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Biz Kimiz
Motiva Ekibi olarak biz, liderlerin, çalışanların ve organizasyonların
yapabileceklerinin en iyisini ortaya koyabilmeleri için uygun zihniyet
değişimi ve beceri gelişimi kazandıran bir ekibiz.

Gücümüzü 30 yıllık kurumsal hayat, eğitim, gelişim ve koçluk
deneyimimizden, iş ortaklarımızla uzun vadeli ilişkilerimizden,
uzmanlıklarımızdan ve sürekli gelişime verdiğimiz önemden
almaktayız.

190’ı geçkin kurumda 25,000’i aşkın çalışan ve lidere eğitim
vermiş, 5000 saati aşkın koçluk yapmış bulunmaktayız.

Türkiye dışında 5 farklı kıtada ve 33 farklı ülkeden katılımcılarımızla
verdiğimiz koçluk ve eğitim hizmetlerimizle Almanya, Amerika
Birleşik Devletleri, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Arap
Emirlikleri, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Estonya, Filipinler, Fransa,
Güney Afrika, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong Kong,
İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsrail, İsveç, Kenya, Malezya,
Nijerya, Polonya, Romanya, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan,
Tayland, Yunanistan’dan katılımcılarımızla global müşterilerimize
de hizmet vermekteyiz.



• Aareal Bank
• ABB
• Abbott Pharma
• ACCA
• Accor Services 
• Acıbadem Health Group
• Adidas
• Akbank 
• Ak Insurance
• Akkim
• Allergan
• Alexion
• Allied Domeq
• AmCham Turkey
• Ant Gıda
• Atlas Copco
• Ayaydın Grup

• Aras Holding
• Aselsan
• ATÜ 
• Avery Dennison
• Avivasa
• Axa Insurance
• Avon Kozmetik
• Aygaz
• Bank Pozitif
• Banka Kredi Kartları Merkezi 
• Baumax
• Bayer
• Bersay İletişim
• Bilgi Üniversitesi 
• Biofarma İlaç 
• Boehringer Ingelheim
• Borçelik

• Borusan Holding
• Borusan Kocabıyık Vakfı
• Borusan Telekom
• Bosch
• Boyner Mağazacılık
• B/S/H
• Cardiff
• Cargill
• Ceva Lojistik
• CarrefourSa
• Cigna
• Coca Cola
• Çelebi Holding
• Daikin
• Danone Su
• Dedeman Turizm
• Demant

Hizmet Verdiğimiz Kurumlar
• Demir Export
• Deutsche Bank
• Deva Holding
• DHL 
• Doğuş Holding 
• Doğuş Otomotiv
• Doğuş Teknoloji 
• Dünya Bankası 
• Ece Türkiye
• Eczacıbaşı Holding 
• Eczacıbaşı İlaç 
• Eczacıbaşı İntema
• Eczacıbaşı Yapı 
• Eczacıbaşı Vitra
• Eeere
• Ekin Kimya
• Enerjisa



• Garanti BBVA Leasing
• Garanti BBVA Filo
• Garanti BBVA Yatırım
• Gayrimenkul Sektöründe Kadın Liderler 

Platformu 
• General Electric
• Genpa
• Getir
• Giesecke+Devrient
• Global Bilgi
• Häfele
• Havelsan
• Henkel
• Hewlett Packard
• Honda

• HSBC
• Hyundai Assan
• Hürriyet Gazetecilik 
• IBM
• IKEA
• Imperial Tobacco
• ING Bank
• İpekyol
• Iron Mountain
• İstanbul Cerrahi Hastanesi
• İş Bankası
• İş GMYO
• İş Leasing
• İşper
• Jain Sulama
• Johnson and Johnson

• JCI International
• Kale Arge
• Kale Havacılık
• Kale Holding
• Kale Kimya
• Kale Seramik
• Kale Prat
• Karadeniz Holding
• Kibar Holding
• Kiehls
• Kienbaum
• Kingdom of Netherlands
• Klepierre
• Krea Gayrimenkul
• Kredi Kayıt Bürosu
• Koç Holding

Hizmet Verdiğimiz Kurumlar
• English Home
• Erikli
• Engin Grup
• Esan
• Estee Lauder
• Eti
• Euler Hermes
• Eureko Sigorta 
• Fiba Gayrimenkul
• Flo Ayakkabıcılık
• Ford Otosan
• Garanti BBVA Banka 
• Garanti BBVA Emeklilik
• Garanti BBVA Morgage
• Garanti BBVA Ödeme Sistemleri



• Olgun Çelik
• Paolo Alto
• Paraşüt Sotfware
• Pepsi Cola
• Pernod Ricard
• Pfizer 
• Philip Morris
• Pınar Waters
• Prüftechnik
• Publicis Graphics 
• PWC
• QNB Finansbank
• Randstadt
• Reckitt Benckizer
• Roketsan
• Sabancı Holding

• Unilever
• Ülker
• Vakıf Katılım
• Victoria Secret
• Vodafone
• Yapı Kredi Bank 
• Yapı Kredi Investment
• Yatırım Finans
• Yöntem Kozmetik
• Yüce Oto
• Zirve Software
• Zorlu Enerji

Hizmet Verdiğimiz Kurumlar

• Mettler Toledo 
• Metro Cash and Carry
• Mey Diageo
• Microsoft
• Mikro Yazılım
• Mitsubishi
• Mondi Packaging
• Natixis
• Naturel Gas
• Nobel İlaç
• Nestle
• Netaş
• Novo Nordisk
• Omron
• Oracle
• Olgar

• Sabic
• Sahibinden.com
• Sandoz
• Santa Farma
• Schott Orim
• Servier İlaç
• Starbucks
• Skretting
• Tekfen Holding
• Tupperware
• Turgut Aydın Holding
• Turkcell
• Türk Telekom
• Türkiye Finans Bank
• Türkiye Üniversiteli Kadınlar Der
• Ulusoy Holding



Yönetici Koçluğu ve Supervizyon Hizmetlerimiz
Takım Koçluğu Hizmetimiz
AoEC Akredite Koçluk Eğitimlerimiz
Motiva Akredite Koçluk Eğitimlerimiz

Klasik ve Tersine Mentorluk Eğitim ve Projeleri
Liderlik Eğitimlerimiz
İletişim ve İşbirliği Eğitimlerimiz
Özyönetim ve Yetkinlik Eğitimleri
Search Inside Yourself –Derin Farkındalık ve Duygusal Zeka Eğitimleri

Fasilitasyon Hizmetleri
Fasilitasyon Eğitimleri

Hizmetlerimiz
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Academy of Executive Coaching
www.aoec.com

Hemsley Fraser
www.hemsleyfraser.co.uk

New Haven
www.nhcg.com

Organizational Culture
Assessment Instrument
www.ocai-online.com

Talentis
www.talentis-coach.com

Search Inside Yourself
siyli.org

Uluslararası İşbirliklerimiz

http://www.aoec.com/
http://www.hemsleyfraser.co.uk/
http://www.nhcg.com/
http://www.ocai-online.com/
http://www.talentis-coach.com/
mailto:siyli.org
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Kişisel Liderlik
Eğitimin amacı, Katılımcıların özliderlik yetkinliklerinin 
gelişimini desteklemek ve iş hayatında sürdürülebilir 
başarı için gereken duygusal/zihinsel dengeyi 
kurabilecekleri pratik araçları -uygulama ağırlıklı-
tanıtmaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Yaşamlarının lideri olmak isteyen profesyonelleri

• kişisel hedef koymayı öğrenme
• öz değer ve motivasyon faktörlerini keşfetme
• yetişkin ego benliğini kavrama
• kendini doğru ifade etmenin önemini farketme
• konfor alanının dışına çıkma zihniyetini kavrama
• iç diyaloglarını farketme
• başarı modelini keşfetme
• sonuç odaklı hareket planı oluşturma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Yaşamlarının lideri olmak isteyen profesyoneller

eğitimi



Temel Liderlik
Amaç, katılımcıların etkili liderlik yapabilmeleri için
gerekli temel araçlarla donatılmalarını sağlamaktır. 

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol 
oynama, grup çalışmaları, tartışma ve soru cevap 
şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Liderler ve lider adayları

Katılımcılarımızı

• İş ve insan yönetimi dengesinin kavrama
• Hedefler için güçlü anlamlar yaratma
• Motivasyon sağlama
• Değerlerle yönetimi benimseme
• Büyük resmi görerek işin geliştirme
• Ekibin gelişimi için aksiyon planları geliştirme
• Delegasyon yöntemlerini kullanma
• Gelişim hedeflerini oluşturma
• İnisiyatif vermek için aşamaları belirleme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



Liderlikte  Koçvari / 
Mentorvari Yaklaşım
Amaç, liderlerin ekibini koçvari/mentörveri yaklaşımla, alan yaratarak
yönetmesini sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 
Eğitimde konular koçluk uygulamaları, geribildirim 
çalışmaları, grup egzersizleri ve bilgi transferi 
şeklinde aktarılmaktadır. 

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Kıdemli liderler, yeni liderler

Katılımcılarımızı 

• Koçvari/mentorvari yaklaşımı anlama ve diğer yaklaşımlardan ayırt etme
• Psikolojik güvenliği sağlayan yaklaşımlarda bulunma
• Anlam yaratma ve ilham verme
• Çalışanların sadece eksiklerine değil, potansiyellerine odaklanma
• Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimi yönetecek cesareti yaratma
• Çalışanların motivasyonunun artırılarak yeni sorumluluklar almaya teşvik etme
• Çalışanların yaratıcılıklarını geliştirme ve yetkinliklerini artırma
• Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılma
• Çalışanların çözüm odaklı düşünmelerini sağlama
• Görev devrini yaparken büyük resmi aktarma
• Etkili geribildirim yapma, olumlu davranışları paylaşma
• Gelişim alanları ile ilgili yargısız gözlem paylaşma
• 1-1 gelişim sohbetleri yapma ve gelişim planı oluşturma
• Gelişimi takip etme ve destekleme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



Uzaktan Liderlik
Amaç, katılımcıların uzaktan liderlik yapabilmeleri 
için gerekli araçlarla donatılmalarını sağlamaktır. 

