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SIZE HERKESTEN ÇOK INANIYORUZ. 

POTANSIYELINIZE VE YARATICILIĞINIZA GÜVENIYORUZ.

ÖNCE KENDI YOLCULUĞUNUZA ÇIKARARAK, 
BAŞKALARININKINE EŞLIK ETMENIZI SAĞLIYORUZ.

www.aoec.com/international/aoec-turkey/
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AoEC dünyanın büyük koçluk okullarından olup, sizi 
KENDİ KOÇLUK MODELİNİZİ OLUŞTURMA olgunluğuna 
taşıyan tek kurumdur. 

Motiva Uluslararası Koçluk ve Eğitim Hizmetleri Türkiye’de 9 yıldır temsilciliğini 
yapmaktadır. 

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 

Yönetici Koçluğu 
Diploma Programı
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•	 Program tamamlandığında EMCC Bireysel Yetkinlik Sertifikanızı hemen alabilmek

•	 ICF ünvanının zorunlu eğitim saatini tamamlamak

•	 Deneyimlerinizle, güçlü yanlarınızla, özgünlüğünüzle, birikiminizle, olgunluğunuzla,  

 EŞSİZLİĞİNİZİ  keşfetmek 

•	 SEÇKİN ve şeçilerek kabul edilmiş bir katılımcı kitlesi ile ilerlemek

•	 Mezun olduktan sonra da yılda 25 saat DESTEKLENMEYE devam edilmek 

•	 4 kıtada 9 farklı lokasyonda 14.000 mezunu ile global başarısını kanıtlamış bir eğitim

•	 Sadece 1 değil, EN GÜNCEL 4 koçluk yaklaşımın hepsini öğrenmek

•	 3000 Saati geçkin eğitim vermiş Dünya çapında yetkin eğitmenler ile çalışmak

•	 Uluslararası aranan 15 yetkinlikte profesyonel seviyeye gelmek

Eğer;

istiyorsanız AoEC Yönetici Koçluğu 
Diploma Programı tam size göredir. 
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Öğrenme günlüğünü takip etmenizi sağlayarak

Son değerlendirme gününe kadar size özel yakın destekle bütün becerilerde 
yetkin kılarak

Size özel güçlü yanlarınızı ve değerlerinizi kullanarak özgüvenli bir koç olarak 
mezun ederek

Program boyunca bireysel olarak 6 ayrı gözlem ve gelişim raporunuzu paylaşarak

Online eğitim aralarında küçük gruplarla 7,5 saat akran çemberleri ve 
eğitmen ile öğrenmeyi destekleyerek

Bütün katılımcılardan gelen katkılarla modelinizi zenginleştirerek

Kendinize dönüp, bugününün yeni normallerine uyum sağlamanız için gerekli olan 
farkındalıkları kazandıran 3000 kelimelik kendi hikayenizi yazma fırsatını yaratarak

Sizi Academy of Executive Coaching ile 
“Kendi Koçluk Modelinizi” 
oluşturacak tam yetkinliğe taşıyoruz... Nasıl mı?

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 

Program süresinin %90’ı boyunca uygulama yapmanızı sağlayarak

Online eğitim aralarında her katılımcımıza 2’şer saat özel 1-1 koçluk/supervizyon/
mentorluk sağlayarak



  Yönetici Koçluk Diploması programı uluslararası  koçluk okulları tarafından   
 tanınmış  ve onaylanmış bir programdır.

  European Mentoring and Coaching Council Practitioner ünvanını 
 otomatik sağlar.
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PROGRAM SERTİFİKASI DENKLİK 

  ICF ACC seviyesine denk eğitimi ihtiyacını sağlar.
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HEDİYELERİMİZ

  Film ve kitap tartışma günlerimiz 

  Akran koçluğu öğrenme çemberlerimiz

  Koçluk ve mentorlüğe hizmet edecek başlıklarda uzman konuklarımızla    
 birlikteliklerimiz 

  Mesleki araştırmalar ve çalışmalara davetimiz

  Global Mezunlarımız arasında dayanışma fırsatları yaratarak

Sunmaktan mutluyuz

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 

ICF Unvan başvurusu için
gerekli olan 10 saatlik

MENTOR KOÇLUĞUN
7 saati

hediyemizdir.
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PROGRAM YAPISI

