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MENTOR KOÇLUK PROGRAMI Online 

 

Mentor koçluk programı, ICF ACC ünvanlama* başvurusu için gerekli olan 10** 

saatlik mentorluk ihtiyacına yönelik tasarlanmıştır. 

 *ICF ünvanlama süreci detaylarına https://www.icfturkey.org/unvanlama-nedirlinkinden ulaşabilirsiniz.  

**ICF, 10 saatlik mentorluk sürecinin en az 3 saatinin 1:1 mentorluk olmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

 

Kimler Katılabilir  

• 60 saatlik koçluk eğitim programını,  

belirli bir ekol şartı aranmaksızın  

tamamlayan 

• ICF ACC Profesyonel koçluk unvanına  

başvurmak isteyen  

• Koçluğunda derinleşmek isteyen  

• Koçluk becerilerini geliştirmek için  

geri bildirim almak isteyen  

herkes bu programa katılabilir. 

Süreç  

• 5 x 2,5 saat grup çalışması  

• 3 x 1,5 saat 1:1 Mentor görüşmeleri  

• 4 x 1,5 saat akran koçluğu  

• Toplam 17 saat mentorluk  

• Maksimum 9 katılımcı 

 

 

https://www.icfturkey.org/unvanlama-nedir


MENTOR KOÇLUK PROGRAMI Online 

Kazanımlar 

• Her bir temel yetkinlikte uygulama ve beceri gelişimi

• Gözlem, koçluk ve geribildirimden öğrenmek

• Koçluk sürecinde ustalaşmak ve öğrenmeyi hızlandırmak

• Koçluğunuzun etkisi hakkında farkındalık yaratmak

• Koçluk Bilgi Değerlendirme sınavına hazırlamak

• Koçluk kayıtları üzerinden sözlü veya yazılı geri bildirim almak

• ICF ACC başvuru/yenileme sürecinde rehberlik ve uygun seans kaydı seçimi

Zoom Online 

Sabah Grubu: 31 Mart’tan itibaren belirtilen tarihlerde Saat 10:00-12:30 arası 

Başvuru için:  

Vicdan Merter CPCC, PCC   Zeynep Berkol FCPC, PCC  

vicdan.merter@coachathlon.com zeynep@zeynepberkol.com 

+(90) 532 262 5684  +(90) 532 392 6600 

www.coachathlon.com  www.zeynepberkol.com 

mailto:vicdan.merter@coachathlon.com
mailto:zeynep@zeynepberkol.com


MENTOR KOÇLUK PROGRAMI Online 

KapsananYetkinlikler 



 

 

BOOST Mentor Koçluk Programı katılımcıları ne dediler? 

 
“İlk gruptaki koçlardan biri olarak inanılmaz faydalandım. Süreçte netleştiğim ve koçluk 
motivasyonumu arttıran harika bir program olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Ünvanlama 
yolculuğu olanlara tavsiye ederim.” 

Gözde Gün Diner 
Profesyonel Koç 

IK Danışmanı 
 
“Bizzat deneyimlediğim ve gelişimimi somut şekilde gözlemleyebildiğim Mentor Koçluk programını, 
kendi koçluk yolunda yetkinlik deneyimleri ile özgünleşmek, öz yönetim ile farkındalığını arttırmak 
isteyen tüm koçlar için canı gönülden önermek isterim. 
Koçluk becerilerinde derinleşmemle, iyi yaptıklarımı taçlandırabilmek ve objektif değerlendirmeler ile 
hatalarımdan öğrenmek, benim için kalıcı bir hasat oluşturdu. 
Koçluk duruşumu geliştirmek ve sertifikasyon sürecinde en iyi halime ulaşmam için çok etkili bir 
öğrenme çemberinin parçası olduğum için çok mutluyum. 
Bilgiyi, bilgeliğe çevirmeye gönül vermiş, özveri ve tutku ile bizi destekleyen sevgili Zeynep ve Vicdan iyi 
ki varsınız…” 

Yasemen ÖZDİL HAFIZCIOĞLU 
Profesyonel Koç 

IK Danışmanı 
“Pandemi’de bir çok eğitime katıldım ve online eğitim konusunda artık kriterlerim oluştu bu yüzden her 
içeriği önermiyorum. BOOST MKP, Koç’luk yolculuğunda ilerlemek isteyenler için şiddetle tavsiye 
ediyorum, hatta ısrar ediyorum. Dolu dolu içerik ve hatta laboratuvar ortamı deneyimledim.” 
 

Deniz SARISOY YILDIRIM 
Profesyonel Koç 

Çocuklar için Mindfulness Eğitmeni 
Şiddetsiz İletişim Arabulucu 

 
“Koçluk yolculuğu müthiş bir serüven. Bu yolculukta güvenle destek aldığım ve hayalimin çok ötesinde 
ilerlememe yardımcı olan bu ekiple çalıştığım için çok şanslıyım. Yolumu aydınlattınız. Çok teşekkürler.” 
 

Nilay Akçan Karatosun 
Profesyonel Koç 


