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KURUMSAL HİZMETLERİMİZ



Ofis yogası, günün büyük bölümünü ofiste 
geçiren ve sürekli olarak oturur vaziyette 
olan ofis çalışanları için ofis ortamına 
uyumlanmış bir yoga çeşididir.

Günümüzde sık sık ekranlara bakıyoruz. Bu durum omuz. sırt, omurga, baş ve boyun bölgemizde    
gerginlik ve stres biriktiriyor ve zamanla kireçlenme ve ağrılar meydana geliyor.
El ve bileklerin, sürekli aynı şekilde durması Repetitive Strain Injury ve Carpal Tunnel Sendromuna     
neden oluyor.
Uzun süre aynı yerde oturduğumuzda bacaklarımızdaki kaslarımız kısalıyor, bu da dengesizliğe yol açıyor.
Uzun süreli hareketsizlikten dolayı metabolizmamız yavaşlıyor ve yağlanma arttıkça esneklik azalıyor.
Bacak kasları uzun süre hareketsiz kaldığı için dolaşım yavaşlıyor ve selülit oluşuyor.
Günümüzün üçte birini bilgisayar başında geçiyoruz, bu da görme bozukluklarına yol açıyor.
Uzun süre hareketsiz kalmanın sonucunda kanımız pıhtılaşıyor ve kan akışımız yavaşlıyor.

NEDEN OFİS YOGASI?
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OFİS YOGASININ KİŞİYE FAYDALARI NELERDİR?

• Dolaşım, endokrin ve sindirim sistemlerimizi çalıştırıyor.
• Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyor.
• Enerjiyi, konsantrasyonu ve farkındalığı artırıyor.
• Gerginliği vücuttan atmayı sağlıyor
•Pozitif bir sinerji ortamı yaratıyor.
• Daha fazla esneklik kazandırıyor.
• Duruş bozukluklarını düzeltiyor.
• Yaşam kalitemizde artış sağlıyor.



OFİS YOGASININ İŞYERİNE FAYDALARI NELERDİR?

•Daha az hastalık, daha az işgücü 
kaybı: Yoga, bağışıklık sistemi 

güçlendirir ve organları canlandırır, 
alkol gibi atık maddelerin vücuttan 
atılmasını normalin 3 katı daha hızlı 

sağlar.
•Daha iyi problem çözme becerisi: 

Yoga sağ ve sol beyin arasındaki 
uyumu dengelediği için yaratıcı ve 

mantıklı düşünme yeteneği yan yana 
gelir. Sık sık ilham geldiği görülür.

•Daha hızlı tepki verme süresi: Tek 
noktaya dikkat verme sanatında 

ustalaştırdığı için, ofis yogası zihinsel 
odaklanmayı geliştirir.

•Soğukkanlı kalma becerisi: Derin 
yogik nefes ve yoga esnemeleri, içsel 
ve dışsal bir farkındalık yaratır. •Mut-
luluk faktörü: Yoga, beyni oksijenlen-
direrek ve kandaki endorfin seviyesini 
yükselterek, hissizlik ve depresyonu 
fizyolojik olarak dönüşüme uğratır.
•Gelişen kendine güven: İnsanlar 
kendilerini iyi hissettiklerinde daha iyi 
çalışırlar. Güç gerektiren yoga 
duruşları yaptığınızda, ilk dersten 
itibaren kendinize güveniniz artmaya 
başlar.
 



OFİS YOGASININ İŞYERİNE
FAYDALARI NELERDİR?

Yoga, insan doğasını dengeleyici unsurlara sahip olan nefesi doğru kullanılarak yapıldığında bireye fiziksel 
esneklik, dinç bir beden, huzurlu bir öz ve duru bir zihin kazandırıyor. Birçok gelişmiş ülkedeki işyerlerinde, 
çalışanlara mesai saatine başlanırken veya öğlen arasında ofis yogası yaptırılıyor.
Çalışanlarda verimlilik düzeyini artırıcı özelliği olan ofis yogası, bireyi, kısa bir zaman için olsa da nefes ve 
hareketler ile baş başa kalmasını sağlayarak ofis ortamından uzaklaştırıyor. Bilgisayar karşısında uzun süre 
oturmaktan muzdarip olan çalışanların ağrılarını giderme de birebir olan nefes destekli ofis yogası, vücutta-
ki gerginliğin atılmasını sağlayarak, enerjiyi artırıyor, kan dolaşımını hızlandırarak beyne pompalanan kanda 
meydana gelen artış ile kısa zamanda tazelenme sağlıyor.



SANDALYE YOGASI
Fiziksel ortamın müsait olmaması durumunda sandalye 

üzerinde yapılan çalışmaları içerir.
Örneğin, ofis çalışanları sandalyede otururken, çeşitli 

burkulma hareketleri, esnemeler, öne eğilmeler ve 
yumuşak geriye esnemeler yapabilirler. Buna ek olarak, 

sandalye yogası yapanlar, kasların gelişmesi, daha iyi 
nefes alışkanlıkları, stresin azalması, daha iyi uyku ve 

kendini iyi hissetme gibi, yoganın sağlıkla ilgili tüm 
olumlu etkilerinden yararlanabilirler.



MEDİTASYON
İnsan zihni düşünmek üzerine şekillenmiştir. Zihin 
yapısı gereği başka bir iş ile uğraşırken bile o an 
yaşanmayan başka bir işi düşünebilmektedir. 
Zihnin sürekli şimdi-geçmiş- gelecek arasında 
gidip gelen dinamiği, hayaller ve yargılamalar ile 
birleştiğinde bireyde büyük bir stres yaratmak-
tadır. Stres kişinin tüm varoluşunu etkilemektedir. 
Meditasyon da kişinin içine girdiği bu çıkmazda 
stresi kontrol altına almayı ve azaltmayı sağlayan 
bir araçtır. Meditasyon anın içinde kalmaya 
yardımcı olarak kişinin zihnini kontrol etmesine 
olanak tanımaktadır.



NEFES EGZERSİZLERİ

Nefes alıp-vermek kişinin hayatı boyunca çoğu zaman farkında bile olmadan yaptığı  bir eylemdir. 
Ancak doğru nefes almak önem taşımaktadır bu nedenle de nasıl nefes aldığımızı takip etmek 

önem taşımaktadır. Bu noktada nefes egzersizi bireylere yardımcı olmaktadır. Nefes egzersizleri ile 
psikolojik rahatsızlıkların semptomlarını azaltmak ve sakinleşmek mümkündür.

Aynı zamanda nefes ile negatif düşünceleri dönüştürmek mümkün. Nefes alış verişlerinizi gözlemle-
diğinizde sakin ve mutlu olduğumuzda uzun ve derin, sinirli ve stresli olduğumuzda ise kısa ve kesik 

nefesler aldığımızı görüyoruz. Bu bize nefesimizi kontrol edebilirsek duygu ve düşüncelerimizi de 
kontrol edebileceğimizin ipucunu veriyor.



HAMİLE YOGASI

Hamile yogası, hamileliğin daha sağlıklı ve kolay geçmesine yardımcı olan bir 
dinamiğe sahiptir. Hamilelik döneminde bireyin bu dönemi daha rahat geçirmes-

ine destek olur. Nefes egzersizleri ve asanalar ile beli ve omurgayı destekler; 
krampları ve gerginlikleri hafifletir. Bedeni doğuma ve sonrasına hazırlamak üzere 
uzman kişilerce uygulanan bir yoga çalışmasıdır. Hamile yogasına doktorunuzun 
bilgisi ve onayı kapsamında 12. haftadan itibaren başlanabilir. Doğuma kadar 
yogaya devam edilebilir hatta doğum esnasında bile yapmak mümkündür.



ÇOCUK YOGASI
Yogada doğadaki canlıları taklit ederek 

onlar kadar güçlü hissetme amacı vardır. 
Çocuk yogasında çocukların daha duyarlı 

bireyler olarak yetişmesi amaçlanırken 
bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci 

geçirmeleri hedeflenir. Böylelikle çocukların 
hem kendilerini hem de doğayı tanıyarak 

daha düşünceli, saygılı, farkındalığı yüksek 
bireyler olarak yetişmesinin önü açan 
bedensel duruşlar, meditasyon, nefes 

egzersizlerini çeşitli oyunlar ve hikayeler ile 
çocuklara sunmaktadır.
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ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ



İŞ PSİKOLOGU( OYKA DANIŞMANLIK)
1. Ekip çalışması koşullarını optimize etmek ve işyeri stresini minimize etmek
İş psikoloğu, çatışma durumundaki bireylerin tekrar sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olur 
ve böylece morallerinin ve psikolojik sağlıklarının iyileştirilmesini sağlar. İşyerindeki toksik 
ilişkileri ortadan kaldırır ve üretim ve verimliliği iyileştirmiş olur.

2. Değişimlere eşlik etmek
Organizasyonel bir değişiklik söz konusu olduğunda, iş psikoloğu bu değişikliğin çalışanlar 
üzerindeki potansiyel etkilerini dikkate alır ve inceler, optimal çözümler üretmeye çalışır.

