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’’ Mustafa Kemal ATATÜRK’’

NİŞANTEPE ORMAN PARK
PROJE TANITIMI
Türkiye'nin Yeni Doğal Yaşam Alanı
NİŞANTEPE ORMAN PARK spor, sağlıklı yaşam, macera ve eğitim odaklı bir yaşam alanıdır.
En son teknoloji ve güvenlik standartlarına uygun üretilen rekreasyon tesisimiz, siz doğa
severlere farklı alternatifler sunuyor.
Macera arıyorsanız, doğanın kalbinde yerleşim bölgesi içinde, şehre yakın yürüyüş, koşu
yapmak veya bisiklete binmek mi istiyorsunuz; çocuklarınızın toprakla, ağaçla, bulutlarla
oynamasını, oynarken de hayata dair tecrübeler edinmesini mi istiyorsunuz; şirketinizin
çalışanlarınızı veya müşterilerinizi yeni ve farklı bir atmosferde ağırlamak mı istiyorsanız; ya
da aileniz ve sevdikleriniz ile doğada keyifli ve huzurlu bir gün geçirmeyi mi
planlıyorsunuz... o zaman doğru yerdesiniz.
Nişantepe Orman Park, deneyimsel öğrenme odaklı sürdürülebilir eğitim merkezi, spor,
rekreasyon alanları, eko turizm alanları ve sosyal sorumluluk alanlarının bulunduğu
bakanlık destekli bir “Spor, Rekreasyon ve Eğitim Köyü” projesidir.

NELER YAPIYORUZ?
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EĞİTİM

AKADEMİK

ETKİNLİK

İlk Öğretim, lise ve üniversite öğrencilerine
yönelik gelişim kampları, liderlik kampları
ve oryantasyon programları tasarlıyor,
uyguluyor ve takip ediyoruz.

İhtiyaçlarınıza ve hedeflerinize yönelik
konser, festival, yarış organizasyonları,
kamp organizasyonları ve çeşitli doğa
sporları seyahat programları sunuyoruz.

Kurum ve şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik
kişisel gelişim, liderlik ve ekip eğitimleri
tasarlıyor, uyguluyor ve takip ediyoruz.

NELER YAPIYORUZ?
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HOBİ & MACERA

TESİS & MEKAN

DANIŞMANLIK

Hayallerinize göre hobi ve macera kulüpleri
tasarlıyor, hayata geçiriyor, sistemi kurup
sizin yönetiminize bırakıyoruz.

İstanbul’da Anadolu yakasında biri 300,
diğeri 20 dönümlük etkinlik ve rekreasyon
tesislerimiz de sizlere sonsuz imkan
sunuyor, paylaşıyoruz.

Macera parkı kurulumu, deneyimsel
öğrenme egzersiz alanları ve tırmanma
duvarı kurulumu ihtiyaçlarınız da
gerektiğinde danışmanlık gerektiğinde
anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

EĞİTİM

✓ Liderlik ve Yöneticilik Eğitim Programları
✓ Takım, İşbirliği ve Ekip Yönetimi Eğitim Programları
✓ Deneyimsel Öğrenme Outdoor Eğitim Programları
✓ Sınıf İçi Kişisel ve Örgütsel Gelişim Eğitim Programları
✓ İ.K. Danışmanlık Hizmetleri
✓ Eğitim İhtiyaç Analizi
✓ Çalışan Bağlılığı Analizi
✓ Koçluk ve Mentörlük Hizmetleri

+

Bilgiyi davranışlarda
ölçümlüyoruz.

AKADEMİK

✓ Deneyimsel Öğrenme Programları
✓ Liderlik Kampları
✓ Sosyal Sorumluluk Proje Tasarımı
✓ Gençlik Kampları
✓ Oryantasyon Programları
✓ Macera Yarışı Organizasyonları

✓ Macera Kulübü Organizasyonu ve Yönetimi
✓ Yurtiçi ve Yurtdışı Gezileri

ETKİNLİK
✓ Lansman ve Toplantı Organizasyonları
✓ Festival Organizasyonları
✓ Konser Organizasyonları
✓ Şenlik Organizasyonları

✓ Piknik Organizasyonları
✓ Kuruma Özel Yarış Organizasyonları
✓ Yurt İçi ve Yurt Dışı Gezi Organizasyonları
✓ Motivasyon Organizasyonları