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Farklı konumlarda çalışan ekiplerin liderlerini

• Uzaktan çalışmanın avantaj ve dezavantajlarını kavrama
• Ortak vizyon geliştirme
• Büyük resimle ilgili düzenli, bilgi verme
• Kişilerin katkılarının hizmet ettiği konuları dile getirme
• İletişimde netlik yaratma
• Bilgi akışı stratejisi yaratma
• Takım için uygun iklim yaratma
• Güvene dayalı ilişki kurma
• İletişime öncelik verme
• Motive etme
• Durumsal liderlik etme
• Geribildirim verme ve takdir etme
• Takip ve gelişim diyalogları kurma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Farklı konumlarda çalışan ekiplerin liderleri

eğitimi



Psikolojik Güvenlik ve 
Şefkatle Liderlik
Amaç, katılımcıların sadece iş değil çalışanların 
insani ihtiyaçlarını da dikkate alarak, değerleri öne 
çıkararak liderlik yapmasını sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• İş ortamında çalışanların duygularının önemi ve şefkatin yerini anlama
• İş yerinde empati ve şefkat duygusunu yaratma
• Esenliğin önemimin anlama
• İş sonuçlarında şefkatin etkisini görme
• Şefkat ve empatiyi alışkanlık haline getirme
• Bu süreçlerin arkasındaki sinirbilimini anlama
• Ekiplerin bu sayede etkili ilişkiler kurmaları yönünde sinerji yaratma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Kıdemli liderler, yeni liderler ve lider adayları

eğitimi



Büyük Resmi Gören 
Liderlik
Silo zihniyetini yıkmak, paydaşlarla ilişkileri yönetmek 
ve strateji ile hizalanmak isteyen yöneticileri donatmak 
amaçlanmaktadır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• Vizyon geliştirme ve/veya mevcut vizyona odaklanma
• Vizyona ve genel stratejiye uygun planlama
• Bunun takıma etkili biçimde iletişimi yapma
• O yöne doğru motive etme
• Farklı birimlerin strateji ve önceliklerini anlama
• Paydaşları haritalama ve iletişim stratejisi kurma
• İşbirliği yaratma ve etkili iletişim kurma
• Takip ve gelişim diyalogları kurma
becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Orta ve Üst düzey yöneticiler

eğitimi



Performans Yönetimi
Amaç, katılımcıların işin devrinden sonu alana kadar kuracağı 
ilişkinin aşamalarını doğru yönetmesini sağlayacak beceri ve 
araçlarla donatılması amaçlanmıştır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 
Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama ve grup 
çalışmaları, şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Her seviye liderler

Katılımcılarımızı

• Performans kavramını tanımlama , kriterleri belirleme ve iletişimini yapma
• Etkili yönlendirme iletişimini yapma, geribildirim alma-verme
• Takdir etme ve anlam yaratma
• Konfor alanının dışına çıkarma 
• Farklılıkları avantaja çevirme
• 1-1 görüşmeleri tasarlama ve etkin yapma
• Dinleme-Anlama- Cesaretlendirme- Zorluk zamanlarında moral verme
• Zor diyalogları yapma
• Kişiyi dahil ederek gelişim planı oluşturma
• Yolda tutmak için gözlem, geribildirim verme ve gerekli düzenlemeleri yapma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



Etkin Geribildirim
Amaç, katılımcılarımızın, geri bildirim becerilerini
geliştirerek organizasyonunuz bünyesinde iş 
gelişimine destek olmaları hedeflenmektedir. 

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• Geribildirimin kurum, kendileri ve çalışanları için önemini kavrama
• Geribildirimi günlük iş akışının bir parçası haline getirme
• Yapılandırılmış geribildirim görüşmelerini kurgulama
• Davranış odaklı gözlem yapabilme
• Açık ve net örnekleri değerlendirme
• Etkin tonlama ve vücut dili kullanma
• Olumlu görüş ve gözlemlerini paylaşma
• Geri Bildirimde kullanılacak iletişim stratejilerini anlama
• Geribildirim görüşmelerinde diyaloğu kurma
• Geribildirim alma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Her seviyeden çalışanlar ve yöneticiler.

eğitimi



Nesiller Arası İletişim
Amaç, katılımcıların yeni nesli anlamasını ve onlara 
yargılamadan liderlik etmesini sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 
Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, 
uygulamalar, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1 gün

Hedef kitle:
Her seviyede liderler

Katılımcılarımızı

• Y ve Z kuşağını tanıyarak beklentilerini anlama
• Y ve Z kuşağı ile etkin iletişim kurma
• Yeni nesli motive edecek unsurları öğrenme
• Y ve Z kuşağına geri bildirim vermenin önemini kavrama
• Güvene dayalı ilişkinin unsurlarını
• Yeni nesli sorumluluk almak konusunda yüreklendirmelerini 
• Y ve Z kuşağını tutundurma tekniklerini kavramalarını
• Yeni neslin beklentilerine etkin cevap verebilecek yönetim araçlarını 

kullanma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



Değişim Yönetimi
Amaç, katılımcıların değişim ile ilişkilerini sağlıklı kurmasını, 
gerekli uyumu sağlamak için doğru araçlarla donatılmasını 
sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

Katılımcılarımızı

• Değişimi anlamasını ve kabullenme
• Değişime gösterilen tepkinin psikolojik nedenlerini anlama
• Değişime uyumun önündeki engelleri farketme
• Değişime direnmenin neden olduğu performans düşüklüğünü kavrama
• Değişimin etkilerini öngörme
• Değişimin bireysel etkilerini farketme
• Ekipte değişime olan tepkiyi yönetme
• Değişime ekibi hazırlama
• Değişim süreçlerinde etkin iletişim becerileri kazanma
• Değişim sürecince performansı yönetme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



TAKIMDAŞLIK VE 
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ

İlişki Yönetimi ve İşbirliği

Kazan Kazan Diyalogları

İlişkilerde Duygusal Zeka

İlişkilerde Transaksiyonel Analiz
Google Doğumlu Nörübilim ve Mindfulness Temelli Duygusal Zeka 

Uzaktan Hedef Odaklı İşbirliği

Takım İçinde Açık İletişim

360 Derece Çatışma Yönetimi

İkna ve Etkileme



İlişki Yönetimi ve İşbirliği
Eğitim, katılımcıların kendileri, ilişkideki diğer kişi ve ilişkinin yapısı 
hakkında farkındalık ve bilgi sahibi olmasını ve sağlıklı ilişkiler 
kurmasını sağlamaları amaçlanmaktadır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

Katılımcılarımızı

• İletişimin önemi ve güvene olan etkisini kavrama
• Temel iletişim becerilerini kavrama

§Beklentiyi net aktarma
§Soru sorma -Dinleme
§ Varsaymama
§Duyguyu yönetmek
§ Etkili tonlama - Etkili beden dili kullanma
§ Etkili geribildirim verme

• İlişki kurmanın önemini anlamalarını ve ilişki kurma sürecini yönetme
• İlişki kurma ihtiyaçlarını farkederek hedefe yönelik bilinçle davranma
• İlişki kurma sürecini engelleyen faktörleri belirleyerek stratejiler üretme
• İlişki kurma sürecini iyi yöneterek ast ve üstleriyle iyi ilişkiler kurma
• Farklı kişilik özelliklerine göre iletişim kurma ve ilişki oluşturma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



İlişkilerde Duygusal Zeka
Katılımcıların duygularını tanımlarını, duygularının ilişkilerine ve 
kararlarına olan etkilerini anlamalarını ve bunu yönetmelerini 
sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• Olaylar esnasında duygularını tanımlayabilme
• Duygularını yöneterek zor durumlarla başa çıkabilme
• Öfke ve stres gibi duyguları yönetebilme
• Değişimin içinde duygularını anlama ve yönetebilme
• İç motivasyonlarını yüksek tutabilme
• Zor zamanlarda dahi özgüveni koruyabilme
• Tepkilerini tanıma ve kontrol edebilme
• Olumsuz anların ardından hızla toparlanıp, işe odaklanabilme
• Çevresinde yarattığı etkiyi farketme
• Çevresindeki paydaşlarının duygularını farketme
• Karşılıklı iletişimde etkili duygusal yaklaşımı sağlayabilme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



İlişkilerde Transaksiyonel
Analiz
Katılımcıların, başkalarıyla etkileşim kurarken belirli uyaranlara nasıl tepki
verdiğini (davranışları) bilinçli bir şekilde analiz ederken, kendi duygu ve
düşüncelerini daha derinden anlamalarını sağlamaktır. 

Katılımcılarımızı ne bekliyor
Katılımcılarımızı

• Etkileşim anında benlik durumlarını anlama
• Durumsal olarak kendi benlik durumunu tanımlama
• Kendi etkimizin tepkilerini tanıma
• Benlik durumlarının kurum kültürüne yansımasını anlama
• Yetişkin benlik durumunun hayatımıza etkisini anlama
• Zor zamanlarda yetişkin halimizi tanımlama
• Drama üçgenini tanımlama ve yönetme
• Drama üçgeninden çıkma tekniklerini öğrenme
• Duygusal ihtiyaçlarını anlama ve yönetme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



İlişkilerde Duygusal Zeka
Katılımcıların duygularını tanımlarını, duygularının ilişkilerine ve 
kararlarına olan etkilerini anlamalarını ve bunu yönetmelerini 
sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• Olaylar esnasında duygularını tanımlayabilme
• Duygularını yöneterek zor durumlarla başa çıkabilme
• Öfke ve stres gibi duyguları yönetebilme
• Değişimin içinde duygularını anlama ve yönetebilme
• İç motivasyonlarını yüksek tutabilme
• Zor zamanlarda dahi özgüveni koruyabilme
• Tepkilerini tanıma ve kontrol edebilme
• Olumsuz anların ardından hızla toparlanıp, işe odaklanabilme
• Çevresinde yarattığı etkiyi farketme
• Çevresindeki paydaşlarının duygularını farketme
• Karşılıklı iletişimde etkili duygusal yaklaşımı sağlayabilme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



Katılımcıların, sadece kendi saflarını değil, karşılıklı safları 
anlayarak bütün paydaşları optimum bir noktada toplarken, kendi 
payını da güçlendirmesini sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Kazan Kazan Diyalogları

Katılımcılarımızı

• İşbirliğinde ortak amaç belirlemek veya amaçların önemini kavrama
• Etkili yönlendirme iletişimini yapma ve anlam yaratma
• Yetişkin konumunda iletişim kurma ve güven oluşturma
• Dinleme-anlama-anladığından ve anlaşıldığından emin olma
• İlgili paydaşların haritasını ve iletişim stratejisini planlama
• Cesaretlendirme- Zorluk zamanlarında moral verme
• Zor diyalogları yapma ve geribildirim, takdir
• Ortak alanı büyütme
• Kalıcı işbirliği sağlama

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



Birbiri ile uzaktan çalışan ekiplerin hem kendi etkin çalışma hem 
de ekip arkadaşları ile etkin iletişim kurabilmesini sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Uzaktan Hedef Odaklı 
İşbirliği

Katılımcılarımızı

• Uzaktan çalışanların ihtiyaçlarını anlama
• Kişiye özgü zorluk ve avantajları anlama
• Ortak çalışma prensiplerini belirleyen anlaşma yapma
• Net ve içten olma
• Düzenli olarak  1-1 işbirliği etkinliğini konuşma, geribildirim alma/verme
• Düzenli olarak  bütün olarak işbirliği etkinliğini konuşma
• Ekip arkadaşını tanıma ve onun için önemli durumları takip etme
• Dinleme-anlama-anladığından ve anlaşıldığından emin olma
• Rol ve sorumluluklarının farkında olma ver yerine getirme
• Öz motivasyonu yaratma
• Takdir alma ve etme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



Katılımcıların net bir şekilde kendilerini ifade edecek ve ilişkilerini
güçlendirecek şekilde açık iletişimde bulunabilmelerini
amaçlanmaktadır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Takım İçinde Açık İletişim

Katılımcılarımızı

• Açık iletişimin ve güvenin tanımını yapma
• Önündeki engelleri kavrama
• Ortak çalışma prensiplerini belirleyen anlaşma yapma
• Net ve içten olma
• Düzenli olarak  1-1 işbirliği etkinliğini konuşma, geribildirim alma/verme
• Düzenli olarak  bütün olarak işbirliği etkinliğini konuşma
• Dinleme-anlama-anladığından ve anlaşıldığından emin olma
• Zor diyalogları yürütme
• Takdir alma ve etme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



360 Derece Çatışma 
Yönetimi
Eğitimin amacı, katılımcıların yaşadıkları iç çatışmaları
çözümlemekten, iş yerinde oluşabilecek anlaşmazlıkları
çözmeye ve arabuluculuğa kadar uzanan geniş bir yelpazede
çatışma yönetimi araçlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. 

