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MODÜL V 

ICF- ACTP Sertifikasyonu 

(Accredited Certified Training Program) 

Erickson College International birçok başka koçluk okulundan farklı olarak ICF 
(Uluslararası Koçluk Federasyonu ) sertifikasyon süreci için gerekli olan ACTP 
(Accredited Certified Training Program) sertifikasını vermek üzere ICF tarafından 
akredite bir okuldur. 

ACTP sertifikası süreci için Modül- V’i tamamlamak gerekir. 

Bu program bir tele-modüldür (uzaktan elektronik ortamlar kullanılarak 
gerçekleştirilir). Kişilerin telefonla koçluk becerilenin gelişimini de destekler.  

 

1.  Mentör Koçluklar (6 mentör koçluk) 
 
Erickson Mentör Koçları tarafından dinlenecek ve bir-e-bir geri bildirimde 
bulunacakları toplam altı (6) her biri 1/2 saat süren  koçluk görüşmesini 
telefonda aynı anda yapmak üzere programlamak. Veya önceden kayıt alınan 
½ saat koçluk görüşmesinin üzerine  bir mentör koçtan,  bir saat  mentörlük 
almak ve böylece toplam en fazla  1,5 saat x 6 mentör koçluk almak.   
 

2.  ICF  Temel Yetkinlik Eğitimi 
 
Modül V süresince yapılacak olan toplam 24 saatlik ICF yetkinlik eğitimine 
katılarak aktif olarak yer almak.  
 
Her biri 2 saat süreli toplam 12 tele-eğitimin 16 saati yüz yüze olan 2 günlük 
eğitim ( 4 adet mentörlük örneği içermek üzere )  İstanbul’da gerçekleşecektir 
ve bu eğitime katılmak zorunludur,Geri kalan 4 adet  tele-konferans elektronik 
ortamda gerçekleşecektir .Bunlara da katılmak, katılımcının yararınadır, 
katılım olmaması halinde ses kayıtları katılımcılara iletilir.  
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Eğitim Tarihleri: 
 

I.Telekonferans : 22 EYLÜL 2016   saat: 18:00- 20:00 
Yüz yüze Eğitim : 2  - 3 EKİM 2016   saat: 09:00-18:00  

Yer: Denge Merkezi / İstanbul ofisi 
 

Diğer üç telekonferansın tarihi daha sonra paylaşılacaktır. 
 
3) Sınav 
 
Tele-eğitim, yüzyüze eğitim ve mentör koçluklar tamamlandıktan ve "sınava 
girebilir " onayı aldıktan  sonra sözlü sınavdan geçmek. Bu program 
katılımcıya toplam 2 kez sözlü sınava girme hakkı vermektedir.  
 
 
4) Modül-V’i tamamlama süresi 1 takvim yılını aşamaz. En  erken 4- 6 
ayda tamamlamak mümkün olur. 

 
  
Modül V’e katılmak için ön koşul: 
  
1. Modül I + II + III + IV’ü bitirmiş olmak veya ICF akredite bir başka koçluk okulu 

mezunu olmak.  
  

2. Modül V öncesi Erickson Profesyonel Koçluk Sertifikasını almış olmak veya en 
az  2 adet 30 dk süreli koçluk seansı ses kaydını ve 25 saatlik koçluk deneyimi 
olduğunu belgeleyen formu Denge Merkezi’ne iletmiş olmak ve Modül V’e 
katılabilme onayı almış olmak.  

  
  
Sözlü Sınav: 
Bu süreçleri tamamlayan koç ,ICF kriterleri çerçevesinde  en az PCC 2 mentör koçun 
bulunduğu bir ortamda “sözlü sınav” olarak kabul edilen “koçluk görüşmesini” 
gerçekleştirir.  
Bu aşamada koçun ICF koçluk yetkinliklerini ACC - Associate Certified Coach (100 
saat koçluk ise) veya PCC-(750 saat koçluk ise) Professional Certified Coach 
düzeyinde sergilemesi istenir ve beklenir. Bu süreçte Erickson Okulu ACTP 
sertifikasyonu PCC süreci ile sonlanabileceği için sınav sürecinde en az PCC 
başlangıcına göre performans beklenir. 
 
Başarı ile bu süreci tamamlayan koç , Erickson Coaching International tarafından 
ACTP sertifikası almaya hak kazanır. 
Sınav sonrası koça geri bildirimde bulunulur ve sınav sürecini tamamlanması halinde 
Erickson Kanada’dan iletilen orijinal ACTP sertifikası verilir.  
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ICF Sertifikasyon Süreci 

ICF- International Coach Federation (Uluslararası Koçluk Federasyonu) koçluğun etik 
kuralları, koçluk prensipleri, uygulamaları ve eğitimleri açısından akreditasyonu 
sağlayan ve niteliği belli düzeyde tutan ana yapıdır. 

