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GİRİŞ 

 

Ülkemizde gün geçtikçe daha sık duyulmaya başlanan koçluk kavramı kişinin performansını artırmayı 

amaçlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yöneticiliğin bir boyutu olarak kurum içinde kullanılabilen 

koçluk, aynı zamanda danışmanlar tarafından her kesime hitap eden bir hizmet olarak da sunulabiliyor. Pfizer, 

Unilever, American Express, Philips gibi dünya devlerinin yöneticileri koçluk yöntemlerinden faydalanıyorlar. 

Birçok şirket hızla değişen dünyamızda eğitimli iş gücünün geleneksel yöneticilik modeliyle idare 

edilemeyeceğinin bilincine varmış durumda. Bu da liderlik kavramı ile birlikte koçluk kavramını beraberinde 

getiriyor. Koçluk en kısa ve öz anlatımla ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan 

(coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi’ olarak tanımlanabilir. Amacı danışanın kendi belirlediği 

hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Süreç boyunca 

danışan kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir. 

Koçluk bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamda gelişiminin sağlanmasını hedefleyen ve tümüyle 

güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir. Koçluk uygulayan kurumlar ise çalışanlarının kişisel vizyonları ile 

organizasyon vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performansları artırarak kurumsal hedeflerine 

kolaylıkla ulaşırlar. 

Yaşam koçluğu, aile koçluğu, öğrenci koçluğu, kariyer koçluğu, yönetici koçluğu performans koçluğu gibi 

amacına uygun olarak çok çeşitli türüne rastlayabileceğimiz koçluk, kurumlar ve kurumlardaki departmanlar, 

gruplar ve yöneticiler için her danışana özel tasarlanan, gizlilik ve etik prensiplere bağlı kalarak çalışılan liderlik, 

performans ve kişisel gelişim aracıdır ve şirketler için kaçınılmaz bir strateji ve taktik durumundadır (Ezerler, 

2004: http://www.navitas-tr.com/makale005.htm).  

Bu çalışmada iş dünyasında önemli bir gelişim modeli olarak kullanılan koçluk incelenmektedir. Öncelikle 

koçluğun farklı tanımları yapılarak, diğer gelişim ve danışmanlık modellerinden farkı ortaya konulacaktır. 

Koçluk yapacak kişilerde ne gibi yetkinlikler olması gerektiğinin tartışıldığı sonraki bölümde hem koçların 

kendilerini değerlendirmeleri hem de danışanların koçlarında ne gibi nitelikler araması gerektiği yönünde ip 

uçları yer alacaktır. Ardından, “Etkin bir koçluk ilişkisi nasıl kurulmalıdır, süreç nasıl uygulanmalıdır?” 

sorularına yanıt aranacak, koçluk modelinin başarıyla uygulandığı işletmelerden örnekler verilecektir. Koç-



danışan1 ilişkilerinde amaçların kişi, kurum, ihtiyaç vs. nedeniyle farklı olmasından dolayı karşılaşılabilecek 

çeşitli koçluk türlerinin incelendiği bölümde, üst yönetim koçluğu, performans koçluğu, kariyer koçluğu, 

mentorluk, girişimcilik koçluğu, aile koçluğu ve yaşam koçluğu ele alınacaktır. Daha sonra, koçluk 

uygulamalarının işletmelere katkıları üzerinde durulacaktır. Son olarak, koçluk modelinin sınırlılıkları ve 

eleştirilen yönleri incelenecek, koçluğa alternatif olarak gösterilen “bütünsel kişisel gelişim” kısaca tanıtılacaktır. 

                                                           
1 Bu çalışmada kendisine koçluk yapılan kişi, kısaca “danışan” olarak anılacaktır. Koçluk, danışmanlık 
ilişkisinden farklıdır. Ancak “coachee” sözcüğünün Türkçe’de tam karşılığı bulunmamaktadır.   



Metodoloji  

Bu çalışma için kapsamlı bir literatür taraması yapılması söz konusudur. Bu nedenle çok sayıda kaynak 

kullanılmıştır. Kitap, makale, çeşitli araştırmalar ve internet kullanılan kaynak türleridir. Çalışmada kullanılan 

kaynakların çok büyük bir kısmı (1 makale ve  kitap haricinde) yabancı kaynaklardır.  Koçluğun ne olduğu, 

türleri, nasıl uygulandığı gibi temel konularda kitaplar, temel başvuru kaynağı olmuştur. Koçluk sistemini 

uygulayan işletmelere ilişkin araştırmalara ulaşmak için bu işletmelerin web sitelerinden faydalanılmıştır. 

Ayrıca, piyasada koçluğun hangi türlerin var olduğunun ve danışmanlık şirketlerinin ne tür koçluk hizmetleri 

sunduklarının  araştırılması noktasında da internet önemli bir katkı sağlamıştır. Özellikle koçluğun işletmelere 

katkıları konusunda makaleler kullanılmıştır.  

 



I. BÖLÜM 

KOÇLUK NEDİR? 

 

“Koçluk” genellikle spor alanında duymaya alışık olduğumuz bir kavram. Ancak son yıllarda bu kavramı iş 

dünyasının kelime hazinesinde de sık sık karşılaşmaya başladık. Ayrıca koçluğun toplam kalite yönetimi, 

yetkinlik gelişimi, kadro güçlendirme, vb. programlarla da ilişkili olduğunu görüyoruz. Koçluğun en genel 

anlamıyla “bireyin içindeki en iyiyi ortaya çıkarma süreci” olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölümde koçluk 

kavramının farklı tanımlarına değinilecek ve danışmanlıkla ilgili diğer kavramlarla arasındaki farklar 

vurgulanacaktır. 

 

1.1. TANIM 

 

Bu çalışmada koçluk, en genel anlamıyla, “insanlara performanslarını geliştirmede yardımcı olan bir süreç” 

olarak irdelenecektir. Ancak, çoğu araştırma göstermektedir ki, koçluk, bir öğretim ilişkisi olarak 

anlaşılmaktadır. Koç talimat verir yada danışana belirli bir becerinin uygulanmasını yada belirli bir görevin nasıl 

yapılacağını gösterir. Daha sonra danışan uygulamaya koyulur ve koçtan geribildirim alır. Süreç şöyle görünür:  

♦ Koç işi gösterir, 

♦ Danışan işi nasıl yapacağı üzerine çalışır, 

♦ Koç geribildirim verir ve tekrar gözden geçirir. 

Ancak günümüzde koçluk ilişkisi bundan farklı bir süreçtir. Örgüt yapıları değişmiştir ve buna bağlı olarak, 

yöneticilerin rolü de..Yöneticiler kontrol eden konumundan destekleyen konumuna gelmiştir. Bugün modern 

örgütler, çalışanlarına geliştirme, besleme, destek verme, yardım sunma gibi hizmetleri birer gereklilik olarak 

görürler ve koçluk sistemi bu gereksinimi karşılamak üzere doğmuştur. Koçluk ilişkisi, yetişkinler arası bir 

ilişkidir. Koçluğun etkin olabilmesi için bunun farkında olunmalıdır. Koçluk, insanları çocuk gibi kontrol etme 



işi değil, karşılıklı güven ve gizliliğe dayanan üretken çalışma ilişkileri kurma sürecidir. Ebeveyn-çocuk ilişkisi 

gibi yürüyen bir gelişme modeli, kişinin gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasını güçleştirir. Koçluk ilişkisinin 

amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına 

gelmeyi öğrenmesidir. (Ezerler, 2004-a: http//:www.kariyercafe.com) Eskiden uygulanan kontrol ilişkisinin 

bugün halen uygulandığı yerler olmakla birlikte, koçluğun kapsamı giderek genişlemektedir. Kalinauckas ve 

King’e göre, koçluk yeni bir geçici heves değildir. Güçlenen örgütlerde birlikte çalışmanın en etkili ve üretken 

biçimi için yeni bir yoldur (Kalinauckas ve King, 1994: 2). Kalinauckas ve King, bu tanımı güçlendirmek için 

fütüristlere bir gönderme yapmıştır: Naisbitt ve Aburdene, yeni çalışma ilişkilerini şöyle öngörmüştür:  

“Baskın örgüt prensibi olan yönetim (işletmeyi kontrol etmek için gerekli bulunuyordu), liderlikle (insanların en 

iyi yönlerini ortaya çıkarmak ve değişime kolay ayak uydurmak için gereklidir) yer değiştirmiştir.…Liderlik 

yapmak için birey koçluk yapmayı, ilham vermeyi ve diğer insanların bağlığını kazanmayı 

öğrenmelidir….1990’ların yeni işgücü, pazarlığın bir parçası olarak, kendi kişisel hedeflerine ulaşabilirse, 

işletmenin hedefine ulaşmasına da yardım edecektir”.2  

“Coaching” kelimesi, İngilizce’de değerli malların bir noktadan diğerine taşınması için kullanılan bir ulaşım 

aracına verilen isim olarak ilk kez 1500’lü yıllarda kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Bugün “koçluk” 

kelimesinin iş yaşamındaki kullanım alanına baktığımızda, kelimenin bu orijinal anlamını halen koruduğunu 

görüyoruz. Koçluk; değerli bir kişinin, bulunduğu noktadan başka bir noktaya ulaşmasını sağlayacak bir araç, bir 

hizmettir. Sözcüğün bu yalın anlamı bize koçluğun kimin için olduğunu da anlatıyor. Değerli kişi; yani içinde 

henüz kullanılmamış bir potansiyeli olan, bu potansiyeli kullanılması sağlandığında yeni bir değer yaratabilecek 

olan kişi. En önemlisi ise, başka bir yerde olma ihtiyacı veya arzusu içinde olan kişi. 

