
128 saat                    üzer�nden canlı-yüzyüze eğ�t�m,
koçluk prat�kler�, süperv�zyonlar ve sert�f�kasyon
sürec�nden oluşmaktadır.
Sert�f�ka programını tamamlayarak,  Er�ckson
Coach�ng Internat�onal onaylı ve ICF (Uluslararası
Koçluk Federasyonu) akred�te Profesyonel Koçluk
Sert�f�kasına sah�p  olab�l�rs�n�z.

The Art & Science of Coaching

Koçluğu meslek olarak ed�nmek, b�reysel
gel�ş�m�n�zde koçlukla �lerlemek, kurumsal
süreçlerde koçluğu b�r bakış açısı olarak kullanmak,
kurumunuz �ç�nde koçluk yapmak, l�derl�k
vasıflarınızı gel�şt�rmek ve yönetsel b�r yaklaşım
olarak koçluğu kullanmak,  çocuklar, gençlerle
�let�ş�m�n�z� güçlend�rmek, öğrenc�lere koçlukla alan
açmak �st�yor ve bu alana �lg� duyuyorsanız;
Er�ckson Türk�ye  A�les� olarak  s�z� tanımayı arzu
eder, b�rl�kte yol almayı d�ler�z. 

MODÜL-2 Yaratıcı Çözümler Üretme
09 - 12 Kasım 2022

MODÜL-3 Öz Değerler & Koçluk
07 - 10 Aralık 2022

MODÜL-4 Tamamlama
11 - 14 Ocak 2023

KOÇLUĞUN SANATI ve BİLİMİ 
Sert�f�ka Programı

Koçluk, �nsanları odaklı ve der�n düşündürerek
potans�yeller�n� ortaya çıkarmalarına ve kend�ler�ne
l�derl�k etmeler�ne alan açan s�stemler bütünüdür. 
Değ�ş�me adapte olmak ve değ�ş�m� yönetmekt�r.

"Çözüm Odaklı Koçluk" 

KOÇLUK;
MODÜL-1 : 
Es�nlenme & Mot�vasyon

28 Eylül - 01 Ek�m

Neler kazanırsınız?

B�z� ve programımızı daha yakından tanımak  üzere �let�ş�me geçmen�zden memnun�yet duyarız.
0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542     -   b�lg�@er�cksontr.com - dm@dengemerkez�.com

Program Saatler�

08:00 - 11:00
12:00 - 13:30
17:00 - 19:30

08:00 - 11:00
12:00 - 14:30
16:00 - 19:00

Hafta �ç� Hafta sonu 

SON KAYIT
15 Eylül



ZOOM - CANLI PROGRAM KATILIMCILARIMIZDAN PAYLAŞIMLAR...

DR. ARZU MÜLAYİM
Reg�onal Med�cal D�rector MENA at PTC Therapeut�cs

Öncel�kle uzun yıllardır onl�ne paltformlarda koçluk h�zmet� alan b�r öğrenc�n�z olarak; yüzyüze Zoom platformundak�

eğ�t�m�n son derece ver�ml� geçt�g�n�, hatta sınıf ortamından çok daha kal�tel� sonuçlar aldığımı paylasmak �ster�m.

Özell�kle ben�m g�b� hayatını yurt dışında sürdürüp, �nandığı ekolun ve ek�b�n eğ�t�mler�ne katılmak �steyen ama buna her

zaman f�rsat bulamayan  katılımcılar �ç�n büyük b�r hed�ye g�b� �d�.Bu arada öneml� k�l�t noktalardan b�r�s� olan, yeterl�

tekn�k donan�m ve mentörler�m�z�n adanmışlığını da özell�kle  hatırlatmak �ster�m.  Bu anlamda  geç�rd�g�m  en ver�ml�

eğ�t�mlerden b�r�s� olan bu 4. Modül f�rsatını b�ze sunduğunuz, eng�n tecrübeler�n�z�, deney�m ve b�r�k�mler�n�z� b�r selale

g�b� akıttığınız �ç�n, bütün kalb�yle özver�yle çalışan b�r ek�p kurup b�zler� hergün sevg� dolu b�r a�len�n parçası kıldığınız

�ç�n çok tesekkür eder�m.