 

ACC - Associate Certified Coach 

Bu düzey sertifikasyon ICF’in birinci aşama sertifikasyonudur.  

Bu düzey;  

 koçluk  bilgilerinde ve  
 koçluk becerilerinin kullanımında profesyonel olarak başlangıç düzeyini kanıtlamış 

olmayı,  
 koç ile danışman, mentör, psikolog arasındaki mesleki farklılıkları bilerek hizmet 

sunabilme bilgi ve becerilerini uygulayabiliyor olmayı gerektirir.  

ACC Sertifikası için; 

1. ACTP sertifikası almış olmak gerekir. ( Erickson TASC 4 Modül ve 5. Modül 
tamamlanması ve sözlü sınavdan başarı ile geçilmesi sonucu verilir.) 

2. En az  8 adet müşteri ile en az 100 saat ( 75 saati ücretli ) koçluk yapıldığının 
kanıtı (Müşteri adı soyadı, eposta, telefon bilgileri, koçluk süresi (dakika 
cinsinden, koçluk tarihi ve koçluktan ücret alınıp alınmadığı, koçluk türü- bir-e-
bir, takım koçluğu) 

3. Koçluk Bilgi Değerlendirmesi 'ni  ( Çoktan seçmeli, yazılı değerlendirme) 
tamamlamak.. 

4. ICF tarafından belirtilen Etik Kurallarına sadık kalınacağına dair anlaşma 
5. 3 yılda bir sertifika yenilenmesi için meslekte sürekli gelişim (sürekli eğitim 

kredileri aldığını) göstermek gerekmektedir. 

PCC - Professional Certified Coach 

Bu sertifikayı hak etmek için koçluk becerilerini yüksek derecede uyguluyor olmak, 
koçluk ve diğer meslekler arası farkı koçluk becerilerini derin dönüşümsel koçluk 
düzeyinde uygulayarak kullanıyor olmak gerekir. Ayrıca: 

1. En az  25 adet müşteri ile 750 saatlik ( 675 saati ücretli)  koçluk deneyimi 
2. Koçluk Bilgi Değerlendirmesi 'ni  ( Çoktan seçmeli, yazılı değerlendirme) 

tamamlamak. 
3. ICF tarafından belirtilen Etik Kurallarına sadık kalınacağına dair anlaşma 
4. 3 yılda bir sertifika yenilenmesi için meslekte sürekli gelişim (sürekli eğitim 

kredileri aldığını) göstermek gerekmektedir. 
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PCC düzeyinde sertifikalı bir koç; 

Ø PCC Düzeyindeki koç deneyimli ve müşterileri tarafından yüksek standartlarda 
koçluk hizmeti sunması konusunda profesyonelliği kanıtlanmış bir koçtur.  

Ø En üst düzeyde etik kurallara uyduğunu kanıtlamıştır.  
Ø Koçluk bilgi ve becerileri üst düzeydedir.  
Ø Ciddi olarak koçluk alanında gelişmekte olduğu bilinmektedir.  
Ø Koç olarak gelişmeye devam etmektedir.  
Ø Kariyerinde tatmin olmakta, kariyer hedeflerine ulaşmakta ve bu ICF 

tarafından onanmaktadır.  
Ø Ulusal ve uluslararası düzeyde koçluk mesleğini sunma ve benimseme 

konusunda bütünsel bir bakış açısına sahiptir.  
 
 

 
MODÜL V’e KATILIM İÇİN;  
 

1. Modül V’e katılmak için yukarıda belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak 
gerekir. 

 
2. Modül V katılım formunu doldurup  pelinadali@dengemerkezi.com 

adresine iletmek.   
 

3. Formda belirtilen süreçleri takip ederek,  katılım kabul formu ve Modül V 
Katılım Anlaşması size iletildikten sonra süreci başlatmak. 

 
SON KAYIT TARİHİ:  2  EYLÜL  2016 
 
MODUL  KATILIM KONTENJANI 18 KİŞİDİR.KAYITLARDA  ÖNCELİK  BAŞVURU 
SIRASINA GÖRE  YAPILACAKTIR. 
Modül V ile ilgili sorularınız için lütfen Denge Merkezi Eğitim ve 
Danışmanlık ekibinden , 

Modül V'den sorumlu Program Asistanı:  

Pelin Adalı ile irtibata geçiniz.  

Tel: 216 550 80 55 
e posta: pelinadali@dengemerkezi.com  
 
 