(http://www.dbe.com.tr/psikoloji_dunyası/default.asp?cntld =03030288) 

Herkesin kendisine özel ve farklı bir değeri, belli koşullar ve fırsatlar sağlandığında 

potansiyelini, yani teknik bilgisini, iletişim becerilerini veya kişisel görüşlerini kullanarak 

değer yaratabileceği bir alan vardır. Bu potansiyeli zaten kullanıyorsak, başka bir yere 

ulaşmaya ihtiyacımız olmayabilir veya bu potansiyeli kullanmak yada kullanmamak bizim 

için önemli değildir. Potansiyelimiz olduğunu biliriz ama illa ki bu potansiyeli sonuna kadar 



kullanmak gibi bir arzumuz yoktur. Koçluk ilişkisinin hem çalışan hem işveren tarafından 

fayda sağlaması için bireyde potansiyelini kullanma ve ötesine geçmeye yönelik gelişim 

odaklı bir istek olması önemli bir unsurdur.  

Gelişim odaklı bir değişim talebi, iş ortamında kişinin kendisinden gelebileceği gibi, kariyer 

planının ve gelişiminin bir parçası olarak kurum tarafından da belirlenebilir. 

Bir profesyonel, kariyerinin gelişimi boyunca farklı zorluklarla karşılaşabilir. Değişimin ve 

yaratıcı bir sürecin tipik sancıları olan bu zorluklar, kişide belli arayışların ve sorgulamaların 

başlamasına neden olabilirler. Kişinin kariyerinin hangi aşamasında olduğuna bağlı olarak, bu 

arayışlar kişinin belli bir alanda kendisini geliştirmesi için bir sanatsal aktivite arayışından, 

işinde veya hayatında genel bir anlam arayışına kadar değişebilir. Belli bir yapı içinde ve 

gelişim odaklı değerlendirilemedikleri sürece, bu tür sorgulamaların kişinin değişim ve 

gelişme olan ihtiyacına cevap vermediğini, hatta onu engellediğini görürüz. Koçluk, böyle bir 

gelişim ihtiyacı içinde olan bir profesyonele hem sistematik bir yapı hem de bir yol 

arkadaşlığı sunar. 

Kurumlar açısından da durum pek farklı değildir. Değişimin artık bir seçim olmaktan çıktığı 

bu dönemde, kurumlar da çalışanlarının değişen iş ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni 

beceriler kazanmaları, kendilerini geliştirmeleri ve değişim sürecinde yaşanabilecek zorlukları 

aşabilmeleri için çeşitli yöntemlere başvururlar. Özellikle değişimde dinamo görevini 

üstelenen yöneticilerin gelişimi için koçluğun gittikçe daha sık başvurulan bir yöntem 

olduğunu görüyoruz. 

Yönetici pozisyonundaki kişilerden, bir yandan kendisinden beklenilen finansal sonuçları 

gerçekleştirmesi, yeni görevlere kısa süre içinde adapte olması ve diğer yandan da hem 

                                                                                                                                                                                     
2 Kalinauckas ve King’in (1994: 2) Naisbitt ve Aburdene’den (1970) alıntısı.  



ekibini hem de kendisini motive etmesi beklenilir. Pek çok yönetici için, tüm bu 

sorumlulukları gerçekleştirebilmek, birbirinden farklı düşünme ve davranış şekillerinin aynı 

anda kullanılabilmesini, alışkanlıkların kısa sürede değiştirilerek yeni becerilerin 

özümsenmesini gerektirir. Yöneticiler kimi zaman, kendilerine sınıf eğitimleri veya sistem 

desteği ile aktarılan teknik bilgileri çok az bir zaman içinde beceriye dönüştürebiliyorlar. 

Yeni davranış ve tutumların geliştirilmesi söz konusu olduğunda, bu gelişim her zaman 

istenilen kapsam veya sürede gerçekleşemeyebilir. Ajandası zaten oldukça yoğun olan bir 

yöneticinin, bu becerileri geliştirebilmesi için yapması gereken egzersizleri gündemine alması 

ve düzenli bir şekilde tanımlanan alanlarda çalışması mümkün olamayabilir. Veya 

alışkanlıklar ve tutum gibi kişisel faktörler söz konusu olduğunda, kişi özel bir desteğe ihtiyaç 

duyabilir; kendisini objektif bir şekilde değerlendirebilecek, değişime direnç göstermesine 

neden olabilecek tecrübe ve alışkanlıklarını paylaşabileceği bir kişiye gereksinim duyar. Bu 

durumda istenilen değişim ve gelişimin sağlanması için başvurulabilecek en uygun yöntemin 

koçluk olduğunu görüyoruz. Belli tutum ve alışkanlıklar değiştirilemediği takdirde, kurulan 

yeni sistemlerin ve bilgi birikiminin kullanılması mümkün olamayabilir. 

(http://www.dbe.com.tr/psikoloji_dunyası/default.asp?cntld=03030288) 

Koçluk kimi durumlarda sadece iletişim veya sunum teknikleri gibi, belli bir yönetsel becerinin geliştirilmesini 

hedeflerken, kimi durumlarda ise bir kişinin kariyer gelişiminin her alanını veya geçiş süreçlerindeki zorlukları 

aşmasını, performansını ve motivasyonunu yükseltmeyi hedefleyebilir. Bir yöneticinin veya yönetici adayının, 

profesyonel gelişimi için, farklı becerileri geliştirmesine yönelik performans odaklı koçluk ilişkisi kurulabilir. 

Ayrıca, tecrübeli bir yöneticinin, yeni veya belli bir görevi yerine getirmesi için, belli bir beceriyi geliştirmesine 

yönelik yetkinlik odaklı koçluk; üst düzey bir yöneticinin, sorumlu olduğu farklı alanlarda, kendi belirlediği 

ihtiyaç ve alanlara yönelik kişiye özel koçluk gibi koçluğun farklı uygulamaları vardır (Kinlaw, 1989: 21-35). 

Koçluğun türleri üzerinde daha sonra daha ayrıntılı olarak durulacaktır. 



Koçluk kavramı, farklı kişilerce farklı kapsamlarda farklı anlamları çağrıştıracak şekilde kullanılabilir. Bu 

anlamları şöyle sıralayabiliriz: 

Birebir çalışma ile becerilerin transferi: Özel bir becerinin (örneğin teknik bir cihazın kullanımı) başka bir 

kişiye öğretilmesidir. 

Çalıştırmak: Birini bir iş için (örneğin promosyon alması için) hazırlamaktır. 

Performansı düzeltmek: Belli bir alandaki performansı gerekli standartları karşılamaya yetmeyen bireyin 

performansını geliştirmek için çalışmaktır. 

Problem çözmek: Bireyin takılıp kaldığı noktadaki sorununu çözmesine yardım etmektir. 

Prova: İş yapılmadan önce nasıl olması gerektiğini göstermek ve hangi noktalarda ilerleme kaydedilmesi 

gerektiği konusunda geribildirim vermektir. 

Yetersiz çalışanların gelişimi: Genel performansı zayıf bir çalışanla iyileştirici bir çalışma yapmaktır. 

Görev performansı üzerinde çalışmak: Bireyin alışkın olmadığı bir görevi tamamlaması için aktiviteleri 

tamamlayabilmesi için yardım etmek. 

Başkalarına bir iş nasıl yapacaklarını söylemek: Belirli bir işin nasıl yapılmasını istediğinizi başkalarına 

anlatmaktır (Kalinauckas ve King, 1994: 4-5). 