KASIM ARALIK

2 22

EYLÜL

Gün 
Oturum

Gün 
Oturum

Gün 
Oturum

Gün 
Oturum

EKİM

2 60 Saat
Akredite Olan

Toplam
75 Saat
Eğitim

TARİHLER

Modül 1: 9-10 Eylül 2023 (9.00 am-05.00 pm)       

Modül 2: 7-8 Ekim 2023 (9.00 am-05.00 pm)       

Modül 3: 4-5 Kasım 2023 (9.00 am-05.00 pm) 

Final Değerlendirme Günü: 2-3 Aralık 2023 (9.00 am-05.00 pm)    

Erken ödeme fırsatlarını kaçırmayın! 
3 ay öncesine kadar %20
2 ay öncesine kadar %15
1 ay öncesine kadar %10 özel indirimden yararlanın.  

Daha fazla bilgi için: 
0542 475 83 15
beyza@motivainternational.net

www.motivainternational.net  
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KATILIMCILARIMIZIN ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 



KATILIMCILARIMIZIN ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 

1010
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GAMZE ACAR BAYRAKTAROĞLU

EIA, Master Practitionar Coach,

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 

European Coaching and Mentoring Council (EMCC) tarafından Master Practitioner seviyesinde 
akredite bir yönetici koçu ve liderlik eğitmendir. Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından 
da akredite edilmiştir. 30 yıllık iş hayatının son 17 yılında yöneticilerin potansiyellerini ortaya 
çıkarmaları için uzmanlaşmıştır.  3000 saati gecen yönetici koçluğu deneyimini ve 500 saatin 
üzerinde akredite koçluk ve mentorluk eğitimi almıştır. Hizmetlerini Türkçe ve İngilizce olarak 
2 dilde vermektedir. Liderlere, lider adaylarına ve takımlara koçluk yapmaktadır. Uluslararası 
akredite (ESIA) bir Koç/Mentor Supervizörüdür. Global olarak koç ve mentorlere supervizyon  
desteği vermektedir. EMCC’nin global koç/mentor değerlendiricisi (assessor) olarak mesleğin kalite 
standartlarını korumaktadır. Eş yazarlığını yaptığı “Yönetimde Koçluk Yaklaşımı” isimli kitabı 
bulunmaktadır. Liderlik ve koçluk kültürünün oluşturulması konusunda kurumlara danışmanlıkta 
bulunmaktadır. Beraberinde Avrupa’nın en bilinen ve büyük koçluk okullarından biri olan Academy 
of Executive Coaching’in Türkiye’de partneri ve global eğitmenidir. 

Arap Birleşik Emirlikleri, İsrail, Filipinler, Hong Kong, Romanya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde 
eğitimler vermiş, konferanslarda workshopları düzenlemiştir. Eğitim verdiği diğer milliyetler içinde 
Çin, Avustralya, Singapur, Malezya, Hindistan, Brezilya, Saudi Arabistan, İngiltere, Güney Afrika ve 
Tayland bulunmaktadır. Uluslararası platformda, ABD New Haven, Fransız Talentis, İngiliz AOEC 
ve Alman Hemsley Fraser kuruluşlarının global eğitmenlerindendir. Dünya Bankası’na koçluk 
hizmeti veren Global Coaches koçluk platformunun Türk koç üyesidir. NEO-PI-R envanterinin 
akreditasyonuna sahiptir. 2015 yılında, koçluğa holistik bir yaklaşım sağlamak için Youniversity 
programını tamamlamıştır. Aynı yıl içinde AOEC tarafından verilen Systems Team Coaching 
Sertifika Programını bitirmiş, ardından Koçlukta Dışavurumcu Sanat yaklaşımı ve Transaksiyonel 
Analiz içeriğinin koçlukta kullanımı için ileri düzey eğitimleri ile koçluk yaklaşım portföyünü 
genişletmeye devam etmiştir.
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Center of Creative Leadership kurumunun Koçluk Orientasyon Programını tamamlamıştır. 2016-
2019 yıllarında Henley Business School Koçluk ve Mentorluk Akredite Supervizyon Sertifika 
Programı’nı bitirerek Koçlukta Supervizyon çalışmalarına hız vermiştir. Aynı yıl Helsinki’de Search 
Inside Yourself Leadership Institute tarafından verilen, Google tarafından tasarlanan Mindfulness 
Based EQ sertifika programını bitirmiş, 2016 yılında Search Inside Yourself Leadership Institute 
Türkiye temsilcisi olarak faaliyet göstermiştir. Eckart Tolle tarafından sunulan Being the Light 
programını tamamlayarak holistik çalışmalarına devam etmektedir. Bununla Bilinçli Derin 
Farkındalık -Mindfulness ve Psikolojjik Dayanıklılık-Resilience konularında derinleşmektedir.

Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyi’nde 10 yıldır yönetim kurulunda yer almaktadır. Aynı 
derneğin Dünya konferanslarında koçluk ve mentorluk konularında sunumlar yapmıştır. Türkiye’de 
kurumiçi mentörluk projelerinin ve mentorlerinin akreditasyon komitesi başkanlığı yapmaktadır. 
EMCC Global’de mentorluk komitesi üyesi olarak mentorluk konusunda uluslararası çalışmalara 
katılmaktadır.

Kurum kültürlerinin ölçümünü ve değişim projelerini yapan OCAI’nin de Türkiye sertifikalı 
temsilcisidir. Yönetici Koçluğu ve Takım Koçluğu ile birlikte, uzmanlığı olan – Lider Geliştirme, 
Takım Ruhu Oluşturma, Koçluk ve Mentorluk Mesleki eğitimleri, Etkin İletişim, Yenilikçi Düşünme 
konularında hizmet vermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, mesleki hayatına yatırım 
bankacılığı ile başlayan Gamze Acar Bayraktaroğlu, 13 yıl boyunca Türkiye’de yabancı 
yatırımcılara danışmanlık yaptı. Bununla birlikte 25 yıldır kişisel gelişim üzerine çalışmalar 
yapmaktadır. Bankacılık sonrasında koçluk, yönetici ve lider gelişimi alanlarında uzmanlaşan 
Bayraktaroğlu, 2005 yılında eğitim ve koçluk firması Motiva Eğitim ve Koçluk Hizmetlerini 
kurmuştur.

2005 yılında Co-active Coaching programı ile almaya başladığı koçluk eğitimleri, 2006 da Gestalt 
Institute of Cleveland – “Bireysel Koçluk Becerileri”, 2008’de “Gestalt Groupworks: Learning To 
Facilitate Groups” , 2010 da CRR tarafından verilen Organizational and Relationship Coaching, 
2012 yılında Columbia Business School Personal Leadership Program, 2013 yılında Koçlukta 
Supervizyon ve 2014 yılında’da Academy of Executive Coaching tarafından verilen koçluk eğitimini 
tamamlamış ve global eğitmeni olmuştur.

İlk uluslararası eğitimci sertifikasını Liderlik Gelişim Organizasyonu olan Junior Chamber 
International (JCI)’da alan Bayraktaroğlu, dernekte yönetici pozisyonlarında da bulunmuştur. 
Volvo’nun sponsorluğunu yaptığı İşveç’te liderler akademisine 1999 yılında Türkiye’den birinci 
seçilerek katılımcı olarak, 2006 yılında da eğitmen olarak bulunmuştur. Katkılarından dolayı 
senatörlük ünvanı aldı. 

MIT Enterprise Türkiye Girişimcilik projelerinde koçluk desteği verdi. European Mentoring and 
Coaching Council Yönetim Kurulundadır. Ayrıca American Society For Training Development, 
International Coaching Federation, Peryön, Junior Chamber International, BÜMED, Boğaziçi 
ve Robert Mezunları Derneği üyesidir. Gayrimenkul Sektöründe Kadın Platformu danışma 
kurulundadır.
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Müge Suntur, Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından akredite edilen, PCC (Professional 
Certified Coach) ünvanlı bir performans koçu ve eğitmendir. Academy of Executive Coaching 
(AOEC), Yönetici Koçluğu Eğitim Programını tamamlamıştır. Ayrıca CTI’dan koçluk eğitimi ve 
sertifikasyon sürecini tamamlayarak, CPCC ünvanı almıştır. AOEC’den aldığı Sistemik Koçluk 
eğitimi Yöneticilerin ve takımların performanslarını artırmaları, potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve 
gerçekleştirmeleri, koçluk yaklaşımının temelini oluşturur. 

