eğitim programlarının ilki Malatya ilinde gerçekleştirilecektir.  

Konaklama Ramada Plaza Altın Kayısı Oteli’nde sağlanacak olup odalar tek kişiliktir.  

Adres: Özalper Mah. Ankara Cad. İstasyon Virajı 44090 Malatya 

Tel: 0 (422) 211 44 44 

Web: www.ramadaplazaaltinkayisi.com 

 

Otele ulaşım 
Malatya Havaalanından kalkan Havaş otobüsleri ile şehir merkezine giderken yol üzerinde solda 
bulunmaktadır. 
 

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 Malatya Devlet Hastanesi’nden ve çevredeki eczanelerden hizmet alabilirsiniz. 
 
Malatya Devlet Hastanesi 
Adres: Turgut Özal Bulvarı Özalper Mah. No:4, Merkez/ Malatya 

Tel: 444 56 34 
 

http://www.ramadaplazaaltinkayisi.com/


 2 

 
 

Alan gezileri 
Eğitim programı kapsamında ağırlıklı olarak alan gezileri bulunduğundan mevsim şartları göz 
önünde bulundurularak giyinilmesi ve rahat bir yürüyüş ayakkabısı getirilmesi önerilir.  
Malatya kentinde hava sıcaklığı ortalaması Mayıs ayı için 20 derecedir. 
 

Otelden çıkış 
Odalar eğitimin son günü saat 08:30’da boşaltılacaktır. 
Katılımcıların dönüş seyahati organizasyonları için programın 3. günü eğitimler saat 15:30’da 
sona erecektir.   

 
Malatya hakkında 
Malatya kenti hakkında detaylı bilgiye www.malatya.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.  
 

2. EDİRNE ÖRNEĞİ: KENT MERKEZİNDEN ÇEVRE İLÇELERE UZANAN 
BÜTÜNCÜL KORUMA DENEYİMİ  
 
Konaklama 

2014 bahar dönemi alanda eğitim programlarının ikincisi Edirne’de gerçekleştirilecektir.  

Konaklama RYS Otel’de sağlanacak olup odalar tek kişiliktir.  

Adres: I.Murat Mahallesi Talatpaa Cad. No: 82/A 22030 Merkez/ Edirne 

Tel:0 (284) 213 07 97 

Web: http://www.ryshotel.com 
 

Otele ulaşım 
Edirne otogarından kalkan 1 numaralı otobüsle ETSO(Edirne Ticaret ve Sanayi Odası) durağında 
indikten sonra yürüme mesafesinde bulunmaktadır. 

 
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 Edirne Devlet Hastanesi’nden ve 
çevredeki eczanelerden hizmet alabilirsiniz. 
 
Edirne Devlet Hastanesi 
Adres: Sarıca Paşa Mahallesi Çukur Çeşme Sokak No:4-6 Ayşekadın/ Edirne 

Tel: 0 284 214 55 10 
 
 

Alan gezileri 

http://www.malatya.bel.tr/
http://www.ryshotel.com/
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Eğitim programı kapsamında ağırlıklı olarak alan gezileri bulunduğundan mevsim şartları göz 
önünde bulundurularak giyinilmesi ve rahat bir yürüyüş ayakkabısı getirilmesi önerilir.  
 

Otelden çıkış 
Odalar eğitimin son günü saat 08:30’da boşaltılacaktır. 
Katılımcıların dönüş seyahati organizasyonları için programın 3. günü eğitimler saat 15:30’da 
sona erecektir.   

 
Edirne hakkında 
Edirne kenti hakkında detaylı bilgiye http://www.edirne.bel.tr/tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
 

http://www.edirne.bel.tr/tr