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, koçluğun daha spesifik bir tanımlaması şöyle yapılabilir: 

“Bireylerin değerlendirme, yönlendirilmiş pratik deneyimler ve düzenli geribildirim yoluyla becerilerini 

geliştirdikleri ve tanımlanmış bir yeterliliğe ulaştıkları iki yönlü yapılandırılmış bir süreçtir” (Parsloe, 

1997:9). 

Ancak koçluk, yalnızca süreç olmaktan çok daha fazla bir şeydir. Etkili olabilmesi için, kişisel yetenekler, 

özellikler ve katkıların bir bileşimini gerektirir. Hem karmaşık hem de yalın bir etkinliktir. Koçluk yapılan kişi 

kadar yapan da bu süreçten yararlanır. Bu yararlar daha sonra incelenecektir. 

Birçok insan için koçluk, koçluk hizmeti alanların becerilerini geliştirmek, böylece daha iyi performans 

sergilemelerini sağlamaktır. Bunda becerilerin, bilgilerin ve tecrübenin bir kısmını koçluk alan kişiye transfer 



etmek söz konusudur. Yani koçlar başkalarına aktarılabilecek yetkinliklere sahip olmalıdırlar. Bu, koçluğun 

eğiticilikten farkını ortaya koyar. Örneğin bir çalışana gelişen bilgisayar teknolojileri konusunda koçluk 

sunabilmek için, bilgisayar kullanmayı iyi bilmek gerekir. Ama yalnızca öğretici olan bir kişi, pratikte iyi olmasa 

da teorik bilgiyi iyi verebilir. Bu öğretici olmasına yeter, ama koç olması için yetmez. Konu üzerinde 

başkalarından daha fazla yetkinliğe sahip olmayan biri, koç olamaz. Koçluğa yetkinlik çerçevesinden bakmak, 

danışanlara dikte temek yerine, onlara imkan tanımayı beraberinde getirir. Tutumlar ve davranışlar3, yalnızca söz 

konusu bireyin kendisi tarafından değiştirilir. Birey şimdiki davranışını sahiplenmeli ve kabul etmelidir ki, başka 

davranış yollarına yönelmek için istekli olsun. Koçluk ilişkisinden faydalanarak, insanlar, kendilerine uygun 

gelişme alanlarını görebilirler. Bu, bireyin yalnızca bir iki alandaki bilgi ve becerilerinin değil, tüm 

yetkinliklerinin geliştirilmesi için de mükemmel bir araçtır (Gilley ve Boughton, 1996). 

Kalinauckas ve King, koçluğun anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir derecelendirme sistemi kurmuştur. Buna 

göre, koçluk ilişkisi spektrumunun bir ucunda “içeri alma”, diğer ucunda “dışarı çekme” diyebileceğimiz iki 

durum vardır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz: Beceri gelişimi için koçluk, daha çok öğrenmeye hevesli yeni işe 

alınanlar içindir. Bu aşamada koçtan gelen birçok girdi vardır ve diğer bireye ne yapması gerektiği anlatılır. 

Buna “içeri alma” denir. Spektrumun diğer ucunda koçluğa gelişimsel bir süreçten gelerek performansta belirgin 

bir artışa olanak sağlayan koç bulunmaktadır. Bu noktada daha az anlatma, daha çok soru sorma vardır. Bu da 

“dışarı çekme”dir (Kalinauckas ve King,1994: 5-6). 

                                                           
3 Tutumlar ve davranışlar, yetkinliklerin öğeleridir. Yetkinlik, bilgi, beceri ve tutumlardan oluşan davranış 
biçimidir 



TABLO 1 

Koçluk Spektrumu 

 

                

 

        
 
 
 

TABLO 2 

Koçluk Spektrumu 

 

 

 

 

 

 

Bu iki uçtaki koçluk anlayışı, Kalinauckas ve King tarafından “yönetici koçluk” ve “başarı koçluğu” olarak 

adlandırılmıştır. Buna göre: 

Yönetici koçluk: Yöneticinin tartışma ve rehberlik edilmiş aktivitelerle çalışanlardan birine bir sorunu çözmesi 

yada bir işi daha iyi yapması için yardım etmesidir. Performansın pratikte gelişimi ve belirli becerilerin 

gelişimine odaklanılır. 

• Beceriler 

• Bilgi  

• Deneyim 

• Potansiyel 

• Bağlılık 

• Deneyim 

Koç en çok ne yapar? 
 
 

KONUŞMA            DİNLEME 

İÇERİ ALMA DIŞARI ÇEKME 

YÖNETİCİ KOÇLUK 

Yöneticinin çalışana bir sorunun 
çözümünde yada bir işi daha iyi 

yapmasında tartışma ve 
yönlendirilmiş aktivite yoluyla 
yardım ettiği bir süreçtir. Odak 
noktası, performans gelişimi ve 

belirli yeteneklerin geliştirilmesidir. 

Bireyin kişisel ve örgütsel hedefler 
çerçevesinde ihtiyaçlarını etkin bir 

biçimde karşılayabilmesi için koçun 
hem fırsat hem teşvik sağladığı 
sürekli ve katılımcı bir süreçtir. 

BAŞARI KOÇLUĞU 



Başarı koçluğu (achievement coaching): Koçun bireye kişisel ve kurumsal hedefler kapsamında bireyin kendi 

ihtiyaçlarının da etkili bir biçimde giderilmesi için hem teşvik hem fırsat sağladığı sürekli ve katılımcı bir 

süreçtir. Koçluğa başarı koçluğu tarafından yaklaşmak, danışanların beceri ve yetkinlik bakımından daha alıcı 

olmalarını sağlayacaktır. Sadece örgütün amaç ve ihtiyaçlarına değil, çalışanınkine de önem verildiği için, daha 

kısa sürede amaca ulaşılacak ve bağlılık kazanılacaktır. Bu yaklaşım ayrıca, koçluğun en büyük engellerinden 

birinin de yenilmesini sağlayacaktır: Diğerinden daha az biliyor olma korkusu. Hızlı değişen çevrelerde 

yöneticilerin becerileri ve bilgileri kısa zamanda uzmanlarca geçilmiş olabilir. Ama başarı koçluğu yapabilmek 

için, koç, her konuda uzman olmak zorunda değildir. (Kalinauckas ve King,1994: 5) Koç her konuda değil, ama 

yöntemler ve koçluk süreci konusunda uzmandır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler 

konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü danışanın bulmasına yardımcı olan, 

danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını, davranışsal becerilerini 

iyileştirmesini sağlayan kişidir. (Ezerler, 2004-b: http://www.kariyercafe.com) 

 

 
 

1.2. KOÇLUKLA KARIŞTIRILAN YÖNTEMLER 

 

1.2.1. Danışmanlık:  

Danışmanlığı “danışanın daha mutlu yaşaması için gerekli standartları arama, keşfetme ve açıklık kazandırma 

konusunda ona fırsat sağlama” olarak tanımlayabiliriz. 1980’lerde danışmanlık, iş dünyasında istenilen 

performans düzeyinde çalışmayan elemanlar için gereken bir yöntem olarak görülüyordu. Operasyonel 

yönetimde kabul görmediği örnek çoktu (Özden, 2001: 162-168).  

Danışmanlık, yöneticiyi, çalışanları aktif olarak dinlemeye, gerçekleri tanımak için onlara soru sormaya ve 

onların uygun bir sonuca ulaşmalarını sağlamaya teşvik eder. Bazı örgütlerde danışmanlık, problemler su yüzüne 

çıktığında örgütün disiplin aracı olarak kullanılır. Yanlış davranışları gözlenen çalışan, yönetici ile danışmanlık 

görüşmesi yapar (Kalinauckas ve King, 1994: 7-8).  

Bugün bu yöntemlerle eğitilmiş bazı yöneticilerin, koçluğu danışmanlıkla eş anlamlı görmektedirler. Ama 

ikisinin arasında önemli bir temel fark vardır: Danışmanlık problem temellidir, koçluk ise gelecekteki fırsatlarla 



ilgilidir. Koçluk yönteminin kullanılması için yolunda gitmeyen bir şey olması gerekmez. Ama bu, ortak 

noktaları olmadığı anlamına da gelmez. En büyük benzerlik, koçluk ve danışmanlık için gereken becerilerde 

kendini gösterir. Koçluk, danışan negatif duygu durumunda yada derin umutsuzluğa kapılmış ise uygulanmaz. 

Bu, danışmanlık için daha uygun bir durumdur.  

Aşırı idealist olmamak için, koçlukta, gelecekte bir takım problemler doğabileceği göz ardı edilmemelidir. 