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR

0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542  /   bilgi@ericksontr.com / dm@dengemerkezi.com

Geç�rd�g�m�z o muhteşem onl�ne eğ�t�m süres�nce ve sonucunda, aslında teknoloj�n�n �ş�m�z� nasıl kolaylaştırdığını

deney�mlem�ş olduk.  Kend� adıma çok odaklı, �nanılmaz kal�tel�, gerek grup, gerek b�reb�r calışmalarda, kullandığımız

platformun da özell�kler� sayes�nde normal b�r f�z�ksel sınıf deney�m�n� h�ç de aratmayan b�r eğ�t�m almış olmanın

tatm�n�n� yaşıyorum. Hem de ev�m�n huzurlu ortamında, yol ve hatta yurtdışından geld�ğ�m �ç�n konaklama �ç�n b�r

çözüm arayışı �ç�ne g�rmeme gerek kalmadan. Ayrıca eğ�t�m sonrası notlarımı tem�ze çekerken farkett�ğ�m b�r konu var

k�, bu da aslında ne kadar der�n d�nleyeb�ld�ğ�m�n ve dolaylı olarak y�ne eğ�t�m�n ne kadar kal�tel� geçt�ğ�n�n b�r

gösterges�; ald�g�m notlar d�ger modüllerde h�ç bu kadar detaylı olamamıştı. Kend� odamda, masamda, yalnIzken sank�

zaten o sınıfın �ç�ndeyd�m ama d�kkat�m� dağıtacak başka h�çb�r dış faktör de yoktu...Iy� k� vars�n�z, �y� k� yen�l�kler�

denemekten çek�nmeyen böyle b�r ek�ple tanışma ve yollarımı b�rleşt�rme şansım olmuş.

YEŞİM ENGİN, MBA / Execut�ve Consultant & Coach

Modül 4 eğ�t�m�n� almaya başlamadan önce hep�m�z�n aklında aynı soru �şaret� vardı;"Acaba onl�ne eğ�t�m yeter�nce

ver�ml� olacak mı?" Ancak eğ�t�m�n �lk gününden �t�baren bunun yers�z b�r end�şe olduğunu anladık. Ev�m�z�n konforunda

hem yüksek odakla konularımızı d�nlemek, hem de oluşturulan sanal odalarda koçluk prat�kler�m�z� yapmak çok

key�fl�yd�. Maks�mum odak ve ver�ml�l�kte b�r eğ�t�m sürec�n� tamamlamış olduk. Bu alt yapıyı b�ze  sağlayan Denge

Merkez� a�les�ne teşekkür ed�yorum.

FEYZA SEÇKİNER / Öğretmen

Genel çerçevede baktığımızda Koçluk konusunda elbette kend� ulaşmak �sted�ğ�m sonucu baz alırsam en �y� eğ�t�m�

verd�ğ�n� duyduğum okulda programa başladım. İlk 3 modül yüz yüze ve çok başarılı geçm�şt�. Bu açıdan düşündüğümde

performans açısından son modülün onl�ne olması konusunda end�şeler�m vardı.   Fakat sonra bakış açımı değ�şt�rmeye

karar verd�m, d�ğer koç adayı arkadaşlarla beraber "Belk� de bu “�lk” �ç�n seç�lm�ş k�ş�ler�zd�r" d�ye düşündüm ve

katılmaya karar verd�m.Ş�md� gönül rahatlığı �le d�yorum k�; �y� k� katılmışım ve bu “�lk”�n parçası olmuşum! Müth�ş b�r

deney�m olmasının yanı sıra, son derece odaklı b�r süreç geç�rd�ğ�m�z �ç�n belk� de d�ğer 3 modülden b�le daha �y� geçt�

d�yeb�l�r�m. Tüm mentörler�me başta Zerr�n Hocam olmak üzere tekrar m�nnetle teşekkür ed�yorum.

ZEYNEP KÜÇÜK  / Execut�ve As�stant & Coach
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KATILIMCILARIMIZDAN PAYLAŞIMLAR...