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol 
oynama, grup ve vaka çalışmaları ve soru cevap 
şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

Katılımcılarımızı

• Çatışmanın tanımını yapabilmelerini ve çatışma türlerini ayırt edebilme
• Çatışma yaşadıkları kişilerin kişisel özelliklerini ayırt edebilme
• Çatışma yaşadıkları durumu ve sebeplerini analiz edebilme
• Çatışma yaşadıkları durumlarda probleme değil çözüme odaklanma
• Çatışmanın doğurduğu stresle ve stresli ortamla başa çıkabilme
• Duygusal zekalarını da kullanarak çatışma sürecini olumlu 

sonuçlandırabilme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



İkna ve Etkileme
Katılımcıların mesajlarını etkili ifade etmelerini, ikna etmek 
istediği kitlenin algısına uygun uyarlama yapabilmelerini 
sağlayacak becerileri kazandırmak amaçlanmıştır. 

.Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 

Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, rol 
oynama, grup ve vaka çalışmaları ve soru cevap 
şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

Katılımcılarımızı

• Kendi amaçlarını netleştirme 
• Argümanların iletişim kurgusunu yapma
• İknanın 7 prensibini öğrenme
• İlgili kişileri belirleme ve uygun ilişkileri geliştirme
• Ön hazırlıkları etkili yapma
• Güven ortamı yaratma
• Özgüvenli duruş sergileme ve tonlama yapma
• Net, gerçek ve ulaşılabilir olma
• Hikaye anlatma
• İzleyicileri dahil etme, soru sorma, dinleme, anlama ve anladığını ifade etme
• Ortak bir yol planı hazırlama

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



ÖZYÖNETİM EĞİTİMLERİMİZ

BİREYSEL GELİŞİM
Kişisel Liderlik

SIY-Google Doğumlu Mindfulness Eğitimi

İş Dünyasında Mindfulness

Duygusal Dayanıklılık

Kendime Özşefkat ve Empati

Stres Yönetimi
Özgüvenli ve Net Duruş

Uzaktan Etkili Çalışanların 9 Alışkanlığı

Sonuç Odaklılık

Gelişim Zihniyeti ve Yenilikçi Düşünme



Kişisel Liderlik
Eğitimin amacı, Katılımcıların özliderlik yetkinliklerinin 
gelişimini desteklemek ve iş hayatında sürdürülebilir 
başarı için gereken duygusal/zihinsel dengeyi 
kurabilecekleri pratik araçları -uygulama ağırlıklı-
tanıtmaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Yaşamlarının lideri olmak isteyen profesyonelleri

• kişisel hedef koymayı öğrenme
• öz değer ve motivasyon faktörlerini keşfetme
• yetişkin ego benliğini kavrama
• kendini doğru ifade etmenin önemini farketme
• konfor alanının dışına çıkma zihniyetini kavrama
• iç diyaloglarını farketme
• başarı modelini keşfetme
• sonuç odaklı hareket planı oluşturma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Yaşamlarının lideri olmak isteyen profesyoneller

eğitimi



Google Doğumlu NÖROBİLİM ve 
MINDFULNESS TEMELLİ DUYGUSAL ZEKA
Katılımcıların duygularını tanımlarını, duygularının ilişkilerine ve 
kararlarına olan etkilerini anlamalarını ve bunu yönetmelerini 
sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• İş hayatının her anı sakinleşme ve akılcı düşünebilme için araçları öğrenme
• Yenilikçi, yaratıcı düşünmeyi geliştirme ve odaklanma kapasitesini yükseltme
• Odaklanma, etkinlik ve karar verme kapasitesini artırma
• Duyguların sinirbilimi ile açıklamasını öğrenme
• Daha iyi sağlık, esneklik ve stres denetimini deneyimleme
• Öfke ve stres gibi duyguları yönetebilme
• Değişimin içinde duygularını anlama ve yönetebilme
• İç motivasyonlarını yüksek tutabilme
• Zor zamanlarda dahi özgüveni koruyabilme
• Tepkilerini tanıma ve kontrol edebilme
• Olumsuz anların ardından hızla toparlanıp, işe odaklanabilme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



VUCA dünyasının belirsiz, kaotik ve stres dolu günlerinde
fonksiyonel olabilmek yeni bir dayanıklılık seviyesi
gerektiriyor.

Liderlik, iletişim, odaklılık ve işbirliğini geliştirerek liderler ve
takımların performansını sürdürülebilir kılmak, verimliği
artırmak ve kurum bağlılığını sürdürmek günümüzün önde
gelen zorlukları arasında !

SIY - Search Inside Yourself (SIY), 2007 yılında Google’da
doğdu ve dünyanın önde gelen nörobilim ve mindfulness
uzmanlarının işbirliği ile geliştirildi. Ekipleri güçlendirmek ve
kurumları dönüştürmek için tasarlanan bu sonuç odaklı
program, bugüne dek 30.000 Google çalışanı ve 35 ülkede
50.000 katılımcıya ulaşırken SAP, Procter and Gamble ve
Ford gibi pek çok global firmanın kurum kültürü ve liderlik
programlarına yerleşmiş durumda.

Liderlik

Empati

Motivasyon

Öz-Denetim

Öz-Farkındalık

Mindfulness 

Google Doğumlu
NÖROBİLİM ve MINDFULNESS 
TEMELLİ DUYGUSAL ZEKA

• İş hayatının her anı sakinleşmek ve akılcı düşünebilmek
için araçları öğrenmek

• Yenilikçi, yaratıcı düşünmeyi geliştirmek ve odaklanma
kapasitesini yükseltmek.

• Odaklanma, etkinlik ve karar verme kapasitesini artırmak,

• Performansı, işbirliğini, şefkatli liderliği ve empati
becerisini geliştirmek,

• Daha iyi sağlık, esneklik ve stres denetimini deneyimlemek

Süre: 
½ -1 -2  gün

Hedef Kitle: 
Bütün profesyoneller



İş Dünyasında Mindfulness
İşortamında zihni odaklanamanın, olumsuz duygudan kurtularak etkin
sonuçlar elde edebilmenin ve iç huzuru yakalamanın yollarını,  Google doğumlu 
Search Inside Yourself Eğitimi yaklaşımından ilham alarak aktarmaktır.

ICF tarafından 21 Akredite Eğitim Saati olarak akreditedir
.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• Mindfullness’ın iş başarısındaki yerini öğrenme
• Zihnimizin çalışmasını tanıma
• Hızlı ve pratik araçları kavrama
• Sakin zihnin özellikleri uygulamasınını deneyimleme
• Anda ve odakta kalma uygulamasını deneyimleme
• Dikkati toplama araçları uygulamasını deneyimleme
• Duyguları bedende hissetme araçlarını deneyimleme
• Olumsuz duyguların etkisinin silinmesi uygulamalarını deneyimleme
• (Öfke-üzüntü-kaygı-gerginlik-hayal kırıklığı- şaşkınlık) 
• Özşefkat uygulaması
• Nefes ve meditasyon uygulamasını deneyimleme
• Bireysel duygu haritası çıkarma
• Gelişim planı oluşturma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



Duygusal Dayanıklılık
Katılımcıların duygularını tanımlarını, duygularının ilişkilerine ve kararlarına olan 
etkilerini anlamalarını ve bunu yönetmelerini sağlamaktır.

.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

• Kişinin kendi duygularını tanıma ve isimlendirme
• Duygularının İç ve dış tetikleyicilerini tanımlama
• Duygusal dayanıklılığını ölçümleme
• Duygusal Dayanıklılığın 7 boyutunu keşfetme ve uygulama 
• İç diyaloğuna kulak verme
• Kontrol alanına odaklanma
• Gerçekçi bir pozitif bakış açısı oluşturma
• Özyeterlilik yöntemlerini keşfetme
• Uygulamalar ve gelişim planı yapma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



Kendime Empati ve 
Özşefkatle Yaklaşmak
Katılımcıların kendilerini suçlayan, yargılayan ve ileri gitmelerine engel
olan iç seslerini anlamaları ve dönüştürmeleri amaçlanmaktadır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• Özşefkati tanıma ve anlama
• Duyguları tanımlama ve bedene etkisini farketme
• Duygularının iç ve dış tetikleyicilerini tanımlama
• Özşefkatin 5 boyutunu keşfetme ve uygulama 
• İç diyaloğuna kulak verme –Kendini sabote eğilimini görme
• İç yargıçla pazarlık yapma
• Kontrol alanına odaklanma
• Gerçekçi bir pozitif bakış açısı oluşturma
• Özyeterlilik yöntemlerini keşfetme
• Güçlü yanlarını takdir etme, kullanma
• Gelişim alanlarını avantaja çevirme
• Uygulamalar ve gelişim planı yapma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



• Kendimi açık ve alıcı
şekilde dinlemek

• Bedenimi somatik olarak 
duyumsamak

• Duygu ve ihtiyaçlarımla
empatik bağlantı kurmak

KENDİME EMPATİ VE 
ÖZŞEFKATLE YAKLAŞMAK

Katılımcıların kendilerini suçlayan, 
yargılayan ve ileri gitmelerine engel olan iç
seslerini anlamaları ve dönüştürmeleri
amaçlanmaktadır.

www.motivainternational.net

• İhtiyaçlarımın karşılanması, 
yargılarımın ortadan 
kalkması

• Yargılarımın gizlediği
ihtiyaçlarla buluşmak

• Özşefkat teknikleri
• Uygulamalar

• Kendime yargı türleri:
• dikkate almama
• küçümseme
• suçlama,
• eleştiri
• alay
• Etiketleme

• İhtiyaçlarımı karşılamak 
için stratejiler 
oluşturmak

• Net ve somut 
aksiyonlar almak

eğitimi

Süre: 
1 veya 2 gün

Hedef Kitle: Bütün
profesyoneller

1. oturum 2. oturum 3. oturum 4. oturum



Stres Yönetimi
Katılımcıların stres yönetimi, konsantrasyon ve psikolojik 
dayanıklılık konularında kalıcı iyileşmenin yollarını kavramaları 
amaçlanmaktadır

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

• Stresin fizyolojisini anlama
• Stres kaynaklarını fark etme
• Stres karşısında verdikleri tepkileri fark etme
• Stres yaratan kendilerine özgü düşünme hatalarını farketme
• Sürekli stres altında olmanın zararları konusunda bilinçlenme
• Stres anında rahatlamak için uygulanabilecek verimli metotları

deneyimleme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik
beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



Özgüvenli ve Net Duruş
Katılımcıların, ünvan ve pozisyonlarını değil, kendi kişisel 
yetkinliklerini kullanarak, özgüvenli ve güçlendirilmiş sağlıklı bir benlik 
algısı ile etki yaratma becerilerini sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları,
bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin
uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde
aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Tüm profesyoneller

Katılımcılarımızı

• Özgüvenin doğasını anlama
• Özgüvenli duruşun kişisel tanımlarını yapma
• Bunun önünde duran kendi algılarıyla ilgili engelleri tespit etme
• Kendi etiketlerini farketme
• İçindeki sabatörü farketme ve yönetme
• Duygusunu farketme
• Güçlü yanlarına odaklanma
• Topluluk önünde etkin sözcük, ses tonu ve beden dilini kullanma
• Argümanlarını etkin kurgulama
• Kendinden emin olmak için gerekli gelişim planının oluşturulma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



Uzaktan Etkili Çalışanların 
9 Alışkanlığı
Katılımcıların, dışardan destek beklemeden kendi motivasyonlarını 
sağlayarak, aksiyona geçme, zorluklarla başa çıkma kabiliyetini 
geliştirmek için gerekli zihniyeti ve araçları paylaşmaktır. 

