The Art & Science of Coaching
KOÇLUĞUN SANATI ve BİLİMİ
Sertifika Programı
SON KAYIT
15 Eylül

KOÇLUK;

MODÜL-1 :
Esinlenme & Motivasyon

Koçluk, insanları odaklı ve derin düşündürerek

28 Eylül - 01 Ekim

liderlik etmelerine alan açan sistemler bütünüdür.

potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerine
Değişime adapte olmak ve değişimi yönetmektir.

"Çözüm Odaklı Koçluk"
MODÜL-2 Yaratıcı Çözümler Üretme
09 - 12 Kasım 2022

128 saat

üzerinden canlı-yüzyüze eğitim,

koçluk pratikleri, süpervizyonlar ve sertifikasyon
sürecinden oluşmaktadır.

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

Sertifika programını tamamlayarak, Erickson
Coaching International onaylı ve ICF (Uluslararası
Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk
Sertifikasına sahip olabilirsiniz.

MODÜL-4 Tamamlama
11 - 14 Ocak 2023

Neler kazanırsınız?
Koçluğu meslek olarak edinmek, bireysel
gelişiminizde koçlukla ilerlemek, kurumsal
süreçlerde koçluğu bir bakış açısı olarak kullanmak,

Program Saatleri
Hafta içi

Hafta sonu

08:00 - 11:00

08:00 - 11:00

12:00 - 13:30

12:00 - 14:30

17:00 - 19:30

16:00 - 19:00

kurumunuz içinde koçluk yapmak, liderlik
vasıflarınızı geliştirmek ve yönetsel bir yaklaşım
olarak koçluğu kullanmak, çocuklar, gençlerle
iletişiminizi güçlendirmek, öğrencilere koçlukla alan
açmak istiyor ve bu alana ilgi duyuyorsanız;
Erickson Türkiye Ailesi olarak sizi tanımayı arzu
eder, birlikte yol almayı dileriz.

Bizi ve programımızı daha yakından tanımak üzere iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız.
0 (216) 550 8055 - 0 (312) 468 2542 - bilgi@ericksontr.com - dm@dengemerkezi.com
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ZOOM - CANLI PROGRAM KATILIMCILARIMIZDAN PAYLAŞIMLAR...

Öncelikle uzun yıllardır online paltformlarda koçluk hizmeti alan bir öğrenciniz olarak; yüzyüze Zoom platformundaki
eğitimin son derece verimli geçtigini, hatta sınıf ortamından çok daha kaliteli sonuçlar aldığımı paylasmak isterim.
Özellikle benim gibi hayatını yurt dışında sürdürüp, inandığı ekolun ve ekibin eğitimlerine katılmak isteyen ama buna her
zaman firsat bulamayan katılımcılar için büyük bir hediye gibi idi.Bu arada önemli kilit noktalardan birisi olan, yeterli
teknik donanim ve mentörlerimizin adanmışlığını da özellikle hatırlatmak isterim. Bu anlamda geçirdigim en verimli
eğitimlerden birisi olan bu 4. Modül firsatını bize sunduğunuz, engin tecrübelerinizi, deneyim ve birikimlerinizi bir selale
gibi akıttığınız için, bütün kalbiyle özveriyle çalışan bir ekip kurup bizleri hergün sevgi dolu bir ailenin parçası kıldığınız
için çok tesekkür ederim.

DR. ARZU MÜLAYİM
Regional Medical Director MENA at PTC Therapeutics

Geçirdigimiz o muhteşem online eğitim süresince ve sonucunda, aslında teknolojinin işimizi nasıl kolaylaştırdığını
deneyimlemiş olduk. Kendi adıma çok odaklı, inanılmaz kaliteli, gerek grup, gerek birebir calışmalarda, kullandığımız
platformun da özellikleri sayesinde normal bir fiziksel sınıf deneyimini hiç de aratmayan bir eğitim almış olmanın
tatminini yaşıyorum. Hem de evimin huzurlu ortamında, yol ve hatta yurtdışından geldiğim için konaklama için bir
çözüm arayışı içine girmeme gerek kalmadan. Ayrıca eğitim sonrası notlarımı temize çekerken farkettiğim bir konu var
ki, bu da aslında ne kadar derin dinleyebildiğimin ve dolaylı olarak yine eğitimin ne kadar kaliteli geçtiğinin bir
göstergesi; aldigim notlar diger modüllerde hiç bu kadar detaylı olamamıştı. Kendi odamda, masamda, yalnIzken sanki
zaten o sınıfın içindeydim ama dikkatimi dağıtacak başka hiçbir dış faktör de yoktu...Iyi ki varsiniz, iyi ki yenilikleri
denemekten çekinmeyen böyle bir ekiple tanışma ve yollarımı birleştirme şansım olmuş.