AOEC Yönetici Koçluğu Programının Türkiye’deki eğitmenlerinden biridir. İngilizce koçluk verme 
yetkinliği, uluslararası çalışma imkanı sağlar. Deneyimsel ve fasilitasyona dayanan eğitim tarzı 
aracılığı ile iletişim, storytelling, koçluk, liderlik, takım olmak, yaratıcı düşünmek gibi konularda 
eğitimler vermektedir. 2014 yılında eğitimini aldığı fasilitasyon becerileri sayesinde takımların etkin 
düşünme ve karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Transaksiyonel Analiz’i profesyonel 
olarak kullanımına dair Uluslararası bir kurum olan IDTA’dan İleri Düzey TAPDA Sertifikası 
almıştır. Ayrıca anlam ve anlam bulmak üzerine aldığı Logoterapi eğitimi sonrası, Viktor Frankl 
Logoterapi Enstitüsü’nden Academic Associate in Viktor Frankl’s Logotherapy sertifikasına sahiptir. 
Mutluluğun, verimliliğin ve alışkanlıklar oluşturmanın beynimizdeki doğasını anlamak üzere nöro-
bilim temelli aldığı eğitimler, bu konularda derinleşme fırsatı sağlamıştır. Meslektaşı Emi Nevaro 
ile birlikte farklı konularda kendi bakış açılarını, deneyim ve gözlemlerini paylaştıkları “Mevzunun 
Bizcesi” isimli YouTube kanalını hayata geçirmiş, bireysel ve kurumsal konularda içerik üretmeye 
devam etmektedir. Digistate’in ortak kurucusudur.

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 

MÜGE BAKİLER SUNTUR

PCC, Yönetici Koçu, Fasilitatör, Liderlik Eğitmeni
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2000 yılında mezunu olduğu, analitik tarafını besleyen ODTÜ Kimya Mühendisliği, beraberinde 
farklı etkinlikler, dalış kulübü, bahar şenlikleri gibi sosyal ortamları da hayatında tutmasına olanak 
verdi. Koç Üniversitesi’nde pazarlama üzerine yaptığı MBA sayesinde analitik olmanın üstüne 
eklediği yaratıcı düşünce biçimi hayatını daha doygun yaşamasında bir adım daha oldu. 
Mezuniyetin ardından gelen FMCG sektöründeki ürün müdürlüklerini, aileşirketinde sektöranaliz
süreçlerive yatırımplanlarıizledi. Busüreçlerdeedindiği yönetim becerileri ve ekip çalışması 
tecrübeleri, koçluk ve eğitimlerini zenginleştirmektedir. Çocukluk hayali olan seslendirme 
yapma fırsatı eline geçtiğinde hem stüdyoda asistanlık yapıyor olmak hem de film, belgesel ve 
çizgi filmlere ses olmayı, yerine başkasını koyamayacağı bir tecrübe olarak nitelendirmektedir. 
Bunu takiben bir tiyatronun pazarlama koordinatörlüğünü üstlendi. Ve farklı bir sektörün 
dinamiklerini tanıma fırsatı elde etti. 

Farklı sektör tecrübeleri iletişim becerileri, farklılıkların yönetimi, değişim yönetimi, karar alma 
süreçleri ve yaratıcı düşünce yetkinliklerini zenginleştirmiştir. MBA eğitimine başladığı 2000 
yıllarında kişisel gelişim konusunda kendine yatırım yapmaya başlayan Müge Suntur, bitmeyen 
bu yolculukta sürekli öğrenerek ve keşfederek yol almayı heyecan verici bulmaktadır. 

AIESEC, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, OGAD, Koruncuk Vakfı gibi kuruluşlarla gönüllülüğe 
dayalı projelerde yer almaktadır. Bir erkek, bir kız çocuk annesi olan Müge, onlarla beraber 
hayatı öğrettiği kadar öğrendiği bir annelik serüveni yaşıyor. 

İşine duyduğu tutku ile “İşinizi severseniz, bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsınız” cümlesini 
inanarak hayata geçirmiş biri. Müge, ICF (International Coaching Federation) Global, ICF Türkiye 
ve EMCC (European Mentoring and Coaching Council) üyesidir. 
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Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından akredite edilen, PCC (Professional Certified 
Coach) ünvanlı bir performans koçu ve eğitmendir. Academy of Executive Coaching 
(AOEC), Yönetici Koçluğu Eğitim Programını tamamlamıştır. Profesyonel olarak 
Yöneticilere koçluk ve mentorlük yapmaktadır. Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyi 
(EMCC) ve ICF (International Coaching Federation) üyesidir. 

