
2007- ICF Türkiye Anket Sonuçları  
(49 kişi anket sonucunu göndermiştir) 

 
Cinsiyet erkek 8 %16 
  kadın 41 %84 
 TOPLAM 49 %100 
 
ICF Türkiye üyelerinin % 84’ü kadın, %16’sı erkek koçlardan oluşmaktadır. Bu 
dağılım bize bu mesleği Türkiye’de ağırlıklı olarak kadınların yaptığını 
göstermektedir.  
 
Öğrenim Durumu lise 1 %2 
 YO 3 %6 
 Üni 22 %45 
 YL 22 %45 
 doktora 1 %2 
  TOPLAM 49 %100 
 
ICF Türkiye üyelerinin %98’si yüksek okul ve sonrası eğitim düzeyine sahiptir. 
Yüksek Lisans ve doktorasını tamamlayanların yüzdesinin 47 olması, meslek olarak 
koçluğu seçenlerin yüksek eğitim düzeyine sahip olduğunu göstermektedir.  
 
Yaş Ortalaması 40,4 

 
Yaş ortalaması ankete katılanların koçların 40’dır. Koçluğu meslek 
olarak yapanların daha öncesinde farklı kariyerlerinin bulunduğu 
düşünüldüğünde, Türkiye’de şu anda  koçluk yapanların, bu 
mesleği belirli hayat ve iş tecrübesi edindikten sonra yaptıkları 
görülmektedir.   
   
 
Yabancı Dil İngilizce 49 %100 
 Almanca 11 %22 
 Fransızca 11 %22 
 Japonca 1 %2 
  İspanyolca 4 %8 
 Arapça 1 %2 
  İtalyanca 2 %4 
  Rusça 1 %2 
 
Ankete katılan üyelerin ikinci lisanı İngilizce’dir. Bu dili konuşmak alınan 
uluslararası eğitimlerde avantaj sağlamaktadır. Diğer en çok bilinen diller Almanca 
ve Fransızcadır. Üyeler arasında bir çok dili konuşabilen çok sayıda kişi vardır. Bu 
da üyelerin eğitim düzeylerinin yüksekliğini ve farklı ülke deneyimlerini ortaya 
koymaktadır.  



 
İş deneyem yılı 5 ‘den az 2 %4 
 5 ile 10 4 %8 
 11 ile 20 31 %64 
  20 + 12 %24 
  TOPLAM 49 %100 
 
ICF Türkiye üyelerinin %88’si 11 yıl ve üzeri iş deneyimine sahiptir. %12’lik kısım 
ise 10 senelik çalışma hayatı geçirmişlerdir. Bu yüzdeler üyelerin koçluk mesleğine 
başladıklarında farklı düzeylerde ama uzun süreli kariyer sahibi olduklarını 
göstermektedir. Yaş ortalamasının 40 olduğu düşünüldüğünde bu sonucun normal 
olduğu görülmektedir.  
 
 
Eğitim saati 
(ortalama) Akredite  119,21 
 Akredite değil  93,06 
 TOPLAM 166,41 
 
ICF Türkiye üyeleri hem uluslararası onaylı koçluk eğitimleri aldıkları gibi, bu konu 
ile ilgili onaylı olmayan da bir çok eğitime katılmışlardır. Her üyenin ortalama 166 
saat eğitim aldığı belirlenmiştir. Her bir üyenin, Uluslararası ICF kriterleri 
doğrultusunda akredite sayılan eğitimlere ortalama 119 saat katıldıkları 
saptanmıştır. Bu sayı Türkiye’de koçluk mesleğini yapan kişilerin eğitimli ve bu 
mesleği yapmaya yetkin kişiler olduklarını göstermektedir. Bu yetkinlik uluslararası 
kriterlerce de onaylıdır.  