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 

Eğitimde konular vaka çalışmaları, grup çalışmaları,
bireysel çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması,
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
3 gün

Hedef kitle:
Tüm uzaktan çalışanlar

Katılımcılarımızı
• Uzaktan çalışmanın kendine özgü zorluklarını tanımlama
• Öz değerlendirme yapmaları
• 9 alışkanlıkları tanıma
• Özliderlik nedir? 
• Özgüven nedir? 
• Odaklanma nedir? 
• Özdüzenleme nedir? 
• Özdisiplin nedir? 
• Özşefkat nedir? 
• Özyansıtma nedir? 

• Bunların neresindeyim, nasıl geliştiririm?
• Gelişim planı yapma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



Sonuç Odaklılık
Katılımcıların, çalıştıkları sistem içinde hedeflerini gerçekleştirirken 
kendi iç engellerini fark etmeleri, yönetmeleri ve paydaşlarını 
harekete geçirmelerini amaçlamaktadır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

• Net hedefler koyma
• Hedef için etkin planlama yapma  ve pro aktif düşünmek
• Kişisel motivasyonu yükselten ve düşüren faktörlerini belirleme
• İlgili paydaşları belirleme
• İşbirliği koşullarını belirleme
• Yetişkin dili ile iletişim kurma
• Şartları yapıcı biçimde zorlama
• Hizalanmak için geribildirim alma ve verme
• Engeller karşısında düşen moralleri toparlama
• Takdir ve kutlamaları yapma
• İlerlemeyi ölçümleme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



Gelişim Zihniyeti ve Yenilikçi 
Düşünmeye Giriş
Katılımcıların mevcut zihin yapılarında onları geleneksel 
düşüncelerinde tutan sebepleri keşfetmek ve farklı bakış açılarından 
bakmayı sağlamak için gerekli araçlarla donatılmasını 
amaçlanmaktadır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• Gelişim zihniyeti tanımlama
• Kendi kişisel anlamı, motivasyonu ve engelleri bulma
• Kişisel değerlendirme yapma
• Meraklı – yargılayan zihni tanıma ve ayrıştırma
• Gelişim zihniyeti kazanmanın araçlarını uygulama
• Konfor alanından çıkma stratejileri oluşturma
• Hata yapma korkusu ile yüzleşme ve aşma
• İnisiyatif alma, harekete geçme 
• Olumsuz dış etkenlerle başa çıkma
• Gelişim planı oluşturma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi 
paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup 
çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Bütün profesyoneller

eğitimi



www.motivainternational.net

Mentorluk Süreci Danışmanlık
Klasik Mentorluk Eğitimleri
Tersine Mentorluk Eğitimleri

MENTORLUK EĞİTİM 
VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİMİZ



Mentorluk Programları 

Amaç, mentorluk projelerini tasarlamak ve uygulamaya 
geçirmek için organizasyonlara danışmanlık yapmaktır.

Yöntem: 
Birlikte yapılan toplantılar, birlikte ve bireysel çaışmaları
içerir.

Süre:
1 – 3 gün –İhtiyaca göre değişim gösterir.

Hedef kitle:
Mentorluk programı planlayan bütün organizasyonlar

danışmanlık

• Organizasyonda mentorluğun yeri ve beklenen etkisini tasarlamak
• Organizasyonda özgü mentorluk çerçevesi ve modelini tasarlamak
• Mento- menti rol ve sorumlulukları belşirlemek
• Tanıtım toplantısı akış ve içerik tasarlamak
• Sunumları hazırlamak
• Kurumiöçi iletişimi yapmak
• Hedef kitleleri belirlemek
• Etkin eşleşme yapmak
• Süreci tasarlamak
• Takip modelini oluşturmak
• Olası zorlukları tanımlayıp önlemler almak
• Dökümantasyonu hazırlamak
• Değerlendirme sürecini ve dokumantasyonu tasarlamak

konularında destek vermeyi içerir.

Hizmet İçeriğimiz



İç İletişim
&

Talep Toplama

Öngörüşmeler
& 

Hazırlık
&

Tasarım

Eşleştirme
&

Takip Modeli
Oluşturma

Menti ve
Mentorluk

Eğitimlerinin
Verilmesi

Süreci
Değerlendirme

&
Güncelleme

Mentor ve
Mentilere

Takip ve Grup
Supervizyon

MENTÖRLÜK PROGRAM SÜRECİ DANIŞMANLIK
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Klasik Mentorluk
Mentor
Amaç, katılımcılarımızın mentorluk becerilerini geliştirmek
ve sürece hazırlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• Mentorluk nedir, ne değildir? Koçluk ve danışmanlık arasındaki fark nedir?
• Mentorluk çerçevesi ve modeli
• Mentor- menti rol ve sorumluluklar
• Mentorluk Becerileri
• Güvene Dayalı Bağ Kurma- Sözleşme yapma -Psikolojik Güvenlik
• Hedef koyma - Odakta tutma
• Dinleme- Güçlü Soru Sorma
• Ayna Olma-Geribildirim Verme
• Deneyimi kullanma
• Cesaretlendirme- Sınırları zorlama
• Aksiyona yönlendirme
• Rol model olma
• Uygulamalar

konularında bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Mentor adayları

eğitimi



Klasik Mentorluk
Menti
Kurumiçi menti adaylarınızın gerekli zihniyeti, beceri ve
araçları kazanmaları hedeflenmektedir. 

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı
• Mentorluk nedir, ne değildir? Koçluk ve danışmanlıktan farkı nedir?
• Mentorluk çerçevesi ve modeli
• Mentor- menti rol ve sorumluluklar
• Menti becerileri
• Büyüme zihniyeti
• Etkin hazırlık
• Güvene dayalı bağ kurma- Sözleşme yapma
• Hedef koyma ve odakta kalma
• Konfor alanının dışına çıkma - Kırılgan olabilme
• İçgözlem yapabilme
• Geribildirim alma – verme
• Sorumluluk alma
• Aksiyon alma
• Gelişim planı oluşturma
• Uygulamalar

konularında bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1,5 saat veya ½ gün 

Hedef kitle:
Bütün mentor adayları

eğitimi



Grup Supervizyon
Amaç, mentor ve mentilerin ayrı gruplar halinde deneyimlerini 
güçlendirmek için birlikte öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu sayede 
programın ilerleyişine hız ve etkinlik kazandırılmaktadır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Katılımcılarımızı

• İyi örneklerin paylaşımı ile yöntemlerini zenginleştirmesi
• Zorlukların ele alınması ile çözümlerini zenginleştirmesi
• Yeni araçların paylaşımı ile yeni uygulamaların cesartelendirilmesi
• Hatırlatmalarla bilgilerin tazelenmesi
• Önerilerle desteklenmesi

Için bir akış sağlamaktır.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1,5 saat veya 1/2 gün

Hedef kitle:
Bütün menti ve mentorler



Tersine Mentorluk
Mentor
Amaç, katılımcılarımızın tersine mentorluk becerilerini
geliştirmek ve sürece hazırlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• Mentorluk nedir, tersine mentorluk nedir?
• Tersine mentorluk çerçevesi ve modeli
• Mentor- menti rol ve sorumlulukları
• Tersine mentorluk becerileri
• Güvene Dayalı Bağ Kurma- Sözleşme yapma
• Hedef koyma - Odakta tutma
• Dinleme- Güçlü Soru Sorma
• Ayna Olma-Geribildirim Verme
• Deneyimi kullanma
• Cesaretlendirme- Sınırları zorlama
• Aksiyona yönlendirme
• Rol model olma
• Uygulamalar

konularında bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1 veya 2 gün

Hedef kitle:
Tersine mentor adayları

eğitimi



Tersine Mentorluk
Menti
Kurumiçi tersine menti adaylarınızın gerekli zihniyeti, 
beceri ve araçları kazanmaları hedeflenmektedir. 

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı
• Tersine mentorluk nedir?
• Tersine Mmentorluk çerçevesi ve modeli
• Mentor- menti rol ve sorumluluklar
• Menti becerileri
• Büyüme zihniyeti-Psikolojik güvenlik
• Etkin hazırlık
• Güvene dayalı bağ kurma- Sözleşme yapma
• Hedef koyma ve odakta kalma
• Konfor alanının dışına çıkma - Kırılgan olabilme
• İçgözlem yapabilme
• Geribildirim alma – verme
• Sorumluluk alma- Aksiyon alma
• Gelişim planı oluşturma
• Uygulamalar

konularında bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1,5 saat veya ½ gün 

Hedef kitle:
Bütün menti adayları

eğitimi



Grup Supervizyon
Amaç, tersine mentor ve mentilerin ayrı gruplar halinde
deneyimlerini güçlendirmek için birlikte öğrenmenin 
sağlanmasıdır. Bu sayede programın ilerleyişine hız ve etkinlik 
kazandırılmaktadır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• İyi örneklerin paylaşımı ile yöntemlerini zenginleştirmesi
• Zorlukların ele alınması ile çözümlerini zenginleştirmesi
• Yeni araçların paylaşımı ile yeni uygulamaların cesartelendirilmesi
• Hatırlatmalarla bilgilerin tazelenmesi
• Önerilerle desteklenmesi

Için bir akış sağlamaktır.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1,5 saat veya 1/2 gün

Hedef kitle:
Mentor ve mentiler



o Yönetici Koçluğu Diploma Programı
o Takım Koçluğu Sertifika Programı

o Koçluk Becerilerine Giriş Sertifika Programı

lisanslı

ICF AKREDİTE 
EĞİTİMLERİMİZ

Academy of 
Executive Coaching



www.motivainternational.net

Academy of Executive Coaching

EMCC, ICF, AC tarafından akredite olan
programlarını 5 kıtada, 16 ülkede, 13,000 üzerinde
mezunu ile buluşturan, Dünya çapında tanınan
global bir koçluk okuludur.

.
www.aoec.com Motiva Uluslararası Koçluk ve Eğitim Hizmetleri

“10” yıldır
Türkiye’de temsilciliği yapmaktadır.

http://www.aoec.com/


Yönetici Koçluğu 
Akredite Diploma 
Programı

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, araçların 
ve tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, açık tartışmalar 
şeklinde aktarılmaktadır.

Süre:
7 gün 
(her ay 2 gün, son ay 1 günlük olarak planlanmaktadır.

Hedef kitle:
Koçluk yolculuğunu hayat amacına uyumlandıran ve mesleğini 
koçvari yaklaşımla yapmak isteyen bütün profesyoneller

Dünya’da 3 farklı global akreditasyona sahip

tek koçluk eğitimi ve eşsiz
bir gelişim deneyimi sunan profesyonel koçluk programıdır.

Programın sonunda EMCC tarafından verilen uluslararası geçerli

“EIA, Practitioner Coach” yetkinlik ünvanını
doğrudan sağlar ve ICF 1.Seviye (ACC) kalitesinde 

mezun eder.

www.aoec.com

http://www.aoec.com/


Koçluğun temel
kavramlarını ve

becerilerini öğrenme, 
uygulama ve güçlü

başlangıçlarda
derinleşme, GROW ve
CO-Active modellerinin
keşfi ve uygulamaları

Profesyonel koçların ve koçvari davranışlar
benimsemek isteyen profesyonellerin koçluk
becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

www.motivainternational.net

YÖNETİCİ KOÇLUĞU 
AKREDİTE DİPLOMA 
PROGRAMI

Koçlukta meydan okumak, 
kendi modelinde

derinleşme, ÇÖZÜM 
ODAKLI KOÇLUK modelini

anlama ve uygulama, 
mesleki ilerleme için yol
haritası, etki kapanışların
yapılandırılması, koçlukta
en iyi halinin keşfedilmesi

ve uygulamalar
ICF 1.seviye ve EMCC 

Practitionar seviyesine gelen
katılımcıların

değerlendirildikleri gündür.

1. modül

2. modül

3. modül

Değerlendirme 
modülü

Koçlukta
yaratıcılık,GESTALT

yaklaşımı, derinleşme, 
sınır yönetimi, kendi

özgün koçluk modelini
oluşturmaya başlamanın
unsurları ve uygulamalar



Katılımcılarımızı

• Koçluğun ne olup, ne olmadığı ve diğer uygulamalardan farkını görmesi
• Etik boyutu kavraması
• Güçlü bir bağ kurarak, etkin başlangıçlar yapması
• Koçlukta etkili bir sözleşme yapması
• Etkili hedef koyması
• Etkili dinleme ve güçlü soru sorması
• Etkili geribildirim vermesi
• Yeniden çerçeveleme yapması
• Anda mevcut olması, koçun kendi duygusunu yönetmesi
• GROW model ile koçluk yapması
• Sorumluluk yaratarak etkili kapanış yapması
• Uygulamalarla deneyim kazanması

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
2 gün

Hedef kitle:
Koç adayları, liderler ve adayları, proje liderleri, 
yönetici ve adayları

Temel Koçluk Akredite 
Sertifika Programı

Amaç, koçluğun temel anlayış ve becerilerini aktarmaktır.
ICF tarafından

12 Eğitim Saati
olarak akreditedir

Katılımcılarımızı ne bekliyor?



Katılımcılarımızı

• Takım koçluğu tanımını görme
• Takım Koçluğu temellerini ve fasilitasyondan farkını anlama
• Takım koçu yetkinliklerini kullanma ve takım türlerine göre süreç tasarımı 
• Güvenli ortam oluşturma ve takımlarla sözleşme yapma
• Anda, doğru duyguda kalma ve zor zamanlarda sakin kalma
• Takım dinamiklerini yönetme
• Takıma ayna tutma ve geribildirim verme
• Takımın esnliğine farkındalık yaratma
• Sistem farkındalığı yaratma
• Vaka ve rol oyunlarını oynama

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
3 gün

Hedef kitle:
Koçlar, takım koçu adayları

Takım Koçluğu Akredite 
Sertifika Programı

Bu program, takım içi dinamiklerini doğru yönetmek, ilişkilere 
rehber olmak, takım ruhunu güçlendirmek isteyen yönetici ve 
takım koçu adayları için özel olarak tasarlanmış olup takım 
koçluğuna kapsamlı bir giriş niteliğindedir. 

ICF tarafından

18 Eğitim Saati
olarak akreditedirKatılımcılarımızı ne bekliyor?



o İşte Mindfulness

o İnsan Kaynaklarında Koçluk Becerileri

o Koçlar, Mentorler ve Süpervisörler için Mindfullness

lisanslı

AKREDİTE 
EĞİTİMLERİMİZ

Motiva Uluslararası 
Koçluk ve Eğitim 



Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
21 saat

Hedef kitle:
Her seviyede çalışanlar ve yöneticiler.

eğitimi
İş dünyasındaki profesyonellerin çalışma esnasında pratik yöntemlerle
zihinlerini sakinleştirerek, akıllarını en etkin halinde kullanabilmelerini
sağlamaktır. Google doğumlu Search Inside Yourself Eğitimi yaklaşımından 
ilham alınmıştır.

ICF tarafından 21 Akredite Eğitim Saati olarak akreditedir.

İş Dünyasında Mindfulness

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• Mindfulness’ın iş başarısındaki yerini görme
• Yazmanın duygu keşfinde yerini görme ve uygulama
• VUCA dünyasının zihnimiz üzerindeki etkisini anlama
• Zihnin sinirbilim açılımını öğrenme
• Anda ve odakta kalma uygulamaları yapma
• Olumsuz duyguların etkisin yönetmesi (Öfke-üzüntü-kaygı-gerginlik-hayal 

kırıklığı- şaşkınlık) 
• Özşefkati anlama
• Nefes ve meditasyon uygulamaları yapma
• Bireysel duygu haritası çıkarma
• Gelişim planı oluşturma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.



Koçlar, Mentorler ve Süpervizörler 
için Mindfulness
Koçlar, mentorler ve supervizörlerin çalışma esnasında pratik
yöntemlerle zihinlerini sakinleştirerek, anda kalabilmelerini
sağlamaktır. Google doğumlu Search Inside Yourself Eğitimi 
yaklaşımından ilham alınmıştır.

ICF tarafından 21 Akredite Eğitim Saati olarak akreditedir.

Katılımcılarımızı ne bekliyor? Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
21 saat

Hedef kitle:
Koçlar, mentorler, süpervizörler

eğitimi

Katılımcılarımızı

• Mindfulness’ın anda kalma üzerindeki yerini görme
• Süreç esnasında kendi merkezinden kaydığını farketme
• Tekrar merkeze dönmek için kullanacağı araçları öğrenme
• Süreç öncesinde ve sonrasında işlevsiz duygulardan arınma
• Danışanın anda kalmasına yardımcı olma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.



İnsan Kaynaklarında Koçluk 
Becerileri 
Amaç, insan Kaynakları profesyonellerinin yükselen stratejik 
pozisyonunu güçlendirmek için kurumdaki insan yönetimine dair  
kararları etkileyen faktörleri keşfetmeleri ve ihtiyaçlara cevap verecek 
beceri ve araçları öğrenmelerini sağlamaktır.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?
Katılımcılarımızı

• İnsan Kaynaklarının güçlenen stratejik rolünü kavrama
• Bu stratejik rolün becerilerini kavrama
• Etkili ihtiyaç analizi yapma
• İnsan kaynaklarının bütün alt rollerinde ilgili koçluk becerilerini anlama
• Paydaşlarıyla ilişkileri etkin yönetme
• Paydaşlarıyla güvene dayalı bağ kurma
• Anlamak için etkili soru sorma
• Anlamak için soru sorma
• Uygun yerde 1-1 koçluk kurgusunu yaratma
• Organizasyonel değişimlerin etkili iletişimini yapma
• Kaynak ihtiyacını doğru belirleme 
• Birlikte çözüm üretme
• Zorlamadan ve savunmaya geçmeden ikna etme

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

Yöntem: 
Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
2 gün (12 saat)

Hedef kitle:
Her seviyeden çalışanlar ve yöneticiler.

eğitimi



1. modül

• VUCA dünyasında İKnın
güçlenen rolü

• Bu rol için gerekli olan
koçvari becerilere giriş

• İK fonksiyonalrında koçvari
yaklaşımın yeri ve etkisi

• Vaka ve uygulamalar

İnsan Kaynaklarının yükselen stratejik pozisyonunu 
güçlendirmek için kurumdaki insan yönetimine dair 
kararları etkileyen faktörleri keşfetmeleri ve ihtiyaçlara 
cevap verecek beceri ve araçları kazanmaların sağlamaktır.
ICF tarafından 12 Akredite Eğitim Saati olarak akreditedir
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2. modül 3. modül

• Güven oluşturma
• Bağ kurma
• Ayna Olma
• Dinleme & Anlama
• Güçlü Soru Sorma

• Vaka ve uygulamalar

• Derinliği Merak Etme
• Amacı netleştirme
• Görüşmeyi odakta tutma
• Sistemin dili ile konuşma
• Sistemsel düşünme

• Vaka ve uygulamalar

4. modül

• Yargısız iletişim
• Geribildirim verme
• Cesaretlendirme
• Sonuca bağlama
• Sorumluluk yaratma

• Vaka ve uygulamalar

İNSAN KAYNAKLARI 
İÇİN KOÇLUK 
BECERİLERİ

Süre: 
2 gün

Hedef Kitle
Bütün 

İK profesyonellerİ
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KOÇLUK ve SÜPERVIZYON
HİZMETLERİMİZ

Yönetici Koçluğu
Kariyer Koçluğu
Performans Koçluğu
Koçluk Süpervizyon



Her gün yeni bir değişim dalgasını yönetmeye çalışmak, yöneticileri kendi konfor alanının dışına
çıkmaya davet etmektedir. Bunu yaparken aynı zamanda bir lider olarak ekibine ilham vermeye
çalışmak ve uygun iklimi oluşturmak da ayrı bir beceri seti gerektirmektedir. Yönetici koçluğu
liderlerin farkındalıklarını artıran ve hedeflerine daha etkin ulaşmalarını sağlayan analiz, planlama
ve eylemleri içeren zamana yayılan bir uygulamadır. Kurumların yöneticilerinden
performanslarının güçlenmesi için başvurdukları araçlardan biridir. Süreç kişinin ihtiyaçları,
çalışma temposu ve kişilik özellikleri dikkate alınarak kurgulanmakta ve en başından envanterle
desteklenmekte ve. görüşmelerin sayısı ve bütün sürecin uzunluğu ihtiyaca bağlı olarak
belirlenmektedir.

