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K O Ç L U K  N E D İ R ?
Hayatınız değerli bir hediyedir. Gizem ve merak dolu bir macera. Ya onu tüm

potansiyeliyle kullanabilseydiniz?

Koçluk, her şeyden önce istediğiniz bir geleceği bilinçli olarak yaratmak
için geleceğinize yaptığınız bir yatırımdır. 

 
Koçluk, kişi ve kuruluşların performanslarını artırarak sıra dışı sonuçlar elde etmelerini sağlayan
etkileşimli bir yöntemdir. Koçluk, hem bireysel liderlik becerilerinin ve özelliklerinin önemini,
hem de bireysel farklılıkları, gereksinimleri, motivasyonu, tercihleri, yetenekleri, enerji
seviyelerini, deneyimleri ve beklentileri tanımanın önemini kabul eden benzersiz bir bakış açısı
sunar.

 
Koçluk, planlı bir öğrenme ve gelişim süreci olarak tanımlanmaktadır. İnsanların var olan
potansiyellerini ortaya çıkararak ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara ulaşmaya odaklanan

bir öğrenme ve gelişim sürecidir.
 

Koçluk yıllardır büyüyen bir disiplin olmuştur ve tüm dünyaya yayılmıştır. Başlangıçta, koçluk
spor ve yarı teknik alanlarla sınırlıydı. Daha sonra, 90'ların sonlarında, kurumsal üniversiteler
koçluğu kurumsal dünyaya taşıdı, önde gelen profesyoneller ve yöneticiler, yaşam ve
profesyonel koçluk seansları üstlendiler. Koçluk en temelinde bir gelişim sürecidir. Süreç
boyunca danışan kendini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak
yetkinliklerini geliştirir. Burada koça düşen rol, danışanın değişim sürecindeki dönüşümünü
desteklemektir.

Koçluk, kişinin kendi sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrendiği süreçte kendini
keşfetme fırsatıdır.

Koçluk yöntemleri oldukça çeşitlidir. Pek çok teknik ve yöntem karşınıza çıkabilir, ancak temel
gaye, danışanların mevcut bilişleri ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmesi veya doğal hale
gelene kadar yeni alışkanlıklar oluşturması için rehberlik etmektir. Amaç, hem profesyonel hem
de özel alanda danışanın yaşam kalitesini iyileştirmektir. 

Bu amaca yönelik belirlenen koçluk seansları, danışanın hedeflerini netleştirmesine ve öncelik
sırasına koymasına, bu hedeflere ulaşmak için gerekli araçları belirlemesine ve bu hedeflere
ulaşmasını engelleyebilecek engelleri veya bunları aşmanın yollarını belirlemesine yardımcı
olur.

Koçluk danışana 'cesaret', 'motivasyon' ve 'netlik' kazandırır.
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Koçluk, kişinin iyiliğini hedefleyen bir kişisel gelişim yöntemidir.
Koçluk, genel olarak, sorunları çözmek ve sonuçlara ulaşmak için bütünsel bir yöntemdir.
Koç, danışanın belirli sorunları çözmesine yardımcı olan bir rehberdir.
Koçluk (genel olarak), müşterinin zaten sahip olduğu potansiyeli geliştirir.
Koçluk, koça danışanı inceleme ve onu, potansiyelini, yeteneklerini ve güçlü noktalarını
keşfetme fırsatı verir.
Koçluk hatalardan ders almanıza yardımcı olur.
Koçluk korkularınızla şüphelerinizle yüzleşmenizi ve doğru konumlandırmanızı sağlar.
Koçluk stres ve enerji yönetiminde alternatifler sunar.
Koçluk karar verme sürecinde yaşandığınız sıkıntıları gidermenize yardımcı olur.
Koçluk hayatınızın bugünkü şeklinde ihtiyacınız olan büyüme ve değişimi hızlandırmak için
en büyük yardımcıdır.

 
 

Koçluk, sahip olduklarınızla yetinmek yerine istediğinize doğru ilerlemekle ilgilidir.

Koçluk terapiden önemli bir şekilde farklıdır: terapistler genellikle problemlere odaklanır.
Oysa koçlar 'hedeflere' odaklanır.

Koçlar, motivasyonun, öz disiplinin ve sıkı çalışmanın birlikte yarattığı güce inanır. Bir koçla
çalışmak hayatınızı değiştirebilir. Yüzlerce kitap ve makale okuyabilir ve çevrenizdeki herkesten
tavsiye isteyebilirsiniz, ancak her zaman eksik olan bir şey vardır - bulmacanın bir parçasının
yerine koyması gereken bir parça. Bu eksik parça, başarınızın gerçeğe dönüşmesini engelliyor
olabilir ve bunu keşfetme ihtiyacı hisseder herkes bir koçla çalışmalıdır. 

 
Koçluk, "Nasıl başlayacağımı bilmiyorum" sorununu ele alır.

Her durumda, koç sizi hedefinize götürecek bir tutku, irade ve kararlılık geliştirmenize yardımcı
olmak için oradadır. Koç size doğru şeyin ne olduğunu söylemek için orada değildir çünkü
kendi hayatınızın uzmanı sizsiniz. Koç, bunu nasıl elde edeceğinizi ve neden yapılması
gerektiğini size göstermek için oradadır.
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Koç, dinleyen ve yargılamayan, ancak danışanı cesaretlendiren ve ona meydan okuyan bir
arkadaştır.
Koçlar değişim için katalizörlerdir.
Koç, danışanın ne istediğini keşfetmesi için güvenli ve tarafsız bir yer sağlamasına yardımcı
olur.
Koçun görevi, danışanın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak beceri ve alışkanlıkları adım
adım geliştirmesine ve kendisiyle sağlıklı, olumlu bir ilişki geliştirmesine yardımcı olmaktır. 
Koç danışanın kör noktalarını ve iç çatışmalarını ortaya çıkaran sorular sorarak, yeni bir bakış
açısı kazandırmak ve hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan başa çıkma becerileri ve
özgüveni geliştirmek için çalışır.
Koç ve danışan ilişkisinde, koçun temel rolü danışanın risk almakta, yeni alternatifleri
keşfetmekte ve yeni olasılıkları keşfetmekte özgür hissettiği bir ortam yaratmaktadır.
Koç bir yargıç değil bir rehberdir ve koçun rolü danışanın gelişimini yönlendirmek değil, onu
teşvik etmektir.

Koç, danışanın güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemesine yardımcı olan ve
ardından danışanla birlikte ulaşılması gereken hedefleri belirleyen kişidir.

 
Koçluk, güçlü sorular sorma, danışanın alışılmış düşüncesine meydan okuma, danışanın

farklı bakış açılarını yakalamasını sağlama ve danışanın davranışsal becerilerini geliştirme
sanatıdır.

Hayat zor, bunu bazen bir yol ayrımında bazen ise gidecek yolumuzu dahi kendimiz çizmek
zorunda kaldığımızda hissederiz. Zorluklar elbette bu hayatın parçası, ancak bu onları göz ardı
edeceğimiz ya da hayatımızın tam merkezine koyup hayallerimizden vazgeçeceğimiz anlamına
gelmez….


