NİŞANTEPE
ORMAN
PARK
Yeni Bir REKREASYON
& YAŞAM Merkezi

Rekreasyon bireyin kendini yenilemek, diğer bireylerle sosyalleşmek, daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürebilmek için,
zorunlu işler dışında kalan boş zamanlarını kendi arzusu ve tercihleri dahilinde değerlendirmesidir.
Amacımız bu anlayışa hizmet edecek bir oluşumun bir parçası olmak, gelecekte yaratılacak projeler için ilham verebilmek.
Amacımız doğanın rehberliğinde ilerlemek.

Yaşayarak Öğrenme
Keşfederken öğrenecekleri,
öğrenirken eğlenecekleri farklı bir
konsept

Yaşam İçin Pozitif Enerji

01

Yaşam için pozitif enerji
bulabilecekleri farklı bir yaşam
parkı projesi

ODAK
• EĞİTİM Deneyimsel
Öğrenme
Merkezi
• SPOR - Sağlıklı
Yaşam Merkezi
• REKREASYON Doğada Yaşam
Dengesini Kurma
Merkezi

03 Macera

02 Yaşam
Farklı Bakış Açısı
Proje kapsamında açık ve doğa
dostu atölyeler, rekreasyonel etkinlik
alanları, hobi alanları gibi birçok
hizmet alanı bulunacaktır.

Özgür Ol

Eğitim

04 Rekreasyon

Yenilenebilir Kaynaklar
Her ölçekte geri dönüşümlü ve
doğal içerikli malzeme kullanılması
düşünülmüştür. Yenilenebilir enerji
anlayışı da bu sistemin önemli bir
parçası olacaktır.

05 Spor

06 Doğa Dostu

07 Yerel Fayda

08 Konfor
Doğanın Kalbinde
Doğa’nın kalbinde, şehir yaşamından
uzak ve her türlü yaşam konforu
düşünülmüş bir proje

Özgürlük doğada, yaşam ise doğa
park konseptli tesisimizde. Trekking,
doğada yaşam ve rekreasyonel
macera alanları ile farklı bir proje
anlayışı

Egzersiz Yap!
Yaşamımızda spor ve
egzersizin önemi, projemizin
öncelikli olarak hedef ve
amaçları arasında yer
almaktadır.

Bölgesel Fayda
Projemizin pilot uygulama özelliği
sebebiyle ülkemizde bir çok projeye emsal
teşkil edecek ve bölgesel olarak bir çok
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katkısı
olacaktır.

Projemiz; “Keşfetmek İçin Yaşa, Öğrenmeye Açık Ol” felsefesiyle doğada
hayat bulan mimarisi, deneyimleyerek, öğrenerek, yararlanarak ve doğaya
katkı sağlayarak yaşamak üzerine tasarlanmış bir projedir.

Nişantepe Orman Park, deneyimsel öğrenme odaklı sürdürülebilir eğiJm
merkezi, spor, rekreasyon alanları, eko-turizm alanları ve sosyal sorumluluk
alanlarının bulunduğu bakanlık destekli bir “Spor, Rekreasyon ve Eği3m
Köyü” projesidir.

NİŞANTEPE ORMAN PARK
NELER OLACAK
Deneyimsel Öğrenme Alanları
Çocuk Deneyim Köyü
Yüksek Parkur Eğitim Alanları
Macera ve Deneyim Parkurları
Açık ve Kapalı Eğitim Alanları
Engelsiz Orman Projesi
Sanat ve Tiyatro

HİZMETLER
Türkiye’nin
İlk ve Tek
Spor, Rekreasyon ve
Eğitim Temalı
Orman Parkı

EĞİTİM

NELER OLACAK

DÖNÜM

Spor, Rekreasyon ve Hobi Alanları
Doğa’da Yaşam Alanları
Kamp Alanları
Piknik ve Dinlenme Alanları
Yiyecek-İçecek Hizmet Alanları
Memleket Çarşısı
Ekoturizm Alanları

250
250
20
15
4,55
4
237
YAŞAM

DÖNÜM

20
6
10
21,2
5
24,2
12

PINE ADVENTURE PARK

24 dönüm arazi üzerine kurulu 720 metre İpli Parkur, 250 metre Zip Coaster, 400+ metre Zip Tour, 4000 metrekare Woodtathlon Engelli Yarışma Parkuru.

Nişantepe Orman Park projesi dahilinde ülkemizin en

motivasyon etkinliklerine hizmet verebilecek kurgular

büyük Macera Adası kuruluyor. Macera Adası içerisinde

Covid-19 pandemi sürecine uygun olarak yeniden

Zipcoaster, Ziptour, Ağ Parkuru gibi sıra dışı

yapılandırıldı. Çalışanlarınız ve aileleri, satış kanallarınız,

uygulamaların yanı sıra ağaç üstünde kurulan en büyük

bayi toplantılarınız veya lansmanlarınızda çizgi dışı

ipli macera parkının eşi benzeri yok. Nişantepe Orman

etkinlikler sunuyoruz.

Park projesi dahilinde doğa ile bütünleşen şirketlerin

Heyecanı Ağaçlar Arasında Gizli

Beton yığınları arasında sıkışıp kalmış özgür ve maceracı

Türkiye'de eşi benzeri olmayan ipli macera parkımız da

ruhları, Avrupa İp Parkurları yönetmenliğine uygun

rotanızı siz alternatifler arasından belirliyor, heyecan ve

hazırlanan İpli Macera Parkımıza davet ediyoruz!

zorluk seviyesini siz belirliyorsunuz.

Sizlere sağladığımız kişisel koruyucu ekipmanlar ile bu

Toplam 66 oyun, 720 metre oyun alanı.

heyecan kaçmaz.

Süre: 1 veya 2 saat

Heyecanı Ağaçlar Arasında Gizli

Sizler için Zip line ile Roller Coaster kırması olan ZIP

orman içinde dönüşler, inişler ve tırmanmalar arasında size

COASTER Türkiye'de henüz çok yeni. Uzman

heyecan sözü veriyor.

mühendislerin planlanması, yetkili dairelerin ağaç röntgen
sonuçları dikkate alınarak 250 metre uzunluğunda
benzersiz bir deneyim hazırladık. Kulede başlayan yolculuk

Parkur: 250 metre Atlama Kule Yüksekliği: 6 metre
Aktivite Süresi: 2 dakika

Heyecanı Ağaçlar Arasında Gizli

7’den 77’ye ipli macera parkımızı ziyaret eden

Macera Adamızı ağaçlar arasında kayarak gezmek, daha da

misafirlerimizin zipline kayışı nerede nerede soruları ve

yükseklere çıkmak keyifli olmaz mı sorularından yola

zipline yeniden yapabilir miyim soruları sonrasında karar

çıkarak atlama kulesinde başlayan yolculuk ormanımızı

verdik, Zip Tour kurgulayalım dedik, hayata geçirdik.

bambaşka bir görüş açısından seyretme heyecanı katıyor.
Parkur: 400+ metre

Aktivite Süresi: 10 dakika

YOGA
Günlük hayatın koşuşturmacası içinde farkında olmadan hem
fiziksel hem de zihinsel strese maruz kalıyoruz. Bu stres devam
ettiğinde, hem bedensel hem zihinsel birikimle bizleri olumsuz
etkiliyor.
Yoga yapmanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için bilimsel
olarak kanıtlanmış birçok faydası bulunmaktadır;

- Stresi ve Anksiyeteyi Azaltır,
- Nefes Alışını Düzenler,
- Uyku Kaliteni Yükseltir,
- Esnekliği ve Dengeyi Artırır,
- Gücü Artırır,
- Kalp Sağlığına Olumlu Katkısı Vardır,
- Sağlıklı Yeme Alışkanlıkları Sağlar,
- Kronik Ağrıları Azaltabilir.
Süre: 1-1,5 Saat

MEDİTASYON bir zihin dinlendirme tekniğidir.
Günümüzde iş hayatımızda ve günlük hayatta karşılaştığımız
stresten kurtulmamızı sağlar. Günümüzde uyaranların fazlalığı,
zihnimizin bu durmak bilmeyen döngüsünü içinden çıkılmaz
bir hale sokuyor. Televizyon, internet, sosyal medya, haberler,
arkadaşlar, mesajlar derken günün her saniyesi sayılamaz
uyarana maruz kalarak geçiriyoruz. Bu da bünyemizde sürekli
bir uyarılma hali ve devamlı stres, kaygı, endişe gibi duyguları
ortaya çıkarıyor.
Beden ile zihin arasındaki iletişim koptuğu için hiçbir şeyin
farkında olmadan yaşamaya başlıyoruz. Meditasyon zihnimizi
şu ana getirmek; nefesimize, bedenimize, duygularımıza
odaklanmak için etkili bir yoldur. Meditasyon sayesinde
meşgul ve yorgun bir zihinden, sakin ve odaklı bir zihne
geçebiliriz.
Atölyeler:
1. Nefes Farkındalığı Meditasyonu
2. Yürüyüş Meditasyonu
3. Chakra Dengeleme Meditasyonu
4. Beden Tarama Meditasyonu, vb.
Süre: Açık hava atölyeleri 1 saat; online meditasyon
programları haftalık/aylık, 2-3 haftalık vb. planlanmaktadır.

Sizleri doğa ananın kucağında, kamp ateşi başında
Profesyonel Koçlar / Eğitmenler eşliğinde öze doğru bir
yolculuğa davet ediyoruz.
Katılımda gönülülük esasında gerçekleşecek sohbetimizde
gerek özel gerekse profesyonel hayatlarımıza dokunacak
konuları birlikte ele alalım.

-

Ruh - Beden - Zihin Dengesi
Duygusal Dayanıklılık
Zihin Yapımız ve Hayatımıza &İlişkilerimize Etkisi
İçimizdeki Sabotajcı
Kendini Keşif Atölyesi – Ben Kimim? & Yaşamda Nasıl Bir
Etki Yaratmak İstiyorum?

- Kendime Yolculuk / Dengeli & Doyumlu Bir Hayata Yolculuk
- İş ve Yaşam Dengesi
- Stres Yönetimi
Süre : 1 - 1,5 Saat

ATEŞ ATÖLYESİ
İnsanlık tarihinde en önemli dönüm noktası ve onu
diğer türlerden ayıran belki de en önemli unsur “kontrollü
ateşe” sahip olmasıdır. Ateşe ulaşma süreci insanın kendisinin
nasıl olduğunun bir aynasıdır.
Uygulama: Katılımcılar güvenliği temin edilmiş ortamda ateş
çubuğu (magnezyum) ve uygun kav alternatifleri ile
ateş yakma yolculuğuna çıkıyorlar. Ön bilgilendirmenin
takibinde kolay gözüken fakat öğretici bir süreç olarak çok
sayıda güçlüğü aşmaları gereken ve sonuçta ateşe ulaşmanın
keyfini yaşayacakları bir serüven deneyimleyecekler.
* Ateşe ulaşmak için süreçte kişi duygu ve davranışları ve
kişisel özellikler (sabır, acelecilik, panik, başarı ve başarısızlık
yönetimi, süreç yönetimi ve analizi gibi) gözlemlenmekte ve
farkındalık yaratılmaktadır.
** Kişi kendi kendine geri besleme verebilmekte ve
farkındalığın değişime kapı açması sağlanmaktadır.
*** Ateşe ulaşmak ile oluşan başarıyı, iyileştirme ve başarıyı
sürekli kılma, bir üste çıkarma motivasyonu kazandırılmaktadır.
Süre: 1-1,5 saat

PERIFERAL BAKIŞ
Çağımızdaki yoğun veri ve bilgi akışı, teknoloji kullanımı ve iş
hayatının getirmiş olduğu hızlı devinim bakış açımızın farkında
olmadan sınırlandırmaktadır. PB direkt bakış açımızın dışında
kalan nesne ve hareketleri algılayabilme yeteneğidir.
Doğada yapılan bu uygulama içinde belirli bir mesafeden
katılımcılar, bir bölgeyi birey ve takım olarak verilen süre içinde
gözlememek ve gözlem yapılan bölgeye ait olmayan (yani
tarafımızdan yerleştirilmiş ve kamufle edilmiş) objeleri görsel
olarak tespit etmek zorundalar.
Kazanımlar;
* Sınırlı bakış, Seçici Dikkat ve Odaklanan Bakış
** Kurallar ve kuralları doğru okumak
*** İş hayatı ve değişimleri (merkez ve gördüğümüz ve merkezi
yapılandıracak değişimleri görebilmek ve ilişkilendirebilmek)
****Direkt değil, periferik bakışın yaratabileceği farkındalık.
Süre: 1 saat

PINE CAMPING

20 000 metrekare kamp alanı, doğal orman dokusu, orman içi atölye alanları ile gerek sıra dışı etkinliklerinizde gerekse şirketler için geliştirdiğimiz Doğa’da Liderlik
programlarımız için en lezzetli tecrübeler için bir deneyim merkezi hazırladık.

Nişantepe Orman Park, kamp hayatı ile tanışmak isteyen ya

1 geceden 3 geceye kadar farklı sürelerde hazırladığımız

da bu eşsiz deneyimi güvenli bir ortamda deneyimlemek

kamplarımızda her kullanım sonrası dezenfekte edilen

isteyenler için tasarlandı. Kamp alanımızda Şirket Kampları,

çadırlar, uyku tulumları, matlar, sandalyeler, vb. tüm

Eğitim Kampları, Doğada Yaşam Kampları, Liderlik ve Öze

ekipman ve malzeme tarafımızca sağlanıyor, sizlere yalnızca

Yolculuk Kampları vb. birbirinden farklı ve değerli

bu deneyimi yaşamak kalıyor.

programlarımız için bir deneyim merkezi yarattık.

Pine Camping @ Nişantepe Orman Park

Örnek Programlarımız;

Doğayla Buluşmak İstiyorum:

Macera Kampı: https://www.nisantepeormanpark.com/

https://www.nisantepeormanpark.com/product-page/doğayla-

product-page/hafta-sonu-macera-kampı-2-gün-1-gece

buluşmak-istiyorum

Aile Kampı: https://www.nisantepeormanpark.com/productpage/aile-kampı-2-gün-1-gece

Organizasyon &
etkinlik
Kurumsal & Şirket Organizasyonları
Modern, sıra dışı, konforlu ancak doğa ile uyumlu tasarlayıp hayata
geçirdiğimiz kurumsal eğitim ve etkinlik alanlarımız da siz şirketlere;
A. Toplantı Salonları,
B. Lansman Organizasyonları,
C. Eğitim Salonu, Atölye Alanı ve Eğitim Alanları,
D. Piknik Alanları,
E. Açık Hava Sinema Alanları,
F.

Kuruma Özel Parti, Kutlama ve Etkinlik alanlarımızla yepyeni
çözümler sunuyoruz.

Motivasyon & Macera Yarışları
Yöne Team Eğitim Danışmanlığın 15 yıllık tecrübesi ile sunduğu
kurumlara ve şirketlere yönelik motivasyon etkinliklerinde takım
çalışması, dayanışma, işbirliği ve eğlence odaklı oyun bazlı
etkinlikleri sizlerin ihtiyacına yönelik Nişantepe Orman Park
coğrafyasına uygun hazırladık. Çalışanlarınıza veya müşterilerinize
sıra dışı bir deneyim yaşatmak istiyorsanız tek yapmanız gereken
bizimle irtibata geçmek.

@yonetimyaraticicozumler
+90 531 885 33 22
www.yone-team.com
@YoneTeamEgitimDanismanlik

@YoneTeam