✓ Ses – Sahne – Işık - Görüntü Sistemleri
✓ Tam Kapsamlı Seyahat Acente Hizmetleri
✓ Açık Hava Sinema Organizasyonları

TESİS & MEKAN
Nişantepe Orman Park - 300 Dönüm:
✓ Macera Parkı
✓ Kamp Alanı
✓ Futbol Sahaları
✓ Koşu, Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları
✓ Çocuk Köyü ve Atölyeler
✓ Seminer ve Eğitim Salonu
✓ Yiyecek – İçecek Mekanları
✓ Piknik Alanı
✓ Etkinlik ve Festival Alanları
✓ Yüksek ve Alçak Deneyimsel Öğrenme Eğitim Parkurları
Yeşil Vadi – Gerçek Macera – 20 Dönüm:
✓ Eğitim Parkurları
✓ Kamp Alanı
✓ Trekking, Koşu, Yürüyüş Alanları
✓ Piknik ve Etkinlik Alanları

HOBİ & MACERA
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Dağcılık
Trekking
Kamp
Kaya tırmanışı
Scuba Dalış
Fotoğrafçılık
Yelken
Orienteering
Doğa’da Yaşam
Koşu
Olimpik Kürek
Rafting
Kano

✓ Okçuluk
✓ Tiyatro
✓< Yaratıcı Yazarlık
✓ Dans
✓ Yoga
✓ Yaratıcı Drama
✓ Koro
✓ Ritim
✓ Ahşap
✓ Seramik
✓ Heykel
✓ Hikaye Anlatımı

UZMANLIK
✓ Eğitim Seyahat Danışmanlığı
✓ Oyun Alanları Kurulum ve Üretim Danışmanlığı
✓ Tırmanma Duvarı Kurulum ve Danışmanlık
✓ Macera Parkı Kurulum ve Danışmanlık
✓ Deneyimsel Öğrenme Eğitim Parkurları Kurulum ve
Danışmanlık

FAALİYETLERİMİZDEN

FAALİYETLERİMİZDEN

KAMP ALANI

«Şehrin yanı başında ancak
doğanın tam ortasında»

Kamp hayatı ile tanışmak isteyen ya
da bu eşsiz deneyimi güvenli bir
ortamda deneyimlemek isteyenler
için tasarladığımız Pine Camping
Alanımızda Şirket Kampları, Eğitim
Kampları, Doğada Yaşam Kampları,
Liderlik ve Öze Yolculuk Kampları
gibi birbirinden farklı ve değerli
programlarımız için bir deneyim
merkezi yarattık.
1 geceden 3 geceye kadar farklı
konseptte hazırladığımız
kamplarımızda her kullanım sonrası
dezenfekte edilen çadırlar, uyku
tulumları, matlar, sandalyeler gibi
tüm ekipman ve malzeme
tarafımızca sağlanıyor, sizlere
yalnızca bu deneyimi yaşamak
kalıyor.

ÇOCUK KÖYÜ

Türkiye’de farklı bir bakış açısı ile 6,500 m2 alana inşa
edilen çocuklar için deneyimsel öğrenme odaklı eğitim
ve rekreasyon alanları, sanat, deneyim,
doğa da yaşam,
<
ince ve kaba motor beceri atölyeleri ile birlikte eşsiz bir
deneyim köyü konseptidir.

Türkiye'de çocuklar için kurulmuş olan ilk ve tek çatısız
duvarsız Toprak Okulu Ekolojik Eğitim Atölyelerinin
özel donanımlı eğitmenleri, çocukların en sağlıklı bir
şekilde eğlenirken öğrenmeleri için sizleri bekliyor.

HALI SAHA

Temiz hava bol oksijenle dolu ormanın içerisinde son
teknoloji ile kurulan halı saha tesisimiz sizlere eşsiz bir
deneyim sunuyor.
Aynı zamanda gençlerimiz için BJK Alemdağ Futbol Okulu
İle kadrosunda uzman eğitmen kadrosuyla sizleri bekliyor.

Macera Parkı

Pine Adventure Park ülkemizin en büyük Macera
Adasını kuruluyor. Macera Adası içerisinde
Zipcoaster, Ziptour, Dev Salıncak, Ağ Parkuru
Tırmanma Duvarı ve Woodtathlon gibi sıra dışı
uygulamaların yanı sıra ağaç üstünde kurulan en
büyük İpli Macera Parkuru ile heyecanın eşi benzeri
yok.
Siz değerli misafirlerimiz için çizgi dışı maceralar
sunuyoruz.