CEM ÖZKAYA / Yüce Oto - F�lo Satış Müdürü 

Başlangıçta b�raz kuşkuyla yaklaştığım onl�ne  son modül tekl�f�n�z� açıkçası “kaybedecek ney�m var k�” düşünces�yle

kabul ett�m. Hatta �lk gün başlarken ben herhalde günün sonunda özür d�leyerek modülden ayrılırım büyük �ht�malle

d�ye düşünüyordum. Ama h�ç de bekled�ğ�m g�b� olmadı. İlk andan �t�baren üstel�k modüller� beraber aldığım her zamank�

ek�p arkadaşlarımla beraber olmamasına rağmen her anı çok yüksek b�r ver�m �çer�s�nde geçen b�r deney�m

yaşadım.  Sınıf ortamının h�çb�r dış bölücü etk�s� olmadan ama b�r o kadar da sank� beraberm�ş�z g�b� �nterakt�f geçen

saatler ve günler sonunda ben yaşadığım en ver�ml� koçluk modül eğ�t�m�n� almış oldum. Hatta öyles�ne alışmışım k� her

sabah 08:00 de ekranımın başına geç�p o şahane serüven�n boşluğunu h�ssed�yorum.Corona günler�n�n öğrett�ğ� çok şey

var b�zlere , ama kend� adıma en büyük farkındalığım şudur k�, o kadar çok ezber var k� hayatımızda; bunlardan b�r� de

“ben görmeden, dokunmadan toplantı yapamam. B�r konuyu görüşemem �d�.” Ama ben�m �ç�n kocaman b�r ezberm�ş bu 

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR
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Beklent�m�n de ötes�nde muhteşem b�r deney�md�. Zerr�n Hanım ve ek�p arkadaşları �le gerçekten çok profesyonelce

hazırlanmış b�r yolculuktu. Program başlamadan önce sürec� b�rl�kte değerlend�rme fırsatımız oldu. Kend� görüşler�m�z�

de katab�ld�k k�, bu çok öneml�yd�. Çok daha fazla odaklanab�ld�ğ�m�z, her aşmasında kend�m�z� ve b�rb�r�m�z� nasıl

gel�şt�rd�ğ�m�z� gözlemlemek har�ka b�r deney�md�. Zerr�n hocamıza,   eğ�t�m�m�z� kolaylaştıran Pel�n, Sema, Burcu,

Fatma, Narınç, Hande, Tuğçe’ye verd�ğ� har�ka alt yapı desteğ� �le Baran’a ve b�rb�r�nden değerl� tüm katılımcı

arkadaşlarıma çok teşekkür ed�yorum. Açılacak yan� programlarda aramıza katılacak tüm koç adaylarının bu deney�m�

yaşayab�lmes� d�leğ� �le...
BURTAY KORALTAN / Yüce Oto -  IK Müdürü

Büyük b�r hevesle çıktığım koçluk yolculuğumda, her zaman büyük b�r emeğ�n harcandığı Denge Merkez�

organ�zasyonlarının �ç�nde yer aldım. Onl�ne eğ�t�m organ�zasyonu da bunlardan b�r tanes�yd�. İç�nden geçt�ğ�m�z bu zor

dönemde, 4. Modülü tamamlamak �ç�n onl�ne eğ�t�m almaya karar vererek b�r �lk� deney�mleme şansına sah�p oldum. Bu

deney�m, öncek� sınıf eğ�t�m� deney�m�n� aratmayacak ölçüde etk�l� �d�. Zaman açısından oldukça ver�ml�, dış etkenlerden

arınmış olduğu �ç�n çok daha fazla odaklanab�ld�ğ�m, yüz yüze eğ�t�mde yer alan tüm grup prat�kler�n�n, b�lg� aktarımının

ve �nterakt�f etk�leş�m�n b�reb�r aynı şek�lde uygulandığı dolu dolu b�r yen�l�kt�. B�lg� ve deney�m paylaşımıyla donatan,

ek�p ruhu ve sam�m�yet�yle kapsayan, büyüten ve gel�şt�ren bu a�leye şükran ve m�nnetler�m� sunuyorum.