İngiltere’nin en büyük koçluk okullarından Academy of Executive Coaching (AOEC), 
Yönetici Koçluğu Eğitim Programı’nın eğitmen havuzundadır. Ayrıca AOEC’den aldığı 
Sistemik Koçluk eğitimi temelinde takım koçluğu da yaparak, takımlara performanslarını 
arttırmaları, potansiyellerini ortaya çıkartmaları ve gerçekleştirmeleri için çalışmalar 
yapmaktadır.

Toplumsal sosyal sorumluluk alanında deneyimlerini AIESEC yönetiminde bulunan 
öğrenciler için yürütülen “Liderlik Eğitimi Projesi”nin eş-eğitmenliğini yaparak, gençlerin 
liderlik yolunda sağlam adımlarla ilerlemesine destek olarak değerlendirmektedir. Ayrıca 
aynı desteği TEGEV için de zaman zaman Liderlik bazlı eğitimler vererek sürdürmektedir. 
Altınbaş Üniversitesi’nin lisans üstü programlarında Takım Koçluğu Eğitimi de vermektedir.

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 

CANAN BÜYÜKSAYAR

PCC, Yönetici Koçu, Fasilitatör, Liderlik Eğitmeni
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Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 32 yıllık kurumsal 
hayatı süresince sırasıyla bir Alman şirketinin Finans bölümünde Muhasebe Müdürü, 
Finans Müdürü ve Finans Direktörü olarak 20 yıl, bir Hukuk Şirketinde İnsan Kaynakları 
Müdürü olarak 2 yıl, bir Amerikan şirketi olan Estee Lauder Şirketi’nde de İnsan Kaynakları 
Direktörü olarak 8 yıl çalışmıştır. Sonrasında ise kurumsal hayata veda ederek, 32 yıllık 
birikimlerini ve tecrübelerini kullanabileceği Koçluk ve Eğitim Danışmanlığı konularında 
çalışma kararı alarak bu alanda kendini geliştirmek üzere çalışmalara başlamıştır.

Yerli ve yabancı organizasyonlarda, farklı yöneticiler ve ekiplerle birbirinden farklı kültürleri 
tanıyarak çalışmasının getirdiği tecrübelerin yanında, değişik dönemlerde Stratejik 
Düşünme, You, the Coach, Yetenekleri ve Kapasitelerini Geliştirmek, Stres Yönetimi, 
İletişim Becerisi, Efektif Sonuçlar, Değişim Liderliği, Değişim Yönetimi Programları, 
Liderlik, Takımdaşlık , Mindfulness, TA (Transaksiyonel Analiz) gibi eğitimler almıştır. 
Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında aldığı bu eğitimlerden sağladığı kazanımları, koçluk 
ve fasilitasyon becerileri ile birleştirerek yöneticilerin ve kişilerin kendileri ile ilgili 
farkındalıklarını sağlayarak performanslarını artırmaları, potansiyellerini ortaya çıkarmaları 
ve gerçekleştirmeleri koçluk yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.

Gerek özel gerekse iş hayatından edindiği tecrübelere ve insanlara olan yaklaşımlarına, 
ve de hayat felsefesine bakıldığında Canan Büyüksayar için koçluğun sadece bir meslek 
değil, bir yaşam tarzı olduğu görülmektedir.
Çok değişik kültürlerden ve değişik pozisyonlardaki kişilerle çok uzun yıllar birebir 
çalışmasının kendisine kazandırdığı insanları anlayabilme, kendileri ile kolayca empati 
kurabilme ve problemlerine önyargısız yaklaşabilme yeteneğinin yanında uzun yıllar müdür 
ve direktör olarak çalışmasının getirdiği yöneticilik tecrübesi ile de zor durumlarla nasıl 
başa çıkabileceği, sonuca nasıl ulaşabileceği ve stres altında nasıl çalışabileceğini bilmesi 
başarılı bir Koç olabilmesi için kendisine son derece yardımcı olmaktadır.