CAFE / STORE

<

Doğa içinde kahvenizi yudumlarken,
isterseniz mağazamızı gezip, ihtiyacınız
olan Outdoor ürünleri satın alabilirsiniz.

Kurum & Şirket
Organizasyonları
Modern ve sıra dışı ancak doğa ile uyumlu
tasarlanıp hayata geçirdiğimiz kurumsal eğitim ve
etkinlik alanlarımızda sizlere;
✓ Toplantı Salonları,
✓ Lansman Organizasyonları,
✓ Eğitim Salonu, Atölye Alanı ve Eğitim Alanları
✓ Piknik Alanları
✓ Açık Hava Sinema Alanları
✓ Kuruma Özel Parti, Kutlama ve Etkinlik
alanlarımızla yepyeni çözümler sunuyoruz.

Festival & Konser Alanları

Tesisimizde festival ve konser organizatörlerini
unutmadık. Tüm temel ihtiyaç alt yapısının eksiksiz
olduğu Nişantepe Orman Park'ta katılımcılarınızın
etkinlik dışında keyifli ve dopdolu bir deneyim
yaşamaları için restoran alternatiflerimiz, yiyecek içecek
büfelerimiz, lavabo ve otopark alt yapımız, macera
parkı, çocuk köyü etkinliklerimiz ile sıra dışı imkanlar
sunuyoruz

Orman Düğünleri
Doğa ile iç içe huzurun, farklılığın,
sıra dışılığın yeşil ile buluştuğu
Nişantepe Orman Parkın bir sonraki
ağırlayacağı gelin ve damat siz
olmak ister misiniz?
Hayallerinize ve bir hayat devam
etmesini dilediğimiz mutluluk ve
huzurunuzda bir katkımız olması,
gelin ve damat tarafı kadar bizi de
mutlu edecektir.

Motivasyon &
Macera Yarışları

Çözüm ortağımız Yöne Team Eğitim Danışmanlığın 15+
yıllık tecrübesi ile sunduğu şirketlere ve kurumlara yönelik
<
motivasyon etkinliklerinde takım
çalışması, dayanıklılık, iş

birliği, liderlik, proje ve süreç yönetimi odaklı uygulama
bazlı etkinlikleri ve eğitimleri sizlerin ihtiyacına yönelik
Nişantepe Orman Park coğrafyasına uygun tasarladık.
Çalışanlarınıza veya müşterilerinize sıra dışı bir deneyim

yaşatmak istiyorsanız tek yapmanız gereken bizimle
irtibata geçmek.

Alan Yerleşim Planı

Pandemi Süreci
Önlemlerimiz
➢ Park dahilinde dezenfektasyon istasyonları kurulmuş olup,
tüm işletmeler ve çalışanlar misafirlerin kullanımı konusunda
etkin faaliyet göstermektedirler.
➢ Tüm tesis genelinde Covid-19 önlemlerine ve uyarılarına
yönelik işaretlemeler ve uyarı levhaları mevcuttur, tüm tesis
çalışanları misafirlerin kurallara uyup uymaması noktasında
aktif gözlem yapar ve uygunsuz durumu yönetime anında
bildirmekle yükümlüdür.
➢ Ortak kullanım alanları (yemek alanları, eğitim parkurları ve
tuvaletler) günlük olarak temizlenmekte ve riskli bölgeler
dezenfekte edilmektedir.
➢ Kamp alanında size konaklamanız için uyku tulumu, mat ve
çadır diğer misafirlerin kullanımını takiben dezenfekte
edilmiştir. Dezenfektasyon sonrasında, işlem gören
malzemeler tarafımızdan etiketlenmektedir.
➢ Sosyal Mesafe 1.5 metredir (4-5 adım). Uygulamalar ya da
diğer faaliyetler sırasında bu mesafenin kısalması
gerektiğinde mutlaka maske takılması gereklidir. Nişantepe
Orman Park’a yanında maskesi olmayan kişilerin girişleri
yasaktır. Eğer maskeniz kaybolur, hasar görürse tesis
çalışanlarına bilgi verilmesi ve yeni maskenin temin edilmesi
mecburidir.

Spor, Eğitim, Rekreasyon ve Yaşam Merkezi
A: NİŞANTEPE MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:319/1 ÇEKMEKÖY İSTANBUL
T: 0 531 885 33 22
www.nisantepeormanpark.com

IG: @nisantepeormanpark