YÖNETİCİ KOÇLUĞU
Amaç, liderlerin hedeflerine yönelik
farkındalıklarını artırmalarını, ilgili beceri
kazanmalarını ve özgüvenle eyleme
geçmelerini sağlamaktır.
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Kariyerinde değişim arayan kişilerin doğru zamanda doğru değişimleri gerçekleştirmelerine
destek olan koçluk sürecidir. Özellikle iş tatmini düşüklüğünün nedenlerine ışık tutan bu
çalışma, kişinin bundan sonraki seçeneklerini çok daha bilinçli değerlendirmesini
sağlamaktadır. Kariyer yolculuğunda kendine objektif bakmasına, öğrenilmiş çaresizlikleri
aşamasına, kendisini yeniden tanımlamasına, güçlü ve gelişime açık taraflarını keşfetmesine,
iç engellerini tespit etmesine yardımcı olmaktadır. Kişinin konfor alanından çıkamadığı
durumlarla ilgili potansiyellerini bulmasına, güçlü yanlarından destek alarak değişimi daha
cesaretle kucaklamasına destek vermektedir. Kariyer kararlarını güncellenmiş, gerçekci bakış
açısıyla yapmak kişinin en büyük kazanımlarından olacaktır. Süreç en başından envanterle
desteklenmekte ve görüşmelerin sayısı ve bütün sürecin uzunluğu ihtiyaca bağlı olarak
belirlenmektedir.

KARİYER KOÇLUĞU
Amaç, kişilerin kariyer yolculuğunda kendisi
için en doğru kararı verebilmesi için farkındalık
yaratmak ve yol haritası çizmesine destek
olmaktır.
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İş dünyasında çalışanlar sürekli gelişmek ve yenilenmek gereğini hissetmektedir.
Günümüzde daha iyi yapmak değil farklı olmak önemli bir rekabet gerekliliği olarak karşımıza
çıkmaktadır. Her seviyede çalışanın yararlanabileceği performans koçluğu, çalışanın
hedeflerinin doğru belirlenmesinden, gerekli yetkinliklerin tespit edilmesine, öz değerlerini
bulmasına ve eylem planı ile bunların davranışa dönüştürülmesine kadar olan süreci
kapsamaktadır. Bu yolculuk kişinin kendini derinden tanımasına, hedefi için yeni yollar
bulmasına, kendini gerçekleştirmesine, engellerini ortadan kaldırmasını sağlamaktadır. Süreç
en başından envanterle desteklenmekte ve görüşmelerin sayısı ve bütün sürecin uzunluğu
ihtiyaca bağlı olarak belirlenmektedir. Yetkinlik gelişimi ölçümlenmektedir.

PERFORMANS 
KOÇLUĞU

Amaç, kişilerin gelişim hedeflerine yönelik
farkındalıklarını artırmalarını, ilgili becerleri
kazanmalarını ve araçlarla donanarak, 
performanslarını güçlendirmelerini sağlamaktır.

www.motivainternational.net
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o Paydaşlarınızla etkin ilişki ağı kurmak ve yönetmek istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Etkinliğinizi ve iş tatmininizi artırmak için çalışmalarınızda anlam arıyor olabilirsiniz. O zaman…
o Güçlü yönlerinizi daha etkin kullanarak, sıra dışı sonuçlar yaratmak istiyor olabilirsiniz.. O zaman…
o Öğrenme çevikliği kazanmak istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o İkna ve Etkileme yeteneğinizi daha etkin kullanmak istiyor olabilirsiniz.. O zaman…
o Zor diyalogları daha iyi yönetmek istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Çevik düzene uyum sağlamak istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Belirsizlikte karar alabilmek istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Sonuç odaklı ve verimli çalışmak istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Daha görünür ve farkedilir olmak istiyor olabilirsiniz. O zaman…

KOÇLUKLA DESTEKLENEN
KİŞİYE ÖZEL 
GELİŞİM PROGRAMLARI

Amaç, kişilerin gelişim hedeflerine yönelik
çalışmalarında, koçluk,mentorluk ve eğitim
programlarının sentezi ile birebir destek
vermektir.

Yaptığımız anketler, görüşmeler, araştırmalar sonunda gelişim ihtiyaçların yoğun olduğu alanlarda 
koçluk, mentorluk ve metot paylaşımı ile zenginleştirilmiş özel hizmetler geliştirdik.



KOÇLUKLA DESTEKLENEN
KİŞİYE ÖZEL 
GELİŞİM PROGRAMLARI

Amaç, kişilerin gelişim hedeflerine yönelik
çalışmalarında, koçluk,mentorluk ve eğitim
programlarının sentezi ile birebir destek
vermektir.
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o Bir lider olarak vizyon yaratmak ve büyük resme hakim olmak istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Bir lider olarak özgüvenli, net ve kararlı bir duruş ile güven kazanmak istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Bir kadın lider olarak varlığınızı daha etkin ortaya koymak istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Anda kalıp duygusal olarak zorlanmamak ve olumsuz duyguları yönetmek istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Koçvari bir lider olmak istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Ekibinizi daha etkili yönetmek istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Ekibinizdeki çeşitliliği en etkin biçimde değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Değişimi etkin yöneten bir lider olmak istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Yenilikçi ve kutunun dışında düşünmeyi öğrenmek ve hayata geçirmek istiyor olabilirsiniz. O zaman
o Kurumunuzun yeteneklerinin aidiyetini artırmak ve potansiyelini ortaya çıkarmak istiyor olabilirsiniz. O zaman…
o Yeni bir pozisyona veya kuruma atanmış ve ilk 90 günü etkin kullanmak istiyor olabilirsiniz. O zaman…

Yaptığımız anketler, görüşmeler, araştırmalar sonunda gelişim ihtiyaçların yoğun olduğu alanlarda 
koçluk, mentorluk ve yöntem paylaşımı ile zenginleştirilmiş özel hizmetler geliştirdik.



Koçluk mesleğine duyulan ihtiyaç ve uygulamalar arttıkça, koçların kendilerini
geliştirmek için hizmetler almaları da kaçınılmaz olmaktadır. Supervizyon,
beceri geliştirme, ikilemleri çözme ve etik anlayışı doğru şekilde ortaya
koymak için koçlara verilen destektir. Akredite bir koçun mesleki gelişim
olarak bu desteği alması zorunludur. Zorunluluktan öte, koçların kendi
içgörüleri için kuvvetle tavsiye ettiğimiz bir süreçtir.

KOÇLUK SUPERVİZYON
Amaç, bireysel ve takım koçlarının
uygulamalarında beceri ve özgüven gelişimi
için destek vermektir.
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Takım Koçluğu Yaklaşımımızda

Temel Prensiplerimiz
Özgünleştirme Stratejimiz
Örnek Süreçlerimiz

TAKIM KOÇLUĞU 
HİZMETLERİMİZ



Dünyadaki, ülkemizdeki, pazarlardaki, kurumdaki, birimlerimizdeki ve hatta
bireysel hayatlarımızdaki ciddi değişimler takım olmayı kendi haline
bırakamayacak kadar zorlaştırıyor. O nedenle takımların ortak amaçta
hizalanmasına, heyecan veren bir vizyon oluşturmasına, sağlıklı ilişkiler
geliştirmesine, rollerin net tanımlanmasına, birlikte yapıcı kararlar vermsine
destek veren bir yönteme ihtiyaç duyulmakta. Bunlardan en etkin olanlardan
biri de takım koçluğu. Bu yöntem, bir takım koçu sayesinde düzenli
buluşmalarla takımın kendini birlikte sorgulamasını sağlayan bir yaklaşımdır.
Güvenin tesis edilmesine öncelik veren, takımdaşların birbirini duymasını
sağlayan, ortak dünyalarını inşa etmelerine alan yaratan bir süreçtir.

TAKIM KOÇLUĞU
Katılımcıların takım ruhunu geliştirmek, bunun
gelişmesinin önündeki engelleri keşfetmek ve
destekleyecek güçlü yanları pekiştirmek
amaçlanmaktadır. 
.
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Tasarım

Öngörüşmeler
& 

Envanterler
&

Analiz

Başlangıç
İletişimi

1.Oturum

Takip
Oturumları

TAKIM KOÇLUĞU SÜRECİ
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Diğer
Oturumlar



FASİLİTASYON 
EĞİTİMLERİ ve HİZMETLERİ



.

FASİLİTASYON 
HİZMETLERİMİZ

Çeviklik, hız, verimlilik, etkinlik, takım olarak karar almak, hizalanmak hergün geçen gün önemini artırmaktadır.
Fikirlerin niceliği, katılımcıların yüksek katılımı, kararların niteliği, aksiyon planlarını yapılması ve bütün bunların belli
bir zaman içinde gerçekleştirilmesi için fasilitasyon çalışmalarımız süreçlerinde katma değer sağlayacaktır.

Fasilitasyonın katma değer yaratacağı durumlar

Fikir Üretme Birlikte Analiz Beyin Fırtınası
Süreç Tasarımı Strateji Belirleme İşbirliğini Artırma
Ortak Karar Alma Duygusal Kaynaşma Takımdaşlık Anlaşmaları

Amaç, birlikte düşünmek, analiz etmek
ve karar vermek isteyen takımların bu
süreci etkin yapmasını sağlamaktır.



Fasilitasyon Becerileri
Katılımcıların fasilitasyon beceri ve araçları kazanmaları

hedeflenmektedir.

Katılımcılarımızı ne bekliyor?

Yöntem: 

Eğitimde konular grup çalışmaları, bireysel 
çalışmalar, araçların ve tekniklerin uygulanması, 
bilgi paylaşımı, açık tartışmalar şeklinde 
aktarılmaktadır.

Süre:
1-2 veya 3 gün

Hedef kitle:
Yöneticiler, eğitimciler ve fasilitasyon yapan kişiler 

Katılımcılarımızı

• İç/dış müşterileri ile ilişki kurma ve beklentileri netleştirme
• Eğitim ve/veya uygulamanın uygun süreçleri tasarlama
• Uygun katılımcı ortamı oluşturma
• Grubu amaca doğru etkili yönlendirme
• Etkin katılımı sağlama
• Profesyonel ve yaklaşılabilir duruş sergileme
• Zor katılımcılarla başa çıkma
• Gruplarda etkin ve etkili karar aldırma
• Fasilitasyon araçlarını kullanma

becerilerini geliştirecek bilgi ve araçlarla dolu bir içerik beklemektedir.

eğitimi



ÖĞRENME ÇEMBERLERİ
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ÖĞRENME ÇEMBERİ 
HİZMETLERİMİZ

“Öğrenme Çemberleri” bir akran öğrenme yöntemidir. Grup üyelerinin yeni bir beceri, kavram veya süreç 
öğrenmek için uzmanlıklarını ve bilgilerini paylaşmak üzere birlikte çalıştığı metoda verilen addır.

Öğrenme Çemberleri yoluyla öğrenme, iş yerinde işbirliğini geliştirmenin ve anlamlı ilişkiler kurmanın çok etkili bir
yoludur. Kurumsal psikolojik güvenlik için de anlamlı bir altyapı oluşturur. Öğrenme Çemberlerinde kişiler, işbirlikçi
bir ortamda eşit fikir ve tecrübe paylaşımı deneyimi sağlar. İşbirlikçi bir kültür oluşturmak veya çalışan katılımını
artırmak istiyorsanız, öğrenme çemberleri etkili bir alternatif olacaktır.

Katma değer yaratacağı durumlar

Eğitimlerin pekiştirilmesi için deneyim paylaşımı
Belirlenen temalarda yöntem ve deneyim paylaşımı
Zor zamanlarda duyguların paylaşımı
Kültür dönüşümlerinde hizalanma

Amaç, belirlenen temalar üzerinde bir grup
katılımcının deneyim, bilgi ve fikir paylaşımını
sağlayarak dayanışma kültürünü güçlendirmektir.



EĞİTMEN VE KOÇLARIMIZ



GAMZE ACAR BAYRAKTAROĞLU’nun tutkusu kişisel ve profesyonel gelişimleri desteklemektir. Bu tukusunu 27 senedir profesyonel
olarak sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Liderler ve yöneticiler için koçluk, takımlar için takım
koçluğu ve gruplar için de fasilitasyon yapmaktadır. Avrupa Mentorluk ve Koçluk Hizmetleri tarafından Master Koç, ICF tarafından PCC 
olarak ünvanlanmıştır. Deneyimlerini koçluk ve mentorluk mesleğinin geliştirmek üzere ESIA akredite süpervizör ve uluslararası
koç/mentor değerlendirici, koç ve mentör eğitmenliği ve yazarlık yapmaktadır. Çeşitliğe olan inancı ile Amerika’dan Uzak Doğu’ya, 
Africa’dan Avrupa’ya kadar çok farklı kültürlerde mesleğini icra etmektedir.  Paylaşmaya olan sevgisi ile birçok sosyal ve mesleki projelere
gönüllü destek vermektedir. Liderler ve Koçlar için Derin Duygusal Farkındalık ve İnsan Kaynakları profesyonellerine Koçluk Becerileri ve
Araçları olarak iki ICF Onaylı uluslararası standartlarda eğitimi vardır.  

Güçlü öğrenme merakı sürekli gelişiminin arkasındaki en büyük motivasyonudur. Öğrendiklerini paylaşmaya olan inancı sayesinde mesleğe çok sayıda koç
ve eğitmen yetiştirmiştir. Harvard Business Review blog gibi platformlarda yazıları en çok okunanlar arasında yer almıştır. Bir koç yerli ve yabancı
konferanslarda konuşmacı olarak yer alırken, ülkemizdeki ilk koçluk kitaplarından biri olan Yönetimde Koçluk Becerileri kitabının da eş yazarıdır.

Liderlere ve takımlara dönüşümsel ve gelişimsel koçluk çalışamaları dışında, fasilitasyon, değişim yönetimi, etkileme ve ikna etme, duygusal zeka
konularında da deneyimleri bulunmaktadır. Kendi şirketi olan Motiva Uluslararası Eğitim ve Koçluk Hizmetleri deneyimli, etik ve kurumsal deneyimi güçlü bir
ekip ile çalışmaktadır. Avrupa’nın en güçlü koçluk okullarından biri olan Academy of Executive Coaching’in Türkiye’deki ortağıdır. Google doğumlu Search 
Inside Yourself Institute ‘nünde iki yıl temcilciliği yapmıştır, şu anda da Liderlere SIY – Duygusal Zeka ve Bilinçli Farkındalık eğitimlerinin ülkemizde
verilmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. ABD’den New Haven Almanya’dan Demos-Hemsley Fraser, Fransa’dan Talentis, Hollanda’dan OCAI’nın
Türkiye’de çözüm ortağıdır.  ABD’den Global Coaches –Dünya Bankası’nın koçluk iş ortağı olan kurumun koçlarından biridir. 

Güçlü vizyonu, analitik bakış açısının, sezgisel yaklaşımı ve girişimci yönü ile birleşmesi mesleğinde bir çok konuda ilk olmayı sağlamıştır.  22 yıl önce
Türkiye’ye ilk uluslararası akredite koçluk okulunu getirmek ve ilk yönetici koçlarından biri olmak, nesillerarası iletişim konusunda çalışmalar yapmak, iş
dünyasında yaratıcı ve yenilikçi eğitimleri geliştirmek bunlardan bir kaçıdır. Bu minvalde devam eden bir çok projesi bulunmaktadır.

Gamze Acar Bayraktaroğlu,
EIA, Master Executive Coach, Facilitator, Leadership  Trainer, ESIA Accredited Supervisor

görme, vizyon yaratma ve öngörü oluşturma becerilerinden edinmektedir. Avrupa ve Amerika’da faaliyet gösteren mali fonların portföy ve sabit yatırım
potansiyellerini değerlendirmeleri için yön verirken, benzer bir şekilde şimdi liderlerin ve organizasyonların insana dair potansiyeli keşfetmeleri için yön
göstermektedir. 4500 saati aşkın koçluk deneyimi ve 20.000’’i aşkın katılımcı kitlesi ile 150’den fazla ulusal ve uluslararası kuruluşun gelişimini
desteklemiştir. Hem şahsen hem de Motiva ekibi olarak %98 müşteri memnuniyeti oranı ile ilerlemeye devam etmektedirler. 

Liderlerle yaptığı çalışmalardaki gücünü ve başarısını uzun yıllar faal olduğu uluslararası yatırım bankacılığı alanındaki büyük resmi



Gamze Acar Bayraktaroğlu,
EIA, Master Executive Coach, Facilitator, Leadership  Trainer, ESIA Accredited Supervisor

Mesleki Eğitim ve Sertifikaları

• EMCC Master Koç
• EMCC Akredite Koç ve Mentör
• EMCC Akredite Koç Değerlendiricisi
• AOEC Akredite Uluslarası Koç Eğitimeni ve Süpervisörü
• ICF, PCC
• ICF Onaylı Eğitim Programları Tasarımcısı
• NEO-PIR Envanter Değerlendirici Sertifikası
• AoEC- Takım Koçluğu Eğitim Programı
• AoEC- Gestalt Koçluk Eğitim Programı
• Clutterbuck-Blue Sky School- Takım Koçu Supervizyon Eğitimi
• Henley Business School – Akredite Koç-Mentör Supervizyon Eğitimi
• EMCC Koç ve Mentör Değerlendirici Eğitim Programı
• AOEC-Sistemik Takım Koçluğu Sertifika Eğitim Programı
• AOEC- Yönetici Koçluğu Diploma Programı
• Koçluk Uygulamalarında Yaratıcı Teknikler Sertifika Programı
• ORSC- Organizational and Relationship Koçluk Eğitimi
• Center for Creative Leadership – Koçluk Programı
• Gestalt Institute of Cleveland- Takım Koçluğu Sertifika Eğitim Programı
• Gestalt Institute of Cleveland, Koçluk Sertifika Eğitim Programı
• Co-active Coaching- CTI- Koçluk Eğitimi
• Columbia University- Kişisel Liderlik Programı

Uzun yıllar önce başlayan kişisel gelişim yolculuğunun önemli bir bölümü, uluslararası bir lidelik organizasyonu olan Junior Chamber 
International (JCI)’dan geçmiş, ilk eğitimci deneyim ve uluslararası ünvanı 26 yıl önce burada almıştır. Türkiye’yi Avrupa Liderlik
Akademi’sinde temsil etmek üzere seçilmiş bir kaç yıl sonra da akademinin eğitmeni olarak yer almıştır. Organizasyona olan katkıları
sayesinde kendisine senatör ünvanı verilmiştir. Yüzlerce yöneticinin aday adayı olduğu yetenek seçimlerinde Liderlik Gelişim
Programı’na ilk sıralarda seçilmiş ve bu yönde çok sayıda eğitim almıştır.
14 yaşında bir kız çocuğu annesi ve 22 yıllık evliliğinde bir hayat arkadaşıdır.

Üyelikler

• EMCC- European Mentoring and Coaching
• ICF- International Coaching Federation
• ATD –Associatiaon of Training Development
• PERYÖN
• Türkiye Rotary Eğitim Vakfı Mütevelli Üyesi
• TEGEP
• BRM-Robert ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği
• Gayrimenkul Sektöründe Kadın Liderler Platformu
• BUMED 
• PWN-Profesyonel Kadınlar Networku

Gönüllü Çalışmalar

• EMCC Global Kalite Grubu 
• EMCC Global Değerlendiriciliği
• EMCC Global PWN için Grup Koçlukları
• EMCC Türkiye Gönüllü Projelerde ve AOEC Mezunlar Klubü- Supervizyon Desteği
• ICF Türkiye Gönüllü Projelerde Supervizyonluk
• PERYÖN- Öğrencilere Eğitim Desteği
• TUKD- Öğrencilere Eğitim ve Mentörlük Desteği
• PWN- Kadın Liderlere Mentörlük Desteği
• Türkiye Rotary Eğitim Vakfı Öğrencilere Eğitim Desteği



Canan Büyüksayar, PCC, Yönetici Koçu, Liderlik Eğitmeni, Fasilitatör

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.

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.



Canan Büyüksayar, PCC, Yönetici Koçu, Liderlik Eğitmeni, Fasilitatör

• He 

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. 

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.



• He 

ZEYNEP YETKİN YILMAZ, 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

Zeynep Yetkin Yılmaz, PCC, Liderlik ve Mindfulness Eğitmeni

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, Parentology – Pozitif Ebeveynlik, ORSC Fundementals – Takım Koçluğu (Organisational Systems and 
Relationship Coaching), Awareness IQ, Kalp Yolu ve Search Inside Yourself sertifikalarına sahiptir. 

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.



• He 

Zeynep Yetkin Yılmaz, PCC, Liderlik ve Mindfulness Eğitmeni

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. 



• He 

Müge Suntur, Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından akredite edilen, PCC (Professional
Certified Coach) ünvanlı bir performans koçu ve eğitmendir. Academy of Executive Coaching (AOEC),
Yönetici Kocļuğu Eğitim Programını tamamlamısţır. Ayrıca CTI’dan koçluk eğitimi ve sertifikasyon
sürecini tamamlayarak, CPCC ünvanı almısţır. AOEC’den aldığı Sistemik Kocļuk eğitimi Yöneticilerin
ve takımların performanslarını artırmaları, potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve gerçekleştirmeleri,
koçluk yaklası̧mının temelini oluşturur. AOEC Yönetici Koçluğu Programının Türkiye’deki
eğitmenlerinden biridir. İngilizce koçluk verme yetkinliği, uluslararası ca̧lışma imkanı sağlar.

Müge Bakiler, PCC, Yönetici Koçu, Liderlik Eğitmeni, Fasilitatör

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 sağlamısţır. 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.



• He 

2000 yılında mezunu olduğu, analitik tarafını besleyen ODTU ̈ 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, aile şirketinde sektör analiz 
sürecļeri ve yatırım planları izledi. Bu süreçlerde edindiği yönetim becerileri ve ekip çalışması
tecrübeleri, koçluk ve eğitimlerini zenginleştirmektedir. Co̧cukluk 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.

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
basļayan Müge Suntur, bitmeyen bu yolculukta sürekli öğrenerek ve keşfederek yol almayı heyecan verici bulmaktadır.

AIESEC, Ca̧ğdaş Yaşamı Destekleme Derneği, OGAD, Koruncuk Vakfı gibi kuruluşlarla gönüllülüğe dayalı projelerde yer
almaktadır. Bir erkek, bir kız co̧cuk 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)
 ̈yesidir.

Müge Bakiler, PCC, Yönetici Koçu, Liderlik Eğitmeni, Fasilitatör

takiben bir tiyatronun pazarlama koordinatörlüğünü üstlendi. Ve farklı bir sektörün dinamiklerini tanıma fırsatı elde etti



Ajlan Sözütek uzun yıllar üst yönetimde bulunmuş, ACC akredite bir yönetici koçu ve
mentörüdür. Dünyanın en başarılı uluslararası koçluk okullarından biri olan Academy of
Executive Coaching Practitionar Diploma Programını tamamlamıştır. Koçluk dışında aktif
alanları şirketlerin lider kadrolarına stratejik hedefleri doğrultusunda yetkinliklerin
kazandırılması için yönetim danışmanlığı yapmak, liderlik gruplarını fasilite etmek, ‘’Liderlik
Gelişim Programları’’ tasarlamak, uygulamak, ‘’Değişim ve Dönüşüme Liderlik’’. ‘’Yenilikçi
Organizasyon ve Takımlar Oluşturmak’’ ‘’Yüksek Performanslı Takımların
Kurulması’’ ‘’Çok Kültürlü Organizasyonlarda Liderlik’’ ‘’Stratejik Liderlik’ ve ‘’Etkili
İletişim’’ ‘’Stratejik Düşünme’’ konularında şirketlerle ortak çalışmalar yürütmektir.

Ajlan Sözütek, ACC, Liderlik Eğitmeni, Strateji Danışmanı 

Koç Holding ile başladığı kariyerine Garanti Hayat ve Emeklilik ve Finans Hayat ve Emeklilik Şirketlerinin
kurulması ve yönetilmesinde üst düzey yönetici olarak devam etmiştir. AIG’ye bağlı ALICO Türkiye Şirketinde
kritik bir dönüşüm projesini yönetmiş, 7 yıl süresince Kurucu Genel Müdürlüğünü yaptığı Finans Emeklilik
Şirketinin uluslararası bir gruba satılmasını takiben 27 yıl süren aktif profesyonel kurumsal iş hayatını
tamamlamıştır. Ülke çağında satış organizasyonları kurmuş, yönetmiş, yeni yöneticileri geliştirerek kurum
kültürüne uygun liderler yetiştirmiştir. Çalıştığı kurumların çoğunda yönettiği değişim sayesinde sistemsel
yaklaşımı ve insan geliştirme dengesinin doğru şekilde kurulmasına öncülük etmiştir.



Kendi gelişimine verdiği önemin ve çok boyutlu ve kültürlü deneyimlerinin sonucu olarak
Doğuş Grubu bünyesinde 4 yıl süresince devam eden ‘Geleceğin Doğuşu’ liderlik gelişim
programının önde gelen yeteneklerinden biri olarak seçilmiş ve yer almıştır.

Fransız sigorta şirketi AGF bünyesinde Paris merkezli 5 aylık ‘Ecole
Internationale’ uluslararasında çalışacak yönetici programı AIG/ALİCO bünyesinde
Delaware/USA gerçekleştirilen uluslararası yönetici yetiştirme programı, Munich Re

bünyesine Munich merkezli sigorta sektörü için yönetici gelişim programı kişisel liderlik yolculuğunun önemli
adımlarını oluşturmuştur.

Orta öğrenimini İzmir Saint Joseph Koleji, Lise öğrenimini İzmir Atatürk Liseli, Yüksek öğrenimini ODTÜ
İşletme ve İdari İlimler Fakültesinde tamamlayan Sözütek, halihazırda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesinde 2. Lisans derecesi için Sosyoloji eğitimine devam etmektedir. Sözütek, İngilizce ve Fransızca
bilmektedir. Analitik becerilerine ek olarak sosyal becerileri ile de iyi tanınan Sözütek, cesaretlendiren,
motive eden, destekleyen aynı zamanda sorgulayan, düşündüren yaklaşımı ile koçluk ve mentörlük
çalışmalarında güçlü sonuçlar yaratmayı başarmaktadır.

Ajlan Sözütek, ACC, Liderlik Eğitmeni, Strateji Danışmanı 



Aykud Alp Berk, EIA Kıdemli Akredite Yönetici Koçu

Aykud Alp Berk, Kıdemli akredite bir yönetici koçu ve mentörüdür. Dünyanın en
başarılı uluslararası koçluk okullarından biri olan Academy of Executive Coaching
Practitionar Diploma Programını tamamlamıştır. Uzun yıllar üst düzey yöneticiliği
yapan Berk, yönetsel, finansal, organizasyonel, stratejik ve küresel bakış açısına
sahip olmuştur. Halen bu birikimleri değerlendirdiği teknoloji, aile ve çok ortaklı
şirketlerin büyüme ve kurumsallaşma yolculuğunda danışmanlık yapmaktadır.
Dönüşüm inisiyatiflerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesinde şirket sahipleri ve
ortakları ile üst düzey yöneticilerine uluslararası pratikleri içeren hızlı sonuç almaya
odaklı yol arkadaşlığı yapmaktadır. Strateji ve İş Modeli Geliştirme, İşbirlikleri

Geliştirme, Organizasyonel Gelişim, Üst Düzey Yönetici Mentörlüğü uzmanlık alanlarıdır.

Taahhüt ve üretim sektörlerinde yurt içi ve yurtdışında işletme müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1991-
2011 yıllarında savunma-havacılık-elektronik-bilişim-jeneratör-elektromekanik sanayinin lider şirketlerinde üst
düzey yönetici olarak görev yapmıştır. ASELSAN, HAVELSAN, HAVELSAN-USA, İŞBİR, TTS vb şirketlerinde
yönetim kurulu üyesi, 2018 yılından itibaren danışmanlık sektöründe CEO olarak görev almıştır.



Aykud Alp Berk, EIA Kıdemli Akredite Yönetici Koçu

ODTÜ- Makine Mühendisliği mezunu olan Berk, Gazi Üniversitesi- İktisat Bölümünde
yüksek lisans tamamlamış ve Milli Savunma Üniversitesi- İşletme Doktorasını
almıştır. Kıdemli Yönetici Koçluğu ve Mentörlüğü, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği,
Yönetim Danışmanlığı alanlarında uluslararası akreditasyonlara sahiptir. Evli ve iki
çocuk babası olan Aykud Alp Berk, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Halen halka açık bir şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği; iki şirkette Danışma
Kurulu Üyeliği ve DEIK Avusturya İş Konseyinde Konsey Üyeliği yapmaktadır.

Üst düzey deneyimi ile uzun süre liderlere liderlik yapmış, onların gelişimine destek vermiş ve insan
gelişimini öne çıkarmış bir yönetici olarak bugün sektörde başarılı bir çok liderin mentörüdür. Genç liderleri
geliştirmek kendisinin en anlamlı bulduğu rollerindendir. Değişim süreçlerinde başarı ile ayakta kalması zor
ve belirsizlik zamanlarında ekip ve iş yönetmenin unsurları konusunda kendisini donanımlı kılmıştır.
Sıcakkanlı, destekleyici ve bir o kadar da analitik yönü onu güçlü koçlarımızdan biri olarak
değerlendirilmesini sağlamaktadır.



Eda 23 senelik FMCG, perakende, satış ve pazarlama konularında tecrübesi olan bir yöneticidir.
Tecrübesinin 16 senesini Unilever, Procter & Gamble ve en son Türkiye’nin en büyük
holdinglerinden olan Anadolu Grubu’nda Genel Müdür Yardımcısı olarak geçirmiştir. Uluslararası
firmaların farklı coğrafyalarındaki uluslararası ekiplerini genel stratejik yönetim, pazarlama, satış,
dijital ve perakende konularında yönetmiştir.

8 yıllık Unilever deneyiminde en son Orta Doğu (Dubai, Fas, Mısır, Arabistan..) ve Rus ekiplerini
yönettiği ‘Pazarlama Direktörlüğü” görevini yürütmüş, ‘Pazarlama Akademisi’ni kurmuş ve 15’den
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Eda, kendi dijital e-ticaret şirketini kurmuş ve 5 yıl sonra satarak şirketten ayrılmıştır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’nde E-
ticaret ve Dijital pazarlama eğitmenliği yapmakta ve kendi danışmanlık şirketinde dijital pazarlama, e-ticaret, inavasyon ve
stratejik planlama konularında danışmanlık vermektedir.

Öncesinde, Şangay Çin’de 3 yıl ‘Satış Direktörü’ olarak çalışmış ve Çin, Hindistan, Singapur, Dubai ve Endonezya’da 5
Global Müşteri Kategori Inovasyon Merkezi kurmuş ve 12 farklı Asya ekibini yönetmiştir. Procter & Gamble ve Pfizer’de 15
farklı Orta Doğu ülkesinin ve Rusya’nın pazarlama yöneticiliğini yapmıştır.

fazla ülkede 60’dan fazla eğitim vermiş ve ülkeler arası tecrübelerin paylaşıldığı bir network kurmuştur. 



• He 

Motiva Uluslararası Koçluk ve Liderlik Hizmetleri ekibinde Yönetici Koçluğu yapmakta ve liderlere
eğitim vermektedir. Önceki yıllarda farklı pozisyonlardaki üst düzey yöneticiliği sırasında, 2009
senesinden bu yana şirket içi koç, mentor ve eğitmen olarak çalışanalrın gelişimini desteklemiştir.
2013 senesinden beri AoEC (Academy of Executive Coaching-UK) akredite bir ‘Yönetici Koçudur’
ve orta/üst düzey yöneticilere koçluk vermektedir. Aynı zamanda ‘İleri Düzey Landmark Kişisel
ve Profosyonel Gelişim Programı’nı tamamlamıştır.

Eda orta/üst düzey yöneticilere koçluk ve mentörlük verirken, ‘ICF’in BizzBize Programı’ndaki kadın girişimcilere ve ‘ICF’in
Öğrenci Kariyer Yönetimi Projesi’nde öğrencilere koçluk vermektedir. Bir yandan, ‘Women in Business Network-LEAD’de
(Kadın Yöneticiler Networkü) kadın yöneticilere profosyonel koçluk ve mentörlük vermektedir.

Eda 2022 senesinde Duke University- Digital Pazarlama Masterını tamamlamıştır. Bilkent University & SDU Southern Denmark
Odense University’den MBA’i ve Orta Doğu Teknik Üniversite’sinden İnşaat Mühendisliği derecesi vardır.

Daha tatminkar bir kariyer ve kişisel hayat için bireylerin kendi iç gücünü ve kendi sorumluluklarını bulmaları konusuna kendini
adamıştır. Dönüştürücü koçluk tekniklerini, somut aksiyon adımları ile birleştirmektedir.

Şu anda liderlik, takım yönetimi, yetenek yönetimi, sürdürülebilir stratejik işletme yönetimi, müşteri
odaklılık, paydaş yönetimi gibi profesyonel yetkinlikleri geliştirme konularında üst düzey yöneticilere
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koçluk ve mentörlük vermektedir. 
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