Koçluk da danışmanlık gibi kaynağını bir problem noktasından alabilir. Koçluk konusunda yapılan bir çalışmada 

katılımcı yöneticilere çalışanlarından biri için bir koçluk planı yapmaları söylenmiştir. 16 katılımcı içinden 

yalnızca 2’si başlangıç noktası için bir gelecek fırsatını tasarlamıştır. Diğerlerinin tamamı geçmişteki yada o anki 

problemlere odaklanmışlardır (Reddy, 1995: 108; Herr ve Cramer, 1997: 508-509).  

 

TABLO 3 

Koçluk ve Danışmanlık Arasındaki Fark 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.2.2. Eğitim: 

Kimi yöneticiler koçluğu “birinin bir şeyi daha iyi yapmasını sağlamak” olarak görürler. Spor koçluğuyla 

ilişkilendirirler. Koçluğa bu gözle bakıldığında, çalışma, yetkinlikler alanında bilgi ve beceri geliştirmeye 

yönelirken, tutum ve davranışlar dikkate alınmaz. Oysa gerçek anlamda koçluk yetkinlik geliştirme amacındadır. 

Koçluk  

Danışmanlık  

 
Problemler 

 
Fırsatlar  

Gelecek 

Geçmiş  



Birebir eğitim durumunda uygulanan müdahaleci koçluk (yönetim koçluğu) da gerçek anlamda koçlukla 

karıştırılmaktadır. Müdahaleci koçluk, yöneticinin bir hata saptamasıyla olur. Bir eğitim ihtiyacı gözlenirse, 

çalışan, iş için gereken performans standartları için yeniden eğitilir. Çalışana soru sorularak hatasının farkında 

olduğundan emin olunması ve bir daha yapmayacağına dair bir söze bağlılık oluşturulması düşünülür (Herr ve 

Cramer, 1997: 508-509; Dubrin, 1988: 344). 

1.2.3. Eski çalışanların, deneyimlerini yenilere aktarması (Sitting with Nellie): 

Koçlukla karıştırılan diğer bir yöntem de, örgüte yeni girenlerin tecrübeli bir çalışanla birlikte oturmasıyla olur. 

Eğer tecrübeli olan kişiler bilgiyi nasıl aktaracakları konusunda eğitilmişlerse ve nasıl kullanacaklarını bildikleri 

yeterli eğitim malzemeleri varsa, bu etkili bir yöntem olabilir. Eğitime yardımcı olabilecek araçlar yoksa, yeni 

çalışanlar, eğitimcinin standartlarını edineceklerdir. Ama bunlar aslında kurumun gereksinim duyduğu 

standartlar olmayabilir.  

Bu yaklaşım, en iyi ihtimalle yeni elemanın yeni pozisyonunda gerekli standartları öğrenirken kendini rahat 

hissetmesini sağlayabilir. En kötü ihtimalle ise, yeni eleman, tam bir kayıp yaşayacaktır, çünkü eğitimci, öğretme 

yada iletişim becerilerine sahip olmayabilir (Kalinauckas ve King, 1994). 

1.2.4. Mentorluk:  

Şirketlerin kendi kültür, bilgi ve tecrübelerinin yeni nesil yönetici adaylarına aktarımı yöntemidir. Düzenli 

söyleşiler yoluyla, bireylerin performanslarını ve gelecekte karşılarına çıkabilecek fırsatları objektif olarak 

değerlendirebilmelerini sağlamak için onlara fırsat tanınır. Üst seviyelerde çalışan bir yönetici daha alt 

seviyelerdeki bir eleman ile şirketin kariyer planı, her iki tarafın beklentileri, ilgileri ve tecrübeleri göz önünde 

bulundurularak eşleştirilir ve bu yönetici eşleştiği kişiye şirket içindeki pozisyonu ve istekleri doğrultusunda yol 

göstericilik yapmaya başlar. Kişi, iş ortamında yaşadığı problemler, gelişim alanları, insan ilişkileri, iletişim 

becerileri ve kariyer çizgisi gibi pek çok konuyu mentoru ile paylaşılır ve mentorun tecrübeleri ve bilgisi 

çerçevesinde, merkezi öğrenme olan, danışana destek olmak amaçlı ve uzun süreli bir dostluk ilişkisi başlar 

(Ceylan, 2004: http://www.isguc.org/index.php?cilt=6&sayi=1; Syrett ve Lammimann, 1999: 148-158).  



Formel mentorluk ilişkilerinde genellikle mentor, aynı birimden olmaz, farklı bir birimin üst düzey 

yöneticilerinden biridir. Mentorluk genellikle genç çalışanın kariyer gelişimi fırsatlarına odaklanır ve bazı 

profesyonel kurumlarca aktif olarak desteklenir (Bolton, 1997: 93-94).  

Mentorluk, koçlukla karıştırılır. Mentorların koçluk tekniklerinden faydalandığı doğrudur. Ama mentorluk, yeni 

elemanın kurumdaki siyasi ve idari sistemlere aşinalığını sağlamaya yardım etmesi açısından farklıdır. Genç 

elemanın performansını bir üst düzey yöneticiye dayandırmasını sağlar ve bu her zaman kendi potansiyelinin 

yeteri kadarını kullanamamasına neden olabilir. Koçlukta ise, amaç bireyin potansiyelini optimum düzeyde 

kullanmasını sağlamaktır (Syrett ve Lammimann, 1999: 148-158; Armstrong, 1998: 208). 

Mentorluk özellikle yeni mezunları işe alma durumunda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Profesyonel statü 

kazanmaya yardım sürecinde de kullanılır ve genellikle enformel bir düzeyde uygulanır. Ayrıca, örgütte 

kullanılan yöntemler, sistemler, süreçler ve uygulamaların devam ettirileceğinden emin olmak için de mentorluk 

güçlü bir araçtır. 

Bu noktada “gençlik mentorluğu”ndan da bahsetmekte yarar vardır. Gençlik mentorluğu “kırsal alan” ve 

“üniversite içi” olmak üzere iki türlüdür:  

Kırsal alan: Bu tür mentorluk sistemlerinin amacı, mentor-öğrenci ilişkisinin gücünden yararlanarak, yetersiz 

ekonomik koşullarda yaşamakta olan öğrencilerin yaşamlarını kalkındırmak ve söz konusu öğrencilerin, 

eğitimlerinde ve yaşamlarında sahip oldukları değerlerle karşılaşacakları fırsatlardan bütünüyle yararlanmalarına 

yardımcı olmaktır. Kırsal alanda okuyan öğrenciler için mentor büyük şehirlerde yaşayan, üniversite eğitimi 

görmüş, iş sahibi ve bu tür destek programlarına katılmaya gönüllü olan kişidir. Öğrencisi ile iletişimini telefon, 

e-mail yada posta ile sağlar ve en az bir yıl boyunca onun kişisel ve akademik gelişimini takip eder. 

Üniversite içi: Üniversitelerde üst sınıflarda okuyan öğrencilerin yada mezun olmuş ama Mezunlar Derneği’ne 

üye olup okul ile bağlantısını kesmeyen yetişkinlerin alt sınıflarda okuyan öğrencilere kişisel, akademik ve 

kariyer seçimlerinde yardımcı olması ve yol göstermesidir. Mentor kendi deneyimlerinden yararlanarak 

öğrencinin ne istediğini ve istediğine nasıl ulaşabileceğini araştırır ve bu yolda ona destek olur 

(http://www.mentor-tr.com/coaching.asp). 

http://www.mentor-tr.com/coaching.asp


 

1.3. MENTORLUK, KOÇLUK VE DANIŞMANLIK KAVRAMLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

 

Mentorluk, koçluk ve danışmanlık kavramları arasındaki ilişkilerin irdelenmesi, lider-ast arasındaki gelişimsel 

ilişkilerin çeşitli yönleriyle tanımlanması açısından aydınlatıcı olacaktır.  

1.3.1. Farkları: 

Zaman boyutu dikkate alınmadığında, bu üç kavram arasında oldukça küçük farklılıklar bulunmaktadır. Aslında 

yönetici, ekip lideri veya ekip üyesi, her zaman astlarına veya iş arkadaşlarına yeni beceriler öğreterek, yanlış 

tutumlar sergilediğinde onları bunlarla yüzleştirerek ve örgüt değerlerini hatırlatarak farkındalık yaratan bireyler 

olmalıdır. Bu; öğretme formuyla, bireysel ve örgütsel engelleri aşma çabalarıyla veya kariyer geliştirme fırsatları 

verme girişimleriyle gerçekleşebilir. Özetle, yöneticinin her çabası, astlarının gelişim araçlarına sahip olduğunu 

ve gerekli yetkinliklerle donatıldığını görmek amacına yönelmelidir (Ceylan, 2004: 

http://www.isguc.org/index.php?cilt=6&sayi=1; Snape, Redman ve Bamper, 1994: 81; Reddy, 1995: 108).  



TABLO 4 

Koçluk, Danışmanlık ve Mentorluk Yaklaşımlarının Farklı Boyutları 

Kaynak
: 

Ceylan, 
2004 

 

1.3.2. 

Benze

rlikler

i: 

Mentor

luk ve 

koçluk 

kavram

ları 

arasınd

a beş 

temel benzerlik görülmektedir. Bunlar: 

1. Bireylerin davranış, tutum ve becerilerini geliştirmek amacıyla farklı konularda öğrenme fırsatları yaratmak, 

2. İleri düzeyde bilgi ve deneyimleri aktararak gelişim rehberliği yapmak, başvuru kaynağı olmak, 

3. Beceri geliştirme fırsatları sunmak, 

4. Öğrenme ve bağımsız düşünmeyi harekete geçiren soru sorma stratejileri geliştirmek, 

5. Bireyin gelişim hedeflerine ulaşmasını amaçlayan geribildirim vermek ve onu yönlendirmektir. 

 SÜREÇ  ZAMAN  İÇERİK  ODAK NOKTASI  FAALİYETLER 

KOÇLUK 

 

Kısa ve orta 
vadeli 

 İşle ilgili 
öğrenme  

 Mevcut iş / 
Planlanan iş için 
öğrenmeyi 
kolaylaştırma ve / 
veya geliştirme 

 İş tasarımı ve 
öğrenme 
tekniklerinden 
yararlanarak 
bireysel ve ekip 
performansını 
iyileştirme 

DANIŞMANLIK  Kısa vadeli Motivasyon/ 
Tutumla ilgili 
problemleri 
çözümleme 

 Gelişimsel yaşamın 
her alanında çare 
buluculuk  

 Aktif 
dinleme duygu ve 
düşünceleri 
keşfetme  

Hedefler, değerler 
ve değişkenleri 
gözden geçirme 

MENTORLUK  Uzun vadeli  Kariyer  

Ailenin rolü  

Gelecekle 
ilgili mevcut 
performans 
düzeyini 
iyileştirme 

 Gelişimsel mevcut ve 
gelecekteki yaşam 
dönemlerini kapsama 
alma 

 Kariyer fırsatları 
yaratma  

Uzun vadeli kariyer 
geliştirme 
programlarına 
katılıma teşvik etme  

Kariyer kararlarını 
destekleme 



Koçluk için gerekli beceriler, mentorluk için de uygun görülmektedir. Aktif dinleme, soru sorma tekniklerini 

kullanma, yetkinlik geliştiren hedefler belirleme, güven ve performans arttırıcı geribildirim verme gibi temel 

beceriler koçluk ve mentorluk uygulamaları açısından oldukça önemlidir (Parsloe, 1997: 17-31). 

Mentorluk rolü; koçluk, danışmanlık ve destekleyicilik rollerini kapsayıcı niteliktedir. Koç olarak mentorlar, 

yetiştirilen kişilerin becerilerini geliştirir. Danışman olarak mentorlar, yetiştirilen kişileri destekler ve 

özgüvenlerini artırır. Destekleyici olarak mentorlar, yetiştirilen kişi adına aktif bir şekilde aracılık yapar, çeşitli 

teşviklerden yararlanmaları için inisiyatif kullanır (Robbins, 1997).  

 



II. BÖLÜM 

KOÇLUK BECERİLERİ 

 

Yetkin bir koçluk, doğru becerileri, yaklaşımları ve kişisel özellikleri kullanarak bu süreci uygulamayı gerektirir. 

Becerileri göstermek, uygulamak ve gözlemek görece daha kolaydır. Ama nitelik ve özellikler, insanların kişisel 

düzenlerine içkindir. Tutumlar, yeteneklerden daha sorunludur ve sonuç olarak standartlaştırılmaları ve 

ulaşılabilmeleri daha zordur. Ama her ikisi de yetkin bir koçluk için önemlidir.  

Olumlu tutumlar geliştirmeye çalışmak belki de koçluk işinin en önemli bölümüdür. Koçluk, danışanın koça, 

koçun da danışana inanıp güvenmesini gerektiren iki yönlü bir süreçtir. Danışan koçluğu kabul etmek ve 

uygulamak konusunda olumlu yönde istekli değilse, performansta hiçbir gerçek ilerleme kaydedilemez. 

Danışanın kendisinin bu olumlu tutumu geliştirmekten sorumlu olduğu ileri sürülür. Ancak, koçun bu 

sorumluluğun bir bölümünü üstlenmesi, bir lider ve motivasyoncu olarak danışanın daha iyi bir performans 

göstermeye ilişkin heyecan duymasını sağlaması gerektiği görüşü de reddedilemez (Parsloe, 1997: 17-31).  

 

 

 

2.1. ANAHTAR BECERİLER 

 

Danışanla iletişim, etkili bir koçluk sağlamak için temel önemdedir. Bu da bir tutum ve kısmen de beceri 

sorunudur. Bir insan davranışı uzmanı olan Albert Mebrabian, iletişimimizin %55’inin sözsüz, %38’inin sesle, 

%7’sinin sözlü iletişim olduğunu iddia eder. Buna göre koçluk yapacak kişinin kendisinin geliştirmesi gereken 

temel becerileri şunlar olacaktır: 

♦ Beden dili 

♦ Dinleme  

♦ Soru sorma 



2.1.1. Beden Dili:  

Beden dilinin temelleri olan yüz ifadeleri, jestler, duruşlar, göz işaretleri, beden hareketleri, hepsi birer mesajdır. 

Beden dili, bir bakıma, düşüncelerimizin penceresidir. Çünkü beden dili sözcüklerden daha yüksek sesle 

konuşur. Bedenimiz bir şey söylerken biz başka bir şey söyleyebiliriz. Sözsüz işaretlerin bazılarını çok genel 

olarak şöyle sıralayabiliriz:  

♦ Empati, gülümseme, açık ve olumlu jestler, yakın oturmak yada durmak, göz kontağı yada baş hareketleriyle 

gösterilebilir.  

♦ Savunmacı yada güvensiz tutum,bacakları koça doğru birleştirerek, güven isteği ise bacak bacak üstüne 

atarak gösterilebilir. 

♦ Gerginlik, kederli gözler, elin ağza götürülmesi yada sık sık yüze dokunmak, yada huzursuz hareketlerle 

gösterilebilir. 

♦ Öfke yada saldırganlık, katı yada gergin duruşlar, açık gözler, sıkılı yumruklar yada kapalı eller, sıkıca 

bükülmüş kollar, ayak vuruşları yada parmak tıkırdatmalarıyla gösterilebilir.  

♦ Sıkıntı, kollardan hayali tozların alınması, esneme yada odaya göz gezdirme ile gösterilebilir (Parsloe, 1997: 

19-20; Kalinauckas ve King,1994: 16-18). 

Beden dili konusunda dikkat edilmesi gerekir ki, bir jest, kendi başına, sonuca varmak için muhtemelen yetersiz 

kalır. Aynı zamanda, farklı kültürlerden insanlar, aynı işaretleri çok farklı yorumluyor olabilirler. 

2.1.2. Dinleme:  

İnsanların beklentileri, kabulleri, önyargıları, istekleri, hepsi gözlem ve dinleme yoluyla aldıkları mesajları 

etkiler. Koçlar ve danışmanlar, büyük ölçüde bu becerilere dayanırlar ve bunlar etkili bir biçimde uygulamak 

zorundadırlar. 

Örneğin, müdahaleci stili benimsemiş olan koç (yönetici koçluk), danışanın yanıtını yalnızca doğruluk için değil 

ama danışanın sesindeki güven için de dinlemelidir. Bu onun koçun talimatını gerçekten anlayıp anlamadığını 

gösterir. İnanç duygusu da söylenen sözlerin içeriği kadar ses tonunda kendini gösterecektir. Motive edici bir stil 

(başarı koçluğu) kullanan bir koç, esas olarak soru sorma becerilerini kullanacak ve bu nedenle de bir yandan 



yanıtları dinleyip bir yandan da bir sonraki uygun soruya hızla karar vermek zorunda olacaktır (Gilley ve 

Boughton, 1996: 137-138). Yanıta tepkide duraklanması, genellikle akıllıca bir tekniktir. Ama dikkatsiz dinleme 

yüzünden yanıtın tekrarlanmasını istemek, koçun inanılırlığına zarar verir. Dinleme becerisiyle ilgili olarak 

koçun geliştirmesi gereken beceriler şöyle sıralanabilir: 

1. Göz kontağını sürdürerek ve yüzünde arkadaşça bir ifade ile ilgilendiğini göstermelidir. 

2. Danışanın kullandığı ses tonuna karşı duyarlı olmalıdır. Aynı zamanda kendi ses tonuna da dikkat etmelidir. 

Bazen ses tonu söylenenlerden daha önemli olabilir. 

3. Danışanı fikir ve görüşlerini ifade etmeye “Hımm”, “Evet”, “Anlıyorum”, “Peki sonra ne oldu?” gibi 

sorularla teşvik etmelidir.  

4. Danışana onun duygularına sempati duyduğunu göstermelidir.  

5. Danışanın görüşlerini kişisel olarak almamalıdır ve herhangi bir saldırgan ifadeye karşı savunmacı tutum 

takınmamalıdır. 

6.  Not alma alışkanlığı edinmelidir. 

7. Karmaşık bir durumla ilgilenirken, anladıklarını şöyle ifadeler kullanarak özetlemeye çalışmalıdır: “Yani 

söylediğin şu...”, “Dur, baştan tekrar edelim…”. 

8. Sonuca varmakta yada gereksiz öğütler vermeye başlamakta çok hızlı davranmamalıdır. 

9. Tartışamamalı ve söz kesmemelidir (Parsloe, 1997: 20-21). 

“Tanrı sana görmen için iki göz ve duyman için iki kulak vermiş; konuştuğunun iki katı göresin ve duyasın diye” 

(Atasözü). 

2.1.3. Soru Sorma: 

Müdahaleci koçluk stilinde (yönetici koçluk), doğru bir soru sormayla konunun anlaşılıp anlaşılmadığının 

kontrol edilmesi son derece önemlidir. Ama motive edici stilde (başarı koçluğu) de koçun bu beceriyi sık sık 

kullanması gerekir (Kalinauckas ve King, 1994: 19-20). Koç, deneyimli danışanlarla çalışırken durumu kontrol 

edenlerin onlar olduğu ve onların kendi yetişmelerinden sorumlu olmaları gerektiği unutmamalıdır. Bu nedenle 



koç, hem onların bu sorumluluğun farkında olmaları, hem de bu sorumluluğu daha da ileri gidebilmek için 

kullanmalarında bir hızlandırıcı olarak davranabilmek için soru sormaya ihtiyaç duyar. Bu tip bir soru sorma 

etkinliği, son derece beceri ve özen ister. Aşağıdaki tablo, koçların soru sorma becerilerini geliştirmeleri için 

ipucu niteliğindedir. 

 

TABLO 5 

Koçların Soru Sorma Becerine İlişkin İpuçları 

BUNLARI YAPIN BUNLARI YAPMAYIN 

Neden soru sormanız gerektiğini açıklamaya 
hazır olun. 

Sessizliği uygun zamanlarda kullanın. Sessizlik 
bazen yıldırıcı, bazen konuşturucu olabilir. 

Uyumlu bir ortam sağlamak için çok çalışın ve 
diğer kişiyi arkadaşça, destekleyici ve yardımcı 
bir tavırla rahatlatın. 

Geniş kapsamlı, muhtemelen anlaşılmayacak 
sorular sormayın. 

Açık, somut ve spesifik sorular sormaya çalışın. Yönlendirici sorular sormayın. Bunlar, danışanın 
ne düşündüğünü/bildiğini değil, sizin zaten 
bilmekte olduğunuz şeyleri gösterirler. 

Yanıtları her zaman olumlu ve cesaretlendirici 
bir tonla kabul edin. 

Amacınızı açıklamadan, tuzak sorular sormayın. 
Bu, motivasyonsuzluğa neden olabilir.  

İhtiyacınız olduğunda daha fazla bilgi isteyin-
“Hepsi bu mu?” vs. sorular sorun. 

Karmaşık bir dil kullanmayın.  

Yanıtların gerçekten irdelenmesini sağlayın. 
Duraklama genellikle bunun yapıldığını gösterir. 

Yanıtı bildiğinizi düşünerek ve ilk 
duyduğunuzun tam bir yanıt olduğu sonucuna 
vararak üzerine atlamayın. 

Danışanın kendi durumu üzerinde düşünmesinin 
önemini gösterin. “Yaptığın işin gelişmeye 
başladığını nasıl fark ettin?” gibi sorular sorun. 

İlginç ama uğraştığınız konuyla ilişkisiz 
yanıtlarla konuyu saptırmayın. 

Kaynak: Parsloe, 1997: 23-24 

 

2.2. YARDIMCI BECERİLER 

 



2.2.1. Geribildirim:  

Gelişmenin ortaya konması için danışan genellikle daha önce üzerinde anlaşılmış olan hedefe yada standarda 

yaklaşmaya başladığının onaylanmasını ister. Gelişme planının sürekli olarak gözden geçirilmesi, etkili 

çalışmayı teşvik eder. Çalışmanın önündeki engeller de tartışılabilir ve bunların halledilmesi yada planın tadil 

edilmesi için ortak bir çalışma yapılabilir. 

Ne zaman bir gözden geçirme yapılsa, hedeflere yeniden bakılır. Hedef yeni bilgi ve beceriler kazanmaksa, 

danışan kazandığı bilgileri uygularken nasıl bir performans sergilemektedir? Hedef nitelik kazanmaksa, danışan 

gelişme planına göre nasıl ilerlemektedir? Eğitici raporlarının işaret ettiği sonuçlar nelerdir? Koç tarafından 

gerçekleştirilecek bu gözden geçirme oturumlarına sürekli, iyi organize olmuş ve sistematik bir yaklaşım, 

danışanın kendine güvenini sağlamakta en kesin yollardan biridir (Gilley ve Boughton, 1996: 139). 

Durumlar yada olaylar üzerindeki denetimi sürdürmek, gelişme planının başarılı olmasında yaşamsal önemdedir. 

Bazı şeyler öğrencinin denetimi dışında olacağı için, koç bu denetimi gerçekleştirecektir. 

Danışanın sorunlarla karşılaşabileceği konular, dürüstçe tartışılmalıdır. Sorunların nedeni koçun yönetimi yada 

stili midir? Danışan yeterli mi yoksa çok fazla mı çalışmaktadır? Eyleme geçmeden önce yapılması gereken 

önemli değişiklikler var mıdır? Danışana başa çıkılamaz gibi görünebilecek şeyleri ortadan kaldırmak için 

karmaşık sorunların her bir parçası basitleştirilip ayrı ayrı uğraşılmalıdır (Parsloe, 1997: 21-22). 

2.2.2. Oturumları İdare Etmek: 

Güven yaratmak ve başarıya ulaşmak için kullanılabilecek geniş bir fikirler ve teknikler yelpazesi vardır. Önemli 

olan, verilmesi gereken olumsuz mesajları mümkün olan her durumda olumlu olanlarla dengelemeye çalışmaktır. 

Güçler zayıflıklarla dengelenmelidir. Amaç, tam dürüstlük olduğu kadar, adalettir de. Bu, geribildirimin 

mümkün olduğunca çabuk gelmesine yarar. Zamanlama çok önemlidir. Özellikle de oturum danışanı hayal 

kırıklığına uğratacak gibiyse, geribildirim ertelenmemelidir. Koçun yapılan her hatayı belirtmesi gerekmez; 

bunun yerine, temel hatalara konsantre olmalıdır. Küçük noktalarla başlanırsa, daha önemli konuların 

tartışılmasını zorlaştırmayacak bir atmosfer yaratılacaktır. 

Koçtan öğüt isteniyorsa, vermelidir. Ama bazıları kendisini önemli hissettirdiği için öğüt vermeyi sever. Bazen 

öğüt vermek yalnızca kişinin kendi egosunu tatmin eder. İyi bir koç, mümkün olan her durumda, öğüt isteğini, 



danışanın çözümünü kendisinin bulacağı bir soruya dönüştürmeye çalışmalıdır. İkna etmeye çalışmaktan yada 

tartışmaktan kaçınmalıdır. Danışan savunmaya geçiyor yada saldırganlaşıyorsa, bu tepkinin nedenini keşfetmeye 

çalışmalıdır ve olumlu bir eylemle bu tepkinin üzerine gitmelidir (Parsloe, 1997: 24).  

Aşırı coşkulu ifadeler genellikle durumu karıştırdığı için tehlikelidir; bunlardan kaçınılmalıdır. Destekleyici 

olmanın sürekli övmek olmadığı unutulmamalıdır. Bu, danışanın hata ve korkularının onaylanmasa bile, nasıl 

olsa anlaşılacağını bilerek bunlara izin vermesine yol açar. Koç, danışana karşı her zaman duyarlı olmaya 

çalışmalıdır ve “Bunu kastetmiyorsundur” yada “Böyle hissetmen için bir neden yok” gibi aceleci yorumlarla 

karşısındakinin hislerini reddetmekten kaçınmalıdır. Yorumlarını mümkün olduğunca tanımlayıcı kılıp değer 

yargıları yada kişisel saldırı gibi görülebilecek yorumlarda bulunmamalıdır (Gilley ve Boughton, 1996).  

Geribildirim ve koçun oturumlardaki tutumuna ilişkin ipuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

TABLO 6 

Koçların Oturumlardaki Tutumları 

BUNLARI YAPIN BUNLARI YAPMAYIN 

İnsanların durumlarına duyarlı olur, onlara 
yetişkin kişiler olarak davranırsanız, onlardan 
daha çok şey alabilirsiniz. 

Katılmadığınızı söylemekte yada tartışmakta 
aceleci olmayın. 

Karşınızdaki kişinin yerinde olsaydınız neler 
hissedebileceğinizi hayal etmeye çalışın. 

Aşırı eleştirel olmayın. 

Vereceğiniz geri bildirimin doğru olması kadar 
dürüst olmasına da özen gösterin. 

Mesafeli ve soğuk olmayın. 

Olumlu ve olumsuz mesajları dengeleyin.  Sürekli söz kesmeyin. 

Zayıflıklara işaret edin ama her zaman güçlü 
yanları da vurgulamaya çalışın. 

Yorumları, fikirleri yada duyguları görmezden 
gelmeyin. 

Açıklığı hedefleyin. Soru sormaktan kaçınmayın. 

Eleştirilerinizin yapıcı ve basit olmasına dikkat 
edin. 

Oturumu bitirmek için acele ediyor gibi 
görünmeyin. 

Uygun ses tonu ve dil kadar uygun bir zaman ve 
mekan da seçin. 

 

İnsanları kendi gelişimlerinin sorumluğunu 
üstlenmeye teşvik edin.  

 



Bir rol modeli olduğunuzu hatırlayın; 
öğütlediğiniz gibi davranın. 

 

Kaynak: Parsloe, 1997 

2.2.3. Hedef Belirlemek ve Bu Hedeflere Ulaşmak: 

Performans hedefleri, açık ve görünebilir olacak şekilde yazılmalıdır. Yazılmazsa, başarı koç yada yönetici 

tarafından değerlendirilemez. Hedeflerin şu özelliklere sahip olması gerekir: 

♦ Esneklik: Danışanın performansı halihazırdaki düzeyinin ötesine geçebilmesi için esnek olmalıdır. 

♦ Ölçülebilirlik: Gözlem yada başka bir yolla hedef ölçülemezse, hiçbir zaman oraya ulaşılıp ulaşılamadığı 

anlaşılamaz. 

♦ Ulaşılabilirlik: Aşırı hırslı hedefler hoş görünebilir, ama genellikle ulaşılamaz. Oysa, bir adım ilerlemeyi 

amaçlayan gerçekçi hedeflere ulaşılabilir. 

♦ Uygunluk: Hedefler bireye yada kuruma uygun değilse, amaçsızdır. 

♦ Zamanlama: Hedefe varılacak zamanı belirlemek, başarının ölçülmesi için önemlidir. Açık uçlu zamanlara 

ilişkin anlaşmalar, genellikle gerçekleştirilmeden kalır (Clutterbuck, 1999; http://www.mentor-tr.com). 

2.2.4. Motive Edici Olarak Nitelikler: 

Geleneksel İngiliz yaklaşımı, nitelikleri akademik bilginin ölçüldüğü sınavlarla eşitlemek doğrultusundadır. 

Ancak, bu yaklaşım yetersiz olarak değerlendirilmeye başlanmış ve nitelik kazanmaya ilişin yaygın yaklaşım, 

giderek yalnızca bilmenin değil, performans yeteneklerinin ölçülmesi gerektiği şekline dönüşmüştür. Yetkinlik 

temelli ölçülerin değerlendirilmesi, bugün pek çok işletme tarafından tercih edilen yöntemdir. 

Yetkinlik temelli nitelik kazanmanın, mükemmelliğe ve sürekli daha yüksek performans düzeylerine ulaşmada 

motive edici bir faktör olup olmadığı, önemli tartışmalara konu olmuştur. Nitelik kazanmayı hedeflemek, tam bir 

motivasyon sağlamaz, ama kişisel, ekonomik ve toplumsal başarı için bireyin ihtiyacı olabilecek performans 

niteliğine ilişkin iyi bir gösterge olduğu düşünülebilir. Ve bu hedef, çalışan birçok insan için motive edici 

olabilir. Bu bağlamda, koç, danışana yetkinliklerini geliştirmesi için gerekli motivasyona ulaşmasında destek 

olmalı, ayrıca kendisi de koçluğun gerektirdiği yetkinlikler bakımından kendini değerlendirip geliştirmelidir 

(Parsloe, 1997: 29-30). 



2.2.5. Övgü ve Onaylama: 

Araştırmalar, onaylama, özsaygı ve etkin performans arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Kendileri 

hakkında iyi şeyler düşünen insanlar, iyi şeyler üretir. Ama özellikle iş dünyasında övgü ve onaylamadan 

yoksunluk söz konusudur. Bunun nedenini bir yandan kültüre, diğer yandan da kontrol ve komutaya dayalı 

yönetim sistemlerinin baskın oluşuna bağlamak mümkündür.  

Onaylama, özsaygı ve etkin performans arasındaki ilişkiyle ilgili kimi görüşler “vuruş” fikrini kullanır. Burada 

“”vuruş”, diğer kişinin kendini gerçekleştirmesinde etkili olabilecek olumlu sözlerimizdir. Bu, bir raporun 

sunumunu takdir etme, bir toplantının başarısı üzerine yorum yapma yada sadece birine zaman ayırma ve ilgi 

gösterme ile olabilir. Negatif vuruşlar ise, yıkıcı eleştiriler, küçümseme veya kaba davranma şeklinde olabilir. 

Bunlar, danışanda öz saygı kaybına neden olabilir ve koçun asla yapmaması gereken şeylerdir. Koçun bir 

oturumda yaptığı onaylamalar ve övgüler, gerçek olmalıdır ve koç, onaylamaktan ve övmekten utanç nedeniyle 

çekinmemelidir.  

Koçlukta övgü ve onaylamaya daha çok yer vermeye başlama noktası, uygulamaları yeniden gözden geçirme 

olmalıdır. Bu, iyi yapılmış işlere odaklanıp, bireyin başarısının farkında olmasını sağlamakla olabilir. Özsaygısı 

yüksek olanlar, başarısını daha çabuk kabullenirken, özsaygısı az olanlar, bunu çok zor bulur (Kalinauckas ve 

King, 1994: 21-22).  

2.2.6. Uyumluluk Sağlama: 

Danışanın davranışlarını benzetme ve yansıtma ile, koç kendi davranışlarını da onunkine benzer şekilde 

değiştirir. Buna devam ettikçe uyumluluk konumuna gelinir. Bu sadece danışanın koçla birlikteyken rahat olması 

anlamına gelmez, aynı zamanda daha karşılık verici ve alıcı olması da demektir. Bu uyuma ulaşırken, koç, 

direniş ve güvensizliği önlemek için danışanıyla ortak özelliklerine konsantre olmalıdır. Ahenkten doğan 

sempati, bireylerin yapıcı eleştirileri kolaylıkla algılamasına, değişimi kabul etmesine ve daha çok çaba 

göstermesine ortam sağlar (Kalinauckas ve King, 1994: 24).  

2.2.7. Güven Sağlama: 

Güven sağlamak zaman alır ama eğer koç, destekleyici ve yargılamayan biri olarak algılanır ve danışanla 

uyumlu bir ilişki kurup ona tüm dikkatini verirse, güven kendiliğinden doğacaktır. Danışan, süreci tehdit edici 

görmüyorsa ve sürecin “kendisine yapılan” (kendi isteği ve iradesi dışında) bir şey olduğunu hissetmiyorsa, 



güven gelişir. Çünkü koçluk iki tarafın da bağlılığını ve katılımını gerektiren bir süreçtir. Koç, gizlilik ilkesine 

bağlı olmalıdır ve herkesin başkalarına güvenme eğiliminin aynı olmadığını bilmelidir. Çok önemli bir diğer 

nokta da, her şeyden önce, koçun kendisinin sürece güvenmesi gerektiğidir (Ezerler, 2004-b: 

http://www.kariyerkafe.com). 

2.2.8. Yargılayıcı Olmama: 

Etkin koçluk için, yargılayıcı eğilim varsa terk edilmelidir. Koçun doğrular ve yanlışlar üzerine sahip olduğu 

görüşler, doğal olarak rahatsızlık yaratacaktır. Koç, kişisel yargıları ve yönetsel yargıları arasındaki dengeyi iyi 

kurmalıdır. Önerilen bir davranış şeklinin bir değeri olmadığını yada zarar verici potansiyeli olduğunu 

düşünüyorsa, bu dengeyi kurmak adına, davranışın etkilerini araştırmaya değer bulmalıdır. Eğer danışan, koçun 

işe yaramayacağından emin olduğu bir davranışta ısrarcı ise, koç, yapmamasını önerebilir, hatta ısrarcı olabilir. 

Fakat bunu yapmadan önce, önyargılı olmadığından emin olmalıdır (Kalinauckas ve King, 1994: 26.  

2.2.9. Samimi Olma ve Meydan Okuma: 

Samimiyet, koçun bulunduğu objektif pozisyondan dolayı, açık sözlü ve içten olmasıdır. Koçun buradaki amacı, 

danışanın yararına olacak, belli konulara dikkat çekmektir. Örneğin, koç, danışanın sözleri ve eylemlerinin 

tutarsız olduğunu görürse, ona kendini kandırdığını göstermelidir. Danışan bunun zaten farkında olabilir, ama 

koçun rolü, harekete geçmesini sağlamaktır. 

Koçun samimi olmakla aşırı dolaysız olma arasındaki dengeyi iyi kurması gerekir. Yoksa danışan, ayıplandığını 

hissedebilir (Benton, 1998: 11-13). 

Meydan okuma ise, koçun sorularını uygun sözcüklerle ifade ederek, danışanın kendine meydan okumasını 

sağlamaktır. Bu tehdit edici değildir ama yıkıcı meydan okumadan daha etkilidir. Bu bağlamda işe yarayan 

sorular “Bunu nereden biliyorsun?”, “Bunun için nasıl bir kanıt sunabilirsin?” gibi sorulardır (Bagshawe, 2004: 

http://www.newtonbagashawe.co.uk). 

2.2.10. Danışanın Ajandası Üzerinden Çalışma: 

Burada kastedilen, “suitcasing” adlı bir teknik. Koçun kendi fikirlerini, düşüncelerini ve tecrübelerini danışanla 

yapacağı oturuma giderken adeta bir valize koyup kaldırması, böylece, sürecin kendi düşünce ve yorumlarıyla 

boğulmamasını sağlamaktır. Koç, zamanını ve dikkatini karşısındakine vermesi ve kendisinin anlatan değil, 



dinleyen olması gerektiğini unutmamalıdır. Empati kurmak gereklidir elbette. Ancak bunun dozu iyi 

ayarlanmalıdır.  

Bu nedenle, koç öncelikle, danışanın ajandasını öğrenmelidir. Yani, onun planları, bu ilişkiden neler beklediği 

gibi konularda bilgi edinmelidir. Bunun için sorabileceği en uygun sorular “Bu oturumdan beklentin nedir?”, 

“Senin için önemli olan nedir?” gibi sorular olabilir. Koç birtakım tetikleyici sorular sorup danışanı 

konuşturmaya başlarsa, oturumun doğal akışı içinde yeni sorular da doğacak ve koç, danışanın ne istediğini 

anlayabilecektir (Kalinauckas ve King, 1994: 26-27. 

2.2.11. Teşvik Etme ve Destekleme:  

Koçlukta önemli bir beceri de, danışanı teşvik edip desteklemektir. Koçun teşvik ve desteği sözde kalmamalıdır. 

Danışanın ihtiyacı olduğu anda koçun meşgul olması yada koçun danışana gereksiz yere dikkatini dağıttığı 

imasında bulunması, “Seni desteklemek için buradayım” sözünü anlamsız kılar. Aslında teşvik ve destek, 

başkası için zaman yaratmaktır.  

İnsanlar yapabileceklerinin yapmakta olduklarından fazla olduğunu kendileri göremeyebilirler. Koç, danışana 

farkında olmadığı kapasitesini ve nelerin mümkün olduğunu göstermelidir (Reddy, 1995: 108-110). 

2.2.12. Gelecekteki Fırsatlara Odaklanma:  

Koç, danışanın gelecekte nerede olmak istediğine odaklanmalıdır. Ama bunun için zamanlama doğru olmalıdır. 

Eğer danışan geçmişteki bir sorununa takılıp kalmışsa, gelecek fırsatlarına konsantre olmaya hazır değildir. Bu 

durumda görüşmeler adım adım geleceğe yönelmelidir. Koç gelecekle ilgili sorular sorarak danışanı geleceğe 

çekebilir. Bu zaman ve sabır ister ama, geleceği düşünmek, belli bir davranış biçimine bağlılığı güçlendirmek 

için kullanılan etkili bir tekniktir (Syrett ve Lammimann, 1999: 148-158). 

2.2.13. Asıl Konuya Gelme:  

Danışmanın kendinden bahsetmesi uzun zaman alabilir. Ama koç, geniş konuları araştırmakla işin özüne gelmek 

arasındaki dengeyi iyi kurmalıdır. Bazı danışanlarla işin özüne gelebilmek için her şeyi konuşmuş olmak ve 

danışanı teşvik etmek gerekir. Bu tip danışanlara kısa, keskin sorular sormak işe yarar. Ama bazen de bu sorular, 

asıl konuya gelmek yerine başka konularda konuşmayı uzatır. 



Geleceğe dair davranışları konuşmaya geçmek zaman alır. Bu fazlasıyla uzayıp zaman kaybına neden olabilir, 

ama eğer koç, aksiyon planına çok hızlı geçmişse, sadece yüzeysel düzeyde çabalıyor olacaktır. Başarılı bir koç, 

ne zaman sürece müdahale edeceğini bilmelidir (Kalinauckas ve King, 1994: 30).  

2.2.14. Gözlem Becerileri: 

Gözlem becerisi, koçun danışandan ek bilgi toplama kabiliyetidir. Koç, kişiyi hem sözle ifade ettiklerini 

dinleyerek, hem de sözsüz iletişimle yansıttıklarını gözlemleyerek, bir bütün olarak tanımalıdır. İstekli bir 

dinleme kadar beden dilinin işaretleri de önemlidir. Bu işaretler, kişinin içsel durumunu yansıtır. Koçun danışana 

bilgiyi içsel olarak işlemesi için zaman tanıması ve sözünü bölmemesi, iyi bir gözlem için gereklidir (Bolles, 

2004: 393-404). 

2.2.15. Objektiflik: 

Objektif olmak, duygularınız ve hisleriniz sürece karışmaya başladığında, bunu fark etmek ve öznel yargılara 

dönüştüklerinde bir kenara bırakabilmektir. Mümkün olan en iyi desteği verebilmek için, bilinçli olarak, duruma 

dışardan bakmak, kendini duygularından, önyargılarından ve hislerinden ayırmaktır. Koç, objektif olmakla, 

danışanın -koçun öznel fikirlerinin etkisinde kalmadan- kendi kararlarını vermesini sağlar. Eğer koç, danışanı 

etkileyecek öznel yargılarını sürece dahil ederse, kendi çözümünü empoze etme ve öğretici rolüne bürünme 

noktasına gelir (Syrett ve Lammimann, 1999: 148-158).  



III. BÖLÜM 

ETKİN KOÇLUK UYGULAMALARI 

 
3.1. KOÇLUK SÜRECİ NASIL YÜRÜR? 

 

 
Koçluk sürecinin evrelerini şu şekilde sıralayabiliriz: 

♦ Yönlendirme faaliyetinin uygulanacağı koşulların seçilmesi, 

♦ Kaynakların belirlenmesi, 

♦ Koçluk için uygun ikliminin oluşturulması, 

♦ Öğrenme sürecinde koç ile danışan arasındaki yardımlaşmanın geliştirilmesi, 

♦ Koç ve danışanın uygulama planı üzerinde görüş birliğine varması, 

♦ Amaçların belirlenmesi, 

♦ Gelişmenin izlenmesi, 

♦ Danışana gerekli yardımın yapılması, 

♦ Koçun danışanın öğrenme sürecini izlemesi, 

♦ Kazanılan yeni bilgi ve becerilerin teyidi (Ardıç, 2001). 

Koçluk, yeni mezunlardan genel müdüre kadar, örgütün her kademesinde uygulanabilir. Ama herhangi bir 

program yada girişim gibi, başarı üst düzey yönetimin desