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MINDFULNESS NEDİR? 

Mindfulness geliştirilebilir zihinsel bir beceridir. 
Dikkatimizi içinde bulunduğumuz ana odaklarken, iç ve 
dış dünyamızda olan olayları yargılamadan 
gözlemleyebilmek olarak tanımlanır.  



MINDFULNESS BİZE NASIL YARDIM EDER? 

Mindfulness egzersizleri beyni yeniden yapılandırır.  

Dikkati geliştirerek;  
  •konsantre olabilme, 
  •duyguları yönetebilme ve 
  •mutluluk seviyesinde kayda değer artış sağlar.  

Günümüzde bedensel sağlık için sporun önemi neredeyse 
hepimiz biliyoruz. Zihnimizi de düzenli Mindfulness egzersizi ile 
zinde tutmak ve kas geliştirir gibi zihinsel beceriler geliştirmek 
mümkün. 

  

Günde yalnızca 10 dakikanızı ayırarak 10 güne kadar kısa 
sürede bile Mindfulness egzersizinin hayatınızın her alanında 
yaratacağı faydaları deneyimleyebilirsiniz. 

  



DÜNYA’DA MINDFULNESS 

Gün geçtikçe zihnine iyi bakan insanların sayısı hızla 
artıyor. Amerika’da 30 milyon kişinin yaptığı 
mindfulness akımına öncülük eden dünyanın en ünlü 
simaları ve en büyük şirketlerinden bazıları;  



MINDFUL ACADEMY HAKKINDA 

Mindful Academy Türkiye'nin ilk "Mindfulness" odaklı 
akademisidir.  

Modern çağın yorgun zihinleri için fitness merkez olarak 
da tanımlayabileceğimiz Mindful Academy, konusunda 
uzmanlaşmış eğtimenlerin verdiği mindfulness bazlı 
eğitimleriyle bireysel ve kurumsal alanda insanların 
zihinsel sağlığını geliştirmek için çalışır. 



‚

2016’dan beri 4000 kişi - 28 Kurum



‚
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MINDFULNESS 101 ATÖLYESİ  

Mindfulness zihinsel bir beceridir. Dikkatimizi içinde bulunduğumuz ana odaklarken, 
iç ve dış dünyamızda olan olayları yargılamadan gözlemleyebilmek olarak tanımlanır. 
Bu egzersizlerin beyni yeniden yapılandırdığı ve mutluluk seviyesinde kayda değer 
artış sağladığı tespit edilmiştir. 
  
Günümüzde bedensel sağlık için sporun önemi neredeyse hepimiz biliyoruz. Zihnimizi 
de düzenli Mindfulness egzersizi ile zinde tutmak ve kas geliştirir gibi zihinsel 
beceriler geliştirmek mümkündür. 

EĞİTİME KİMLER KATILMALI? 

Modern hayatın stresi altında çalışan, odaklanamayan, mutlu olmakta zorluk çeken, 
zihinsel olarak çabuk yorulan, iş ve özel hayatı dengelemek isteyen herkes.  

EĞİTİMDE KAZANILAN BECERİLER 

• Mindfulness kavramıyla tanışma 

• Zihinsel ve bedensel farkındalık 

• Zihni sakinleştirerek iç huzuru arttırma 

• Yönetici beyni (Prefrontal Cortex) geliştirme 

• İş ve özel hayatta odaklanabilme 

• Zor duygularla başa çıkma 

• Düşüncelerin günlük hayatı etkilemesini yönetebilme 

• Mutluluk düzeyini arttırma 

Süre:             1 tam gün sürer 
Kontenjan:  Max 20 kişilik gruplar



MINDFULNESS 201 ATÖLYESİ  

2017'de hayatımız hiç olmadığı kadar meşgul. Zihnimiz de öyle. İhtiyacımız olan ve olmayan 
her an sürekli düşünüyoruz. Beynimiz düşünerek bir çok problemi çözse de, endişe ve 
geçmişten getirdiğimiz öğrenilmiş negatif düşünce kalıpları, bizi kolaylıkla türbülanslara 
sokabiliyor. Endişe ve kaygı spirallerinden oluşan bu fırtınalara alışık olsak da, bazen günler 
bazen haftalar süren bu durumlar ne yazık ki hayat kalitemizi ciddi derecede düşürüyor.  

Mindfulness 201 bizi bu türbülanslara sokan düşünce kalıplarını yakından tanımamızı ve 
hayatımızda onlara yakalanmamak için kullanacağımız mindfulness temelli stratejileri 
içeriyor.  

101'de keşfettiğiniz Mindfulness kavramının derinlerine doğru ilerleyeceğiniz, "aha" anlarıyla 
dolu bu yolculukta, son derece rafine bir içerik sizi bekliyor. Kolaylıkla empati kurup 
öğrenebileceğiniz zihinsel yaklaşımlarla düşünce ve duygularınızın etkileşimine dair önemli 
ip uçları toplayacak, burada kazandığınız bilgileri ise karşınıza çıkan türbülanslardan, iş ve 
özel hayat kalitenizi artıracak seçimler yaparak çıkmak için kullanabileceksiniz.  

İçeriği %50 teorik, %50 pratik uygulamalardan oluşan Mindfulness 201, sizi kendinizle 
tanışmak ve barışmak için büyük bir adım atmaya davet ediyor.  

EĞİTİME KİMLER KATILMALI? 

Mindfulness 101 Atölyesini tamamlamış, Mindfulness konusunu daha derinlemesine anlamak 
ve hayatının her alanına uygulamak isteyen herkes.  

EĞİTİMDE KAZANILAN BECERİLER 

• Mindfulness kavramının detaylarına inmek 
• Kaygılarımızı yönetmeyi öğrenmek 
• Zihin hapishanesini tanıyıp, endişe kalıplarını kırmak 
• Zor durumlarda zor seçimleri yapabilmek için gerekli zihinsel alt yapıyı hazırlamak 
• Yapma hali ile olma hali arasındaki farkları öğrenmek, bu haller arasında geçiş yapabilme 

yetkinliği kazanmak 
• Negatif davranış kalıplarını kırabilmek 
• Negatif alışkanlıkları zayıflatmak  

Süre:             1 tam gün sürer 
Kontenjan:  Max 20 kişilik gruplar



mindfulacademy.co

HAYATIN HER ALANINDA FARKINDALIK…

http://mindfulacademy.co


MINDFULNESS AT WORK - “KURUMSAL HAYATTA NASIL HAYATTA KALINIR" 

Kurumsal Hayatı seviyor musun? Yoksa her gün şikayet ederek yine de bu çemberin 
içinde misin? Terfi etmeye mi çalışıyorsun? Yoksa “pozisyon, unvan fark etmez, sadece 
işimi yapıyorum” diyenlerden misin? 
 
Bu 2,5 saatlik paylaşımda “Kurumsal Hayat ve Sen” üstünde duracağız… Biraz kendini 
keşfedecek, biraz oyunun kurallarını öğreneceksin… En önemlisi ise daha mutlu ve 
daha az stresli olmanın ipuçlarını edineceksin… 
 
Her şeyden biraz konuşacağız… Ama kitabi cümlelerle değil, deneyimlerle, örneklerle… 
Değişim, motivasyon, iletişim… Hep şikayet ettiğimiz “İş Stresi”ni yönetmek için 
ipuçları, odaklanma, verimlilik… 

Ama en çok da bir marka olarak SEN’den VE senin SEN’I ne kadar fark ettiğinden 
bahsedeceğiz… 
 
EĞİTİME KİMLER KATILMALI: 
* Özellikle kariyerine yeni başlamış genç profesyoneller,   
* Genç liderler   
* Kurumsal hayatta iletişim ve konumlanma ile ilgili pratik ipuçları almak isteyen 
herkes 
 
Eğitimde konuşacağımız ve size ilham vereceğini düşündüğümüz başlıklar: 
* Kişisel Farkındalık 
* Ne istiyorum, o zaman oyunu nasıl oynamalıyım? 
* Kendimi nasıl ifade ederim? 
* İletişimde nelere dikkat ederim? 
* Değişim ne zaman ve nasıl mümkün? 
* Stresi nasıl yönetirim?  
* Yeni bir yöneticiyim, bu işin abc’si nedir? 
 
Edineceğiniz beceriler: 
* Kendini tanıyabilme için kişisel swot analizi 
* Kurumsal Hayatta marka olarak "sen" iletişimi 
* Kurumsal mesajların etkili iletişimi 
* Kurumsal hayatta stres yönetimi 
* Daha efektif ilişki yönetimi 

Süre:             3 saat 
Kontenjan:  Max 30 kişilik gruplar



ANNE BABALAR İÇİN MINDFULNESS 

Bir çocuğun en temel ihtiyacı ebeveynlerinin sevgisi ve dikkatidir.  

Anne babalar çocuklarını sevseler de zihinsel olarak onlara gerekli ilgi ve dikkati 
veremeyebilirler. Anne Babalar için Mindfulness Eğitimi, çocuklarıyla olan 
iletişiminde gelişmeye açık olan ve çocuklarıyla arkadaş olmak isteyen tüm anne-
babalar içindir. Mindfulness eğitimi ebeveynlerde duygusal farkındalığı artırarak 
dinleme, ilgi ve şefkat gösterme becerilerini geliştirir. Bu eğitime katılan anne 
babalar geliştirecekleri anlayış ile çocuklarının birer birey olarak özgürce 
gelişmesine fırsat tanıyabilirler. 
 
Eğitime kimler katılmalı: 
* Çocuklarıyla daha tatmin edici, bağlı, güvenli, derin bir ilişki kurmak isteyen,  
* Ebeveynlik becerilerini geliştirmek ve farkındalıklarını arttırmak isteyen ebeveyn 
ve bakım verenler 
 
 
Edineceğiniz beceriler: 
* Ebeveynin farkındalığının artması 
* Ebeveyn- çocuk ilişkisindeki uyum ve ahengin artması  
* Çocuğun fiziksel, duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına daha fazla cevap verebilmek 
* Ebeveyn-çocuk arasındaki güvenli bağlanmayı güçlendirmek 
* Ebeveynlik becerilerinin gelişmesi ve böylece tatminin artması 
* Kriz anlarını daha iyi yönetebilmek 
* Sağlıklı çocuk gelişimini güçlendirmek 
* Çocuğun sosyal gelişimini desteklemek 
* Çocuğun duygu düzenlemesinin (emotional regulation) gelişmesi 

Süre:             2,5 saat 
Kontenjan:  Max 30 kişi
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MINDFULNESS 
CLUB 

Eğitimlerimize katılan herkesin bir araya geldiği bu sosyal platform iki haftada bir 
toplanıp bireylerin mindfulness yolculuğunda karşılarına çıkan engelleri aşmaları için 
kurulmuştur.  

Hem yeni insanlarla tanışmak hem de öğrenilen bilgileri tazelemek için birebirdir.  

Mindfulness Club Mindful Academy eğitimlerine katılan herkese ücretsizdir. 
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ERHAN ALİ YILMAZ 

Erhan Ali Yılmaz kimdir? 
Erhan Ali Yılmaz son 10 senede Miami, Stockholm, Riga, Kiev 
ve İstanbul'da yaşadı. Bu süre zarfında bir yandan Diesel, 
Starbucks, Nokia, Vodafone, Audi ve Nivea gibi dünyanın en iyi 
markalarına hizmet verdi, diğer taraftan da uluslararası pek 
çok üniversite ve konferansa eğitimci ve konuşmacı olarak 
katıldı.  

2011 yılının sonlarında nörobilime olan merakı sayesinde 
Mindfulness kavramıyla tanıştı. Sonrasında uyguladığı 
Mindfulness egzersizleri hayatını olumlu anlamda dramatik 
şekilde değiştirdi. Bu olay yaşamında bir dönüm noktası oldu 
ve kariyerinin devam eden yıllarında profesyonel dünyadan 
arta kalan zamanını mindfulness kavramı üzerine yaptığı 
çalışmalara adadı. 

2015 yılında Mindfulness kavramını Türkiye’de duyurmak ve 
daha çok hayata pozitif anlamda dokunmak için Mindful 
Academy’i kurdu. 

2016 yılından beri Türkiye'de ve uluslararası alanda  500'ü 
kurumsal yönetici olmak üzere 4000 üzerinde kişiye 
Mindfulness eğitimi verdi.  Erhan Ali Yılmaz, bugün Mindful 
Academy’de yurt içi ve yurt dışında mindfulness temelli 
eğitimler vermeye devam ediyor.



NİLAY AYDOĞAN 

Kariyerine Dışbank ile başlayan Nilay Aydoğan, sırasıyla Dışbank, 
Borusan Telekom ve Turkcell şirketlerinde görev yaptı.  

Son görev yaptığı şirket olan Turkcell'de bulunduğu 10 yıl zarfında 
çeşitli yöneticilik pozisyonlarında bulundu, ekibi ile birlikte 
Türkiye'de ve Dünya'da ilk olma özelliği gösteren teknoloji 
konseptleri yarattı ve uluslararası ödüller kazandı. Pek çok yerli ve 
uluslararası konferansta “İşyerinde Günlük Hayat” konulu 
konuşmalar yaptı.  
15 yıllık Kurumsal tecrübesi ardından TSI Group isimli Türkiye'nin 
ilk "Teknolojik Konsept Danışmanlığı" şirketini kurdu.  

Kariyeri boyunca teknik iş bilgisinin denklemin yalnızca bir tarafını 
ifade ettiğine inanan, gerçek başarı ve iş mutluluğunun, denklemin 
insan bacağını geliştirip kazanarak yakalanacağını düşünen Nilay 
Aydoğan profesyonel hayatı boyunca "Liderlik ama nasıl?" başlığı 
altında pek çok eğitim ve programa katıldı. Bu alanda Türkiye’nin 
önemli mentor ve koçlarıyla birlikte çalıştı.  

2015 yılından itibaren Mindfulness konusu ile özel olarak 
ilgilenerek "Mindfulness günümüz liderlerine ne katar?" konulu 
çalışmalar yaptı ve Mindful Academy çatısı altında bir liderlik 
programı yarattı. Aynı zamanda kişisel gelişim alanında kitap 
çevirileri de bulunan Nilay, bugün “TSI Group”ta teknoloji 
danışmanlığı çalışmaları ile şirketlerin “süreç ve teknoloji 
kanadına” dokunurken, Mindful Academy Yönetici Ortağı görevini 
de sürdürüyor ve bu çatı altındaki “Mindful Liderlik” programları 
ile şirketlerin “insan kanadına” değer katmaya devam ediyor. 



ŞİRİN HACIÖMEROĞLU ATÇEKEN 

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladı. Ardından 
Fulbright Eğitim bursiyeri olarak Amerika’da Drexel Üniversitesi’nde Evlilik ve 
Aile Terapisi yüksek lisans programını tamamlayarak uzman oldu. 
Philadelphia’da 3 sene Aile Terapisi Tedavi Merkezi ve Thomas Jefferson 
Hastanesi’nin Aile Sağlığı Merkezi’nde madde bağımlılığı, travma ve aile ilişkileri 
alanında çalıştı. Aynı zamanda Philadelphia Riverside Hapishanesi’nde 
mahkumlarla travma ve aile ilişkileri üzerine grup terapisiçalışmalarında 
bulundu. 

İstanbul’a döndükten sonra uzun yıllar DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü ve Fide 
Danışmanlık ekipleriyle çalıştı. Bir dönem Yaşasın Hayat Kliniğinde kilo kontrolü 
ve duygusal yeme konusunda kliniğe devam eden danışanlarla çalıştı. 

2012 yılında Uzm. Psk. Tuba Akyüz ile birlikte ‘BATE Birey ve Aile Terapileri 
Enstitüsünü’ kurdu. 2016 yılında Antalya’ya taşınan Atçeken seanslarına aynı 
şehirde kurucusu olduğu ‘Salt Psikoloji Enstitüsünde’, eğitim ve süpervizyon 
çalışmalarına da İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli illerinde devam ediyor. Yetişkin, 
ergen, çift ve ailelerle psikoterapi yapan Atçeken, uzmanlara eğitim ve 
süpervizyon vermekte, çeşitli proje ve araştırmalarda çalışmaktadır. 

EMDR Danışmanı olan Şirin aynı zamanda EMDR Türkiye Derneği Yönetim Kurulu 
üyesidir. Çalıştığı konular arasında; EMDR ile kronik baş ağrısı ve migren 
tedavisi, EMDR tekniği kullanarak sporu, çalışanlar ve oyuncularla performans 
geliştirme, grup terapileri, afet durumlarında alanda erken müdahale, psikolojik 
travma, kompleks travma, cinsel taciz, doğum travması, ameliyat ve tıbbi 
travmalar, trafik kazası sonrası gelişen travma ve fiziksel semptomlar, öfke ve 
stres yönetimi, uçuş korkusu, fobiler, yas süreçleri, depresyon, kaygı bozuklukları 
ve panik atak tedavisi, gençlerle sınav kaygısı, gençlerle kariyer danışmanlığı, 
ebeveyn danışmanlığı, çift ve aile terapisi bulunuyor. Atçeken ayrıca Somatik 
Deneyimleme terapistidir.  



FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM

SORULARINIZ VE 
EĞİTİM TEKLİFLERİ 
İÇİN 

BİZE ULAŞIN

mail:      info@mindfulacademy.co 
mobile: 0533 2102892
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