İyi bir koç ve eğitmen olabilmek için önce kişinin kendisini geliştirmesi gerektiğine inandığı 
için, kişisel gelişim konusunda bitmek tükenmek bilmeyen bir yolculukta, sürekli yeni bir 
şeyler keşfetmekte ve bunları paylaşmaktan büyük keyif almaktadır. 
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Uluslararası Kocluk Federasyonu (ICF) tarafından uzmanlığı akredite edilmiş, 1000 saatten fazla 
deneyimli bir profesyonel koç (Professional Certified Coach – PCC), Google’da doğan Nörobilim 
ve Mindfulness Temelli Duygusal Zeka Programı Search Inside Yourself Liderlik Enstitüsü’nün 
Türkiye’deki sayılı akredite eğitmenlerindendir. Zeynep’in tutkusu, liderlik deneyimini profesyonel 
koçluk ve mindful liderlik araçları ile harmanlayarak danışanlarının yaşam kalitelerini artırırken 
içlerindeki en iyiye ulaşabilmelerini sağlamaktır. Eş kurucusu olduğu Limitsiz Koçluk’ta, kurumsal 
hayattaki 14 yıllık yönetsel deneyimini Coaches Training Institute’un Uluslararası Koçluk 
Programı, Organizasyonel Sistem ve İlişki Koçluğu (ORSC) programları ile harmanlayan Zeynep, 
mindfulness, koçluk ve pozitif psikoloji araçları ile bireylerin ve takımların pozitif dönüşümünü 
sağlamaktadır. 

Search Inside Yourself Leadership Institute’un global sertifikalı eğitmenleri arasında yer alan 
Zeynep’in hayali mindfull liderlik kavramını kurumsal habitata entegre ederken liderlerin insani 
yönlerini sürdürerek başarıyı yakalamalarını ve esenliklerini sürdürmelerini sağlamaktır. Kendisi 
Academy of Executive Coaching okulunun da mezunu ve uluslararası eğitmenidir.

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden dekariyerine adım atmıştır. Sürekli öğrenmeyi 
hayat felsefesi olarak kabul etmesinin yanında koçluğa olan tutkusu  nedeniyle, derece ile 
mezun olduğu Uluslararacı Finans alanındaki MBA programı, Uluslararası Koçluk Federasyonu 
Professional Certified Coach – PCC akreditasyonunun yanı sıra Parentology – Pozitif Ebeveynlik, 
ORSC Fundementals – Takım Koçluğu (Organisational Systems and Relationship  Coaching), 
Awareness IQ, Kalp Yolu ve Search Inside Yourself sertifikalarına sahiptir.

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 

ZEYNEP YETKİN YILMAZ

PCC, Yönetici Koçu, Fasilitatör, Liderlik Eğitmeni 
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www.aoec.com/international/aoec-turkey/

Zeynep, profesyonellere sağladığı hizmetleri, yaşam amacı kapsamında anlam bulduğu ve keyif 
aldığı iki program olan ‘Önce Sen İyi Ol’ Anneler için Mindfulness ve ‘Çocuğunu Yıldızından 
Tanı’ Programları ile çeşitlenmektedir. Yaşam deneyimi ve kazanımlarını özellikle ebeveynler, 
öğretmenler ve öğrencilerle paylaşmarece ile mezun olduktan sonra kariyerine Garanti Bankası’nda 
Management Trainee olarak başlayan Zeynep, yirmi yılı aşkın iş deneyiminin ilk yarısında 
lokal ve global bankalarda kurumsal bankacılık ve proje finansmanı alanında yönetici olarak 
deneyim kazanmıştır. Kendini keşfederek dönüşmekten keyif alan Zeynep 2012 yılında Coaches 
Training Institute’da koçluk programına katılarak Profesyonel Koçluk ve Eğitmenlik nın toplumu 
büyüteceğine inancı kapsamında ICF – Uluslararası Koçluk Federasyonu, EMCC – Avrupa Koçluk 
ve Mentorluk Birliği, Kurumsal Esenlik Platformu, Öğretmen Akademisi Vakfı, WTech – Teknolojide 
Kadın Platformu ve TEGEV gibi sivil toplum kuruluşları ile sosyal sorumluluk çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Kurumsal hayattaki deneyimini reel sektöre taşımak amacı ile Creo Yönetim Danışmanlık’ta 
kurucu ortak olarak rol alarak firmalara Proje Yönetimi hizmeti vermiştir. Kurumların Avrupa Birliği 
ve Tübitak Ar-Ge fonlarından faydalanmaları ve üniversite-sanayi iş birlikleri kurarak inovasyon 
yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağladı.  Halihazırda kurucusu olduğu Limitsiz Koçluk 
bünyesinde ve serbest olarak görev aldığı projelerde Liderlik ve Esenlik Programları tasarımı, 
takibinde eğitimlerini gerçekleştirmekte ve gerek kariyer gerek takım koçluğu çalışmalarını 
sürdürürken bir kadın girişimci olarak iş yaşamına dönen annelere Mindfulness araçları ile destek 
vermektedir. 
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PROGRAM İÇERİĞİ

1.Modül: Başlangıç

• Koçluk nedir?
• Ben kimim ve bir koç olatrak kimim? sorusuna cevap aramaya başlamak
• GROW ve CO-ACTIF koçluk modelini tanımak, uygulamak, gözlemlemek
• Danışan, sponsor ve koç arasındaki anlaşmayı yapabilmek
• Koç ve danışan arasındaki sözleşmeyi etkin yapabilmek
• Koçluk hedefleri netleştirmek
• Koç olarak anda olmak, mevcut olmak
• Güven oluşturmak
• Koç olarak kendi tetiklenme anlarımızı farketmek
• Etkili soru sormak
• Aktif dinlemek 
• Doğrudan iletişim kurmak
• Aksiyonu tasarlamak ve sorumluluk yaratmak
• Kendi kişisel ve özgün koçluk modellerini oluşturmaya başlamak 
• Etik kurallarla profesyonel standartları anlamak 
• Bireysel, ona özel gözlem ve gelişim raporu almak

2.Modül: Derinleşme

• Kişisel ve profesyonel değişimin doğasını tanımak  
• Danışanın tüm dünyasını, gelişim ve duygusal ihtiyaçlarını anlamak
• Yaratıcı koçluk araçlarını uygulamak
• Koçlukta anlık yaratıcılığı keşfetmek 
• Koç olarak “en iyi halini “ tanımak ve oraya ulaşmayı sağlamak
• Gestalt Yaklaşımını görmek, uygulamak, gözlemlemek
• Sınırları yönetmek, mentorluk, koçluk, danışmanlık, terapi yaklaşımlarının farkını görmek
• Kendi kişisel ve özgün koçluk modellerini geliştirmeye devam etmek
• Koç olarak kendi gelişim haritasını netleştirmeye devam etmek
• Sezgiyi dile etmek ve sezgilerin koçluk üzerindeki etkisinin farkına varmak
• Anda olmak ile beceri geliştirmeye devam etmek
• Farkındalık yaratmak 
• Sessizliğin gücünü anlamak
• İletişim öğelerini kullanmayı başarmak (ses tonu, beden dili, mimik, enerji)
• Bireysel, ona özel gözlem ve gelişim raporu almak

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 
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PROGRAM İÇERİĞİ

3.Modül:Tamamlama- Değerlendirme ve Kapanış

• Kendi kişisel ve özgün koçluk modellerini geliştirmeye devam etmek
• Koç olarak kendi kırılganlıklarını uygulama esnasında yönetmek ve özgüvenle   
 ilerlemek
• Koçlukta zorlayıcı olmak, cesur olmak ve risk almak
• Çözüm Odaklı Koçluk Yaklaşımını görmek, uygulamak, gözlemlemek
• Koçlukta danışanın zor anlarında yanında anda olabilmek
• Koçlukta mentorluk, süpervizyon ve akreditasyon önemini öğrenmek
• Koçluk mesleğinde ilerlemek için yol haritasını görmek
• Koçluk becerilerini güçlendirmeye devam etmek
• Koçluk sürecini sonlandırmak
• Danışan, sponsor ve koç arasındaki koçluk sürecini sonlandırmak
• Bireysel, ona özel gözlem ve gelişim raporu almak
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KOÇLUK AKSİYON ve DEĞERLENDİRME GÜNÜ

Bu son tam gün, bilgilerin, deneyimin ve kişisel bilgeliğin sentezlendiği gündür. Tüm 
günlük bir çalışmadır. Dört kişilik gruplarla ilerlenir. İlk bölümünde katılımcılar 30 dakikalık 
yaratıcılıklarının serbest olduğu koçluk modellerini sunar ve soruları cevaplandırır. İkinci 
bölümde 30 dakikalık koçluk uygulamaları ile modellerini uygularlar.  Başarı kriterimiz 
her katılımcımızın bütün öğrendiklerini ortaya koyabilecek seviyeye taşımaktır. Koçlar 
olarak önceliğimiz katılımcılarımızı haklı bir YETERLİLİK ve DEĞERLİLİK verileri, 
duygusu ve özgüveni ile mezun etmektir. 