YEŞİM ENGİN, MBA / Executive Consultant & Coach
Modül 4 eğitimini almaya başlamadan önce hepimizin aklında aynı soru işareti vardı;"Acaba online eğitim yeterince
verimli olacak mı?" Ancak eğitimin ilk gününden itibaren bunun yersiz bir endişe olduğunu anladık. Evimizin konforunda
hem yüksek odakla konularımızı dinlemek, hem de oluşturulan sanal odalarda koçluk pratiklerimizi yapmak çok
keyifliydi. Maksimum odak ve verimlilikte bir eğitim sürecini tamamlamış olduk. Bu alt yapıyı bize sağlayan Denge
Merkezi ailesine teşekkür ediyorum.

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR

FEYZA SEÇKİNER / Öğretmen

Genel çerçevede baktığımızda Koçluk konusunda elbette kendi ulaşmak istediğim sonucu baz alırsam en iyi eğitimi
verdiğini duyduğum okulda programa başladım. İlk 3 modül yüz yüze ve çok başarılı geçmişti. Bu açıdan düşündüğümde
performans açısından son modülün online olması konusunda endişelerim vardı. Fakat sonra bakış açımı değiştirmeye
karar verdim, diğer koç adayı arkadaşlarla beraber "Belki de bu “ilk” için seçilmiş kişilerizdir" diye düşündüm ve
katılmaya karar verdim.Şimdi gönül rahatlığı ile diyorum ki; iyi ki katılmışım ve bu “ilk”in parçası olmuşum! Müthiş bir
deneyim olmasının yanı sıra, son derece odaklı bir süreç geçirdiğimiz için belki de diğer 3 modülden bile daha iyi geçti
diyebilirim. Tüm mentörlerime başta Zerrin Hocam olmak üzere tekrar minnetle teşekkür ediyorum.

ZEYNEP KÜÇÜK / Executive Asistant & Coach
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KATILIMCILARIMIZDAN PAYLAŞIMLAR...
Başlangıçta biraz kuşkuyla yaklaştığım online son modül teklifinizi açıkçası “kaybedecek neyim var ki” düşüncesiyle
kabul ettim. Hatta ilk gün başlarken ben herhalde günün sonunda özür dileyerek modülden ayrılırım büyük ihtimalle
diye düşünüyordum. Ama hiç de beklediğim gibi olmadı. İlk andan itibaren üstelik modülleri beraber aldığım her zamanki
ekip arkadaşlarımla beraber olmamasına rağmen her anı çok yüksek bir verim içerisinde geçen bir deneyim
yaşadım. Sınıf ortamının hiçbir dış bölücü etkisi olmadan ama bir o kadar da sanki berabermişiz gibi interaktif geçen
saatler ve günler sonunda ben yaşadığım en verimli koçluk modül eğitimini almış oldum. Hatta öylesine alışmışım ki her
sabah 08:00 de ekranımın başına geçip o şahane serüvenin boşluğunu hissediyorum.Corona günlerinin öğrettiği çok şey
var bizlere , ama kendi adıma en büyük farkındalığım şudur ki, o kadar çok ezber var ki hayatımızda; bunlardan biri de
“ben görmeden, dokunmadan toplantı yapamam. Bir konuyu görüşemem idi.” Ama benim için kocaman bir ezbermiş bu

CEM ÖZKAYA / Yüce Oto - Filo Satış Müdürü
Beklentimin de ötesinde muhteşem bir deneyimdi. Zerrin Hanım ve ekip arkadaşları ile gerçekten çok profesyonelce
hazırlanmış bir yolculuktu. Program başlamadan önce süreci birlikte değerlendirme fırsatımız oldu. Kendi görüşlerimizi
de katabildik ki, bu çok önemliydi. Çok daha fazla odaklanabildiğimiz, her aşmasında kendimizi ve birbirimizi nasıl
geliştirdiğimizi gözlemlemek harika bir deneyimdi. Zerrin hocamıza, eğitimimizi kolaylaştıran Pelin, Sema, Burcu,
Fatma, Narınç, Hande, Tuğçe’ye verdiği harika alt yapı desteği ile Baran’a ve birbirinden değerli tüm katılımcı
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Açılacak yani programlarda aramıza katılacak tüm koç adaylarının bu deneyimi
yaşayabilmesi dileği ile...