3. Yöneticilere eşlik etmek
İş psikologları, yöneticilerin doğru reflekslere sahip olmalarına ve riskli durumları belirlemeler-
ine yardımcı olmaktadır.
Şirketin idari birimleri veya işyeri hekimlerinin talebi üzerine iş psikologları işyerinde bireylerin 
ruh sağlığını tehdit edebilecek durumlarla ilgili müdahalede bulunabilir. Günümüzde çalışma 
ortamının psikososyal özelliklerinin çalışanların sağlığı üzerinde önemli etkilere sahip olduğu 
artık bilinmekte. İşyerinde yaşanılan olumsuz sosyolojik ortam ve genel psikolojik stres tüm 
çalışanların (özellikle dikkat gerektiren veya makine ile çalışan iş görenlerin) sağlık, güvenlik 
ve verimliliği için risk oluşturabiliyor. Bu riskler, psikososyal riskler başta olmak üzere, moral 
düşüklüğü, görevden ayrılma, tükenmişlik sendromu, burn-out veya bore-out gibi rahatsı-
zlıklar olabiliyor. İş psikologları işyerindeki olumsuz koşulların insan psikolojisi üzerindeki etkil-
erine hakim uzman psikologlardır ayrıca çalıştıkları şirketin işleyişinin ve değerlerinin gelişi-
minde de sorumluluk sahibidirler.Başta da belirttiğimiz gibi klinik, endüstri ve sosyal psikoloji-
yi birleştiren yetkinlik alanları iş psikologlarının yapıcıdinleme ve danışmanlık hizmetlerine 
olanak sağlıyor.Bir çalışanın herhangi bir ekibe entegrasyonu veya bir yöneticinin kriz veya 
risk halinde nasıl bir yöntem izlemesi gerektiği konusunda sorulan sorulara iş psikologları 
yanıt sağlarlar.

4. Geri Bildirim ve Raporlama
Kurumun ve İdari Yapılanmanın Uygun Gördüğü Şekilde organize edilir. 



DANIŞMANLIK(KOLEKTİF TREND)
Nasıl Çalışıyoruz?

Gelişimin yönetilmesi gereken bir süreç olduğuna inanıyoruz ve 
kolektif gelişim modelimizle gelişim sürecinizde yanınızdayız.

Biz gelişimi önemsiyoruz. Bu nedenle programlarımızda ADDIE, 
ASSURE, Dick & Carey gibi öğrenim modellerini benimsedik. 

Mevcut sorunu anlamak için belirlenen eksenler çerçevesinde 
ihtiyaç analizi sürecinde, atölye çalışmaları, envanter, gizli müşteri 

ve saha çalışmaları ile sorunun kaynağını tespit ederiz.
Eldeki çıktılarla sonuçları değerlendirir, size en doğru çözümü 
bulur ,size özel gelişim tasarımını yapar, uygulamada birebir 

eğitimler veririz. Eğitimlerimizde video learning ve oyunlaştırma 
araçlarını kullanır, koçluk ve mentörlük ile destekler,  gelişimi 

ölçümler, verilerle raporlar ve takip ederiz.
Kurum özelinde hazırlanan gelişim programlarını 4 haftalık bir 
süreç içinde gelişim ajansımızın dijital gelişim platformu olan 

e-Plato aracılığı ile yönetiriz.
Analiz:

Analiz ekibimiz, kurum ihtiyaçlarını ve mevcut durumu anlamaya 
yönelik saha, work shop, envanter, gizli  müşteri, özel tasarım gibi 

yöntemleri kullanarak ihtiyaçları tespit eder.
Tasarım:

Konusunda deneyimli tasarım ekibimiz ile kök soruna ilişkin nitel 
ve nicel araştırma sonuçlarından yola çıkarak gelişimi hızlandıra-

cak çözümler tasarlıyoruz.
Gelişim :

Gelişim ekibimizle birlikte soruna yönelik eğitim konularını belirli-
yor, öğrenmeyi hızlandıran dijital materyalleri belirliyor, öğrenme 

kaynaklarını yapılandırıyoruz. 



Yogada doğadaki canlıları taklit ederek 
onlar kadar güçlü hissetme amacı vardır. 

Çocuk yogasında çocukların daha duyarlı 
bireyler olarak yetişmesi amaçlanırken 
bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci 

geçirmeleri hedeflenir. Böylelikle çocukların 
hem kendilerini hem de doğayı tanıyarak 

daha düşünceli, saygılı, farkındalığı yüksek 
bireyler olarak yetişmesinin önü açan 
bedensel duruşlar, meditasyon, nefes 

egzersizlerini çeşitli oyunlar ve hikayeler ile 
çocuklara sunmaktadır.
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İletişim:

yogawoo.com

yogawoostudio

Yenibosna Merkez Mh. 29 Ekim Cd. 
İstanbul Vizyon Park Ofisler 3. Plaza 
Kat: 4 No:43-44
Bahçelievler / İstanbul 

0 (212) 908 09 66

www.yogawoo.com