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 



Ocak 2023

•  Grup Supervizyonu Çalışması: Koçluk ve mentorlukte zorlanılan konular üzerinde paylaşımlar,   
 seçilmiş koçluk modelleri ile uygulamalar 

Supervizor: Gamze Acar Bayraktaroğlu, EIA Master Practitionar Coach 

• Keyifle Buluşmalar: Mentorluk ve Koçluk arasında farklar ve benzerlikler ve uygulamalar 

Moderatör: Canan Büyüksayar, PCC

Şubat 2023

• Grup Supervizyonu Çalışması: Koçluk ve mentorlukte zorlanılan konular üzerinde paylaşımlar,   
 seçilmiş koçluk modelleri ile uygulamalar 

Supervizor: Gamze Acar Bayraktaroğlu, PCC, EIA Master Coach 

•  Keyifle Buluşmalar: İş başında zinde zihin için uygulamalar, Mindfullness Teknikleri 

Moderatör: Zeynep Yetkin Yılmaz, PCC 

PROGRAM SONRASI KATILIMCILARIMIZIN 2023 

KIŞ VE BAHAR SEZONU GELİŞİM TAKVİMİ
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Mart 2023

•  Grup Supervizyonu Çalışması: Koçluk ve mentorlukte zorlanılan konular üzerinde paylaşımlar,  
 seçilmiş koçluk modelleri ile uygulamalar 

Supervizor: Gamze Acar Bayraktaroğlu, PCC, EIA Master Coach 

• Keyifle Buluşmalar: Anlam Bulma Sanatı

Moderatör: Müge Bakiler Suntur, PCC  

Nisan 2023

•  Grup Supervizyonu Çalışması: Koçluk ve mentorlukte zorlanılan konular üzerinde paylaşımlar,  
 seçilmiş koçluk modelleri ile uygulamalar 

Supervizor: Gamze Acar Bayraktaroğlu, PCC, EIA Master Coach 

•  Keyifle Buluşmalar: Psikolojik Güvenlik 

Moderatör: Zeynep Yetkin Yılmaz, PCC 

Mayıs 2023

•  Grup Supervizyonu Çalışması: Koçluk ve mentorlukte zorlanılan konular üzerinde paylaşımlar,  
 seçilmiş koçluk modelleri ile uygulamalar 

Supervizor: Gamze Acar Bayraktaroğlu, PCC, EIA Master Coach 

•  Keyifle Buluşmalar: İlişkilerde Drama Üçgeni ve Kendin Olma Sanatı 

Moderatör: Canan Büyüksayar, PCC
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PROGRAM SONRASI KATILIMCILARIMIZIN 2023 

KIŞ VE BAHAR SEZONU GELİŞİM TAKVİMİ
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VE DAHA FAZLASI

• Jungian Koçluk Nedir? Esasları

• Liderlik Yakşaımı

• Değişimde Koçluk

• Daha fazla Gestalt Yaklaşımı

• Pozitif Psikoloji ve Koçluk İlişkisi

• Master Koçluğa Doğru Beklentiler

• Duygular ve Çözümlenmesi

• Transaksiyonel Analiz ve Koçluk

• Takım Koçluğu Nedir?

• Koçluk Yetkinlikleri Devam

• Somatik Koçluk Nedir ve Esasları
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DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 



26



27

DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 
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DIPLOMA PROGRAMI
YÖNETICI KOÇLUĞU 



Sizi de Aramızda Görmek Sizi  de Aramızda Görmek 
Dileğiyle . . .Dileğiyle . . .

Motiva International Eğitim ve Koçluk Hizmetleri
Adres: Tan Sok. 30/2 Emirgan - İSTANBUL

İletişim: 0537 896 92 44
E-Posta: motiva@motivainternational.net

www.motivainternational.net

/motivainternational




