
Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi, 
16 tam gün yüz yüze eğitim, koçluk pratikleri, süpervizyonlar ve sertifikasyon 
sürecinden  oluşmaktadır. 
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, Erickson Coaching International 
onaylı ve ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk 
Sertifikasına sahip  olabilir.

Modül-I - Motivasyon Yaratma           : 27-30 Eylül 2017     Dr. Zerrin Başer, PCC - Serra Çınar, PCC 
Modül-II - Yaratıcı Çözümler Üretme: 08-11 Kasım 2017     Serra Çınar, PCC - Janet Soyak,PCC 
Modül-III - Öz Değerler Koçluğu        : 20-23 Aralık 2017     Dr. Zerrin Başer, PCC - Serra Çınar, PCC 
Modül-IV - Tamamlama                        : 07-10 Şubat 2018     Dr. Zerrin Başer, PCC  

                                               

KOÇLUĞUN SANATI ve BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 
“The  Ar(  &  Science  of  Coaching” İSTANBUL
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Kayıt Ödeme ve İade Koşulları 
• Bedellere %18 kdv eklenir.  Her modül bedelinin en geç eğitimin gerçekleştiği hafta ödenmesi  

beklenir. 
• En az 3 kişi olmak kaydıyla grup kayıtlarında %5 indirim uygulanır. Bu indirim en az 3’lü katılımın 

sağlandığı modüller için geçerlidir.  
• 4 modül bedelinin toplu olarak ödenmesi halinde  toplam bedel üzerinden 1.000 TL  indirim 

uygulanır. 
• Kredi kartı ile olan ödemelerde, World kartlara 9, Bonus kartlara 4 taksit uygulanır. 

Ön ödeme iade koşulları: 
• Denge Merkezi’nden kaynaklanan tarih değişikliği ya da iptallerde, ön ödemeler iade edilir ya 

da isteğe göre bir sonraki eğitim için saklı tutulur.  
• Denge Merkezi dışındaki nedenlerle, eğitim son kayıt tarihine kadar yapılan iptallerde ön 

ödemenin %50’si  iade edilir. 
• Eğitim son kayıt tarihinden sonra yapılan iptallerde,  ön ödeme bedeli  iade edilmez.  

KESİN KAYIT İÇİN :  Ekteki formun doldurulması, ön kayıt bedelinin, formda yer alan banka 

hesabına ödenmesi ve dekont ile birlikte e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 

Eğitim ve Organizasyon Detayları 
• Eğitim, belirlenen minimum ve maksimum sayı ile gerçekleşir. Katılımcı sayısı, minimum sayı altında 

olduğunda eğitimler ileri bir tarihe ertelenir. Değişiklikler, katılımcılara eğitim başlama tarihinden en 
az 2 hafta önce bildirilir. 

• Eğitimlerden en az 1 hafta önce katılımcılara organizasyon detayları, eğitim yeri, saatleri ve 
eğitmen bilgilerini içeren bilgilendirme e-postası gönderilir.  

• Tüm eğitim materyalleri (ders notları, ilgili formlar, blok not, post-it ve kalem içeren klasörler ve 
diğer bilgilendirici görsel materyaller) Denge Merkezi tarafından sağlanarak, eğitimin ilk günü 
katılımcılara kayıt sırasında verilir.  Tüm gün eğitim salonunda coffee break servisi yapılır.  

• Denge Merkezi – Erickson Türkiye temsilcisi olarak, eğitim tarihlerinde, eğitmen/lerin eğitim 
programlarından kaynaklanabilecek değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Denge Merkezi özel 
durumlarda eğitmen değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, “Koçluğun Sanatı ve Bilimi 
Sertifika Programı” sürecinde görevlendirilen  tüm eğitmenler, yetkilendirilmiş Erickson 
eğitmenleridir. 