ANIL ÖZBEK  / MAN Türk�ye - Üret�m D�rektörü 

Öncel�kle bu süreçte harcamış olduğunuz tüm emekler �ç�n başta Zerr�n Hocam olmak üzere tüm Denge Merkez� ek�b�ne

çok teşekkür eder�m. S�zler� tanımış olmak, son zamanlarda hayat yolunda ne kadar doğru terc�hler yaptığımı kanıtlamış

oldu bana. Onl�ne eğ�t�m deney�m�m� b�r kaç satır �le özetlemek �ster�m:Zoom aracılığı �le yüz yüze canlı modül sürec�nde

yaptığımız çalışmalar bekled�ğ�mden çok daha  ver�ml� geçt�. Ben�m �ç�n büyük avantajlarından b�r� İstanbul traf�ğ�ne

g�rmeden sabah çayımı alıp d�rek eğ�t�me başlayab�lmek oldu. Verd�ğ�m�z ara uzunlukları da yeterl� olduğu �ç�n aynı

zamanda �ş ma�ller�m� de kontrol edeb�ld�m. Ek olarak Zoom'un farklı odalara ayrılab�lme özell�ğ� ve mentörler�m�z�n

odalarda tamamen görünmez modda olab�lmes�   grup çalışmalarında yaptığım koçluklarda çok daha anda

kalab�lmem� sağladı. Koçluk eğ�t�mler�n�n bu şek�lde ver�ml� devam edeb�leceğ�n� b�lmek de ayrı b�r mutluluk kaynağı.

ALİ DENİZ CELEP / Junghe�nr�ch AG - Satış D�rektörü
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ORGANİZASYON DETAYLARI

Program Zoom platformu üzer�nden canlı-yüzyüze program olarak gerçekleş�r.  Program önces�nde tüm
katılımcıların "Denge Merkez� d�j�tal paylaşım ve etk�leş�m platformuna" https://dengemerkez�.mn.co
adres�nden kayıt olmaları sağlanır. Derslere er�ş�m l�nkler� ve d�ğer tüm organ�zasyonel b�lg�ler
programdan 1 hafta önce bu platform üzer�nden paylaşılacaktır. 

Katılımcıların derslere b�lg�sayarla, güçlü �nternet bağlantısı ortamında ve m�krofonlu kulaklıkları �le
katılmaları beklen�r. 

Program bel�rlenen m�n�mum ve maks�mum sayı �le gerçekleş�r. Katılımcı sayısı, m�n�mum sayı altında
olduğunda  �ler� b�r tar�he ertelen�r. Değ�ş�kl�kler, katılımcılara program başlama tar�h�nden en az 5 gün
önce b�ld�r�l�r.

Programdan 1 hafta önce katılımcılara organ�zasyon detayları ve saat b�lg�ler�n� �çeren b�lg�lend�rme e-
postası gönder�l�r. 

Program materyaller� "Denge Merkez� d�j�tal paylaşım ve etk�leş�m platformu" üzer�nden d�j�tal olarak,
d�ğer görsel materyaller Er�ckson tarafından sağlanarak,  katılımcılara program önces�nde kargo �le
gönder�l�r.

Er�ckson Türk�ye  Er�ckson ek�b� programlarından kaynaklanab�lecek program tar�h� değ�ş�kl�kler� yapma
hakkını saklı tutar. Er�ckson özel durumlarda kolaylaştırıcı değ�ş�kl�ğ� yapma hakkına sah�pt�r. Bununla
b�rl�kte, “Koçluğun Sanatı ve B�l�m� Sert�f�ka Programı” sürec�nde görevlend�r�len  tüm kolaylaştırıcılar
Er�ckson Internat�onal tarafından yetk�lend�r�lm�şt�r. 

Bedellere %18 kdv eklen�r.  Her modül bedel�n�n kes�n kayıt sırasında ödenm�ş olması beklen�r. 
Banka hesabına havale-eft yoluyla, ma�l order ya da web s�tem�z üzer�nden taks�tl� kred� kartı �le ödeme
seçeneğ� mevcuttur. 

ÖDEME KOŞULLARI

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR

Er�ckson'dan kaynaklanan tar�h değ�ş�kl�ğ� ya da �ptallerde, ön ödemeler �ade ed�l�r ya da �steğe göre b�r
sonrak� program �ç�n saklı tutulur. 
Kes�n kayıt ardından gerçekleşen katılım �ptaller�nde ön ödeme bedel� �ade ed�lmez. Farklı b�r programa
katılım  �ç�n saklı tutulur. 

Kayıt Olmaya Karar Verd�ğ�n�zde ;
Kayıt formunu �lg�l� l�nkten doldurarak, ön kayıt bedel�n� formda yer alan banka
hesabımıza ödemen�z� ve dekontu �lg�l� e-posta adres�m�ze göndermen�z� r�ca eder�z.

0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542  /   bilgi@ericksontr.com / dm@dengemerkezi.com
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