BURTAY KORALTAN / Yüce Oto - IK Müdürü

Büyük bir hevesle çıktığım koçluk yolculuğumda, her zaman büyük bir emeğin harcandığı Denge Merkezi
organizasyonlarının içinde yer aldım. Online eğitim organizasyonu da bunlardan bir tanesiydi. İçinden geçtiğimiz bu zor
dönemde, 4. Modülü tamamlamak için online eğitim almaya karar vererek bir ilki deneyimleme şansına sahip oldum. Bu
deneyim, önceki sınıf eğitimi deneyimini aratmayacak ölçüde etkili idi. Zaman açısından oldukça verimli, dış etkenlerden
arınmış olduğu için çok daha fazla odaklanabildiğim, yüz yüze eğitimde yer alan tüm grup pratiklerinin, bilgi aktarımının
ve interaktif etkileşimin birebir aynı şekilde uygulandığı dolu dolu bir yenilikti. Bilgi ve deneyim paylaşımıyla donatan,
ekip ruhu ve samimiyetiyle kapsayan, büyüten ve geliştiren bu aileye şükran ve minnetlerimi sunuyorum.

ANIL ÖZBEK / MAN Türkiye - Üretim Direktörü

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR

Öncelikle bu süreçte harcamış olduğunuz tüm emekler için başta Zerrin Hocam olmak üzere tüm Denge Merkezi ekibine
çok teşekkür ederim. Sizleri tanımış olmak, son zamanlarda hayat yolunda ne kadar doğru tercihler yaptığımı kanıtlamış
oldu bana. Online eğitim deneyimimi bir kaç satır ile özetlemek isterim:Zoom aracılığı ile yüz yüze canlı modül sürecinde
yaptığımız çalışmalar beklediğimden çok daha verimli geçti. Benim için büyük avantajlarından biri İstanbul trafiğine
girmeden sabah çayımı alıp direk eğitime başlayabilmek oldu. Verdiğimiz ara uzunlukları da yeterli olduğu için aynı
zamanda iş maillerimi de kontrol edebildim. Ek olarak Zoom'un farklı odalara ayrılabilme özelliği ve mentörlerimizin
odalarda tamamen görünmez modda olabilmesi

grup çalışmalarında yaptığım koçluklarda çok daha anda

kalabilmemi sağladı. Koçluk eğitimlerinin bu şekilde verimli devam edebileceğini bilmek de ayrı bir mutluluk kaynağı.

ALİ DENİZ CELEP / Jungheinrich AG - Satış Direktörü
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ORGANİZASYON DETAYLARI
Program Zoom platformu üzerinden canlı-yüzyüze program olarak gerçekleşir. Program öncesinde tüm
katılımcıların "Denge Merkezi dijital paylaşım ve etkileşim platformuna" https://dengemerkezi.mn.co
adresinden kayıt olmaları sağlanır. Derslere erişim linkleri ve diğer tüm organizasyonel bilgiler
programdan 1 hafta önce bu platform üzerinden paylaşılacaktır.
Katılımcıların derslere bilgisayarla, güçlü internet bağlantısı ortamında ve mikrofonlu kulaklıkları ile
katılmaları beklenir.
Program belirlenen minimum ve maksimum sayı ile gerçekleşir. Katılımcı sayısı, minimum sayı altında
olduğunda ileri bir tarihe ertelenir. Değişiklikler, katılımcılara program başlama tarihinden en az 5 gün
önce bildirilir.
Programdan 1 hafta önce katılımcılara organizasyon detayları ve saat bilgilerini içeren bilgilendirme epostası gönderilir.
Program materyalleri "Denge Merkezi dijital paylaşım ve etkileşim platformu" üzerinden dijital olarak,
diğer görsel materyaller Erickson tarafından sağlanarak, katılımcılara program öncesinde kargo ile
gönderilir.
Erickson Türkiye Erickson ekibi programlarından kaynaklanabilecek program tarihi değişiklikleri yapma
hakkını saklı tutar. Erickson özel durumlarda kolaylaştırıcı değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bununla
birlikte, “Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı” sürecinde görevlendirilen tüm kolaylaştırıcılar
Erickson International tarafından yetkilendirilmiştir.

ÖDEME KOŞULLARI
Bedellere %18 kdv eklenir. Her modül bedelinin kesin kayıt sırasında ödenmiş olması beklenir.
Banka hesabına havale-eft yoluyla, mail order ya da web sitemiz üzerinden taksitli kredi kartı ile ödeme
seçeneği mevcuttur.

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR
Erickson'dan kaynaklanan tarih değişikliği ya da iptallerde, ön ödemeler iade edilir ya da isteğe göre bir
sonraki program için saklı tutulur.
Kesin kayıt ardından gerçekleşen katılım iptallerinde ön ödeme bedeli iade edilmez. Farklı bir programa
katılım için saklı tutulur.

Kayıt Olmaya Karar Verdiğinizde ;
Kayıt formunu ilgili linkten doldurarak, ön kayıt bedelini formda yer alan banka
hesabımıza ödemenizi ve dekontu ilgili e-posta adresimize göndermenizi rica ederiz.
0 (216) 550 8055 - 0 (312) 468 2542 / bilgi@ericksontr.com / dm@dengemerkezi.com

