
ICF Türkiye ANKET-2 SONUÇLARI 
 
Araştırmaya 48 ICF Türkiye koçu katılmıştır. 
 
	  
ICF Türkiye tarafından hangi eğitim/toplantı veya 
etkinliklerin düzenlenmesini istersiniz? 
 

 

Diğer önerilen eğitimler:  

§ Koçluk anlaşmaları ve formlar 
§ Değişik koçluk teknikleri 
§ Bir koç olarak kişisel farkındalığı ve koçluğu yaşam tarzı haline 

getirmeyi destekleyecek eğitimler  
§ Sanat Terapisi 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Diğer önerilen eğitimler:  
 

§ Çatışma Yönetimi 
§ Çok kültürlü kurumlarda koçluk 

	  

	  



	  

Diğer öneriler:  

§ Seminerler 
§ Diğer şehirlerde de çalışmalara ağırlık vermek 
§ Her yıl 1-2 günlük ve konunun dünyaca bilinir bir uzmanının 

katıldığı seminer/çalıştayların düzenlenmesi 
	  
ICF Türkiye tarafından düzenlenecek eğitim/toplantı veya 
etkinlikler hakkındaki öneri ve görüşleriniz:  

§ Zaman ayırmanın zor olduğunu düşünerek kısa bilgilendirici 
tarzda olmasını tercih ederim. 

§ Açık oturumlar şeklinde bir veya iki kişi tarafından yönetilecek 
konuşmalar, arayışlar 

§ Önerilerimiz: ICF Türkiye olarak ofis/büro, sürekli eğitimlerin 
verilmesi, alanında uzman kişilerden koçluk /deneyim bilgi 
paylaşımları 

§ Periyodik Dernek toplantıları ile ilgili diğer şehirlerde yasayan 
koçların da bilgi sahibi olabilmesi için bir yöntem bulunmasını 
rica ediyorum. Teknik olarak tam bilemiyorum ama belki 
skype üzerinden katılmamız mümkün olur ya da detaylı bilgi 
notları rica edebiliriz. İstanbul dışında olmamız sebebiyle üye 
olarak her şeyden uzak kaldığımızı hissediyorum. Sosyal 
toplantıların da zaman zaman İstanbul dışındakilerle de 
buluşulacak şekilde organize edilmesi bizleri mutlu eder. 



§ Eğitimlerin mümkün olduğu kadar hafta içi gün içinde 
yapılmasını önemsiyorum. Yeterli sure önce duyuru yapılırsa, 
programımızda yer açmak kolay olacaktır. Hafta sonu 
eğitimleri ise ailemize zaman ayırmayı ve pratik 
sorumluluklarımızı yerine getirmemizi güçleştiriyor. Bu 
konunun dikkate alınmasını rica ederim. Teşekkürler. 
(TOPLANTI TARİHLERİ için http://www.icfturkey.org/ sayfasında 
Haberler, ICF Toplantı Tarihleri’ne bakınız). 

§ İş dünyasıyla koçları buluşturacak seminer veya paneller 
yapılabilir. Bir koç ve iş dünyasından bir danışanın 
yapabileceği sunumlarda, farklı koçluk uygulamalarını ve 
bunların fayda ve etkileri paylaşılabilir. 

§ Farklı şehirlerde ki koçlara ulaşmak için tanıtıcı seminer ve 
toplantılar yapmak ve eğitimlerin bir kısmını farklı şehirlere 
taşımak belki daha çekici olabilir. 

§ Deneyim paylaşımları ve vak'a örnek çalışmaları 
§ ICF Türkiye olarak aylık bir dergi yayınlanabilir ve bu dergide 

çeşitli makaleler, ilanlar ve gelişim sağlayan pek çok konu 
paylaşılabilir. 

§ Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Elimden geldiği kadar çok 
sayıda toplantıya katılmayı arzu ediyorum.. 

§ Özellikle ICF akredite olmanın ve ICF üyesi olmanın "evet 
buna değiyor" dedirtecek verimli, sistematik ve kapsayıcı 
paylaşım toplantıları. Özellikle İstanbul dışı üye sayısını 
arttırmak ve diğer illerde yaşayan koçlara da hizmet sunmak 
adına çalışmalar yapılması ICF Türkiye de üyelere ve dolayısı 
ile de ICF e katkı sağlar. 

§ Eğitici, bilgi ve deneyim paylaşımına açık ama aynı zamanda 
networking faaliyetlerine imkan veren etkinlikler her zaman 
tercihim. Ayrıca diğer üyelerin faaliyetleri hakkında bilgi almak 
her zaman güzel... Emeğiniz için teşekkürler... 

§ Aylık toplantı saatleri hafta içi ve gündüz olması bir araya 
gelmeyi zorlaştırıyor. Bu konuyu bir kez daha gözden 
geçirerek Cumartesi gündüz, ya da hafta içi akşam saatlerine 
taşımak katılımı artırmak için yararlı olabilir. 

§ Çeşitli kurum ve kuruluşlardan kişileri davet ederek onların bu 
alandaki beklentilerini, nasıl bir koçluk hizmeti alırlarsa 
kendilerine fayda sağlayacaklarını, kendileri bu süreçten 
geçmişlerse neyin katma değer sağladığını ve ne olsaydı daha 
iyi olabileceği yönünde sohbet oturumları, deneyim 
paylaşımları olabilir. 

§ Toplantı ve konularını başarılı buluyorum. Toplantıları 
geliştirmek ve sektöre/mesleğe daha fazla katkı 
sağlayabilmek hepimizin görevi diye düşünüyorum. 

§ Çok katılamadığım için pek fikrim yok ama inanılmaz bir caba 
ve emeğin koyulduğunu biliyorum. Sonsuz teşekkürler 



	  


