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Değerli

ICF Akredite Koçluk Eğitim Kurumu,

ICF Türkiye Chapter olarak "Neyi,

nasıl daha iyi yapabiliriz?" arayışı ile kısa

araştırmalar yürüterek Türkiye özelinde bir

veri bankası oluşturmayı amaçlıyorduk.

Özellikle, içinden geçtiğimiz pandemi

sürecinin koçluk eğitimlerine etkisini

gelecek dönemlerde değerlendirebilmek

adına yapmış olduğumuz bu ilk çalışmaya

katkı sağlayan ICF akredite koçluk eğitimi

veren kurumlara teşekkür ediyoruz.

Araştırmamız, 2020 yılının ilk 6 ayında

Türkiye'deki akredite koçluk eğitimi veren

kurumların koçluk eğitimlerine katılım

yoğunluğunu, hangi tip programların

(ACTP/ACSTH) ağırlıklı tercih edildiğini,

hangi yaş ve cinsiyet aralığı tarafından

tercih edildiğini ve programlardan mezun

olan koç adaylarının unvan alma sürecini

göstermektedir.

Gelecek dönemlerde, buna benzer

kısa araştırmalar ile Türkiye’de koçluğun

gelişimini analiz edebileceğimiz

çalışmalarımıza, ilgi, katkı ve desteklerinizi

bekliyoruz.
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Türkiye’de toplam ICF akredite

(ACTP/ACSTH) 59 farklı koçluk eğitim

programı bulunuyor ve koçluk eğitim

programları 44 farklı ICF akredite koçluk

eğitim kurumu tarafından uygulanıyor.

27%

ICF akredite 
koçluk eğitimi 
veren kurum 

katılımı

ICF Türkiye 
“Pandemi Sürecinin 
Koçluk Eğitimlerine Etkisi” 
çalışmasına katılım.

Koçluk eğitim 
programlarına 
toplam katılım2020 yılının 

ilk 6 ayında 

Araştırmaya katılan kurumların koçluk eğitim 

programlarına toplam 454 kişi katılmıştır. 
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15%

85% ACSTH

ACTP

Koçluk programlarına katılanların 
tercihleri 

Koçluk programlarına 

katılanların toplamda

% 66’sı 
ilgili programdan mezun olmuştur. 

74%

ACSTH

ACSTH programlarını 
tamamlayıp mezun 
olanlar 

20%

ACTP

ACTP programlarını 
tamamlayıp mezun 

olanlar 

ACTP programlarının eğitim süresi uzun 

olduğundan katılımcıların eğitimlerinin devam ettiği 

öngörülmektedir.
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Çalışma, koçluk programlarını tamamlayanların   

% 8 ‘inin uluslararası koçluk kuruluşlarından 

(ICF/AC/EMCC) birinden unvan aldığını 

göstermiştir.

77% 23%

Koçluk eğitim programlarına katılanların cinsiyeti

Bu verilerden hareketle koçluk eğitimlerinin 

ağırlıklı olarak kadınlar tarafından tercih edildiği 

söyleyebiliriz.

25 67
Yaş aralığı

Koçluk programlarına katılanların yaş
ortalamasının oldukça değişken olduğu
görülmüştür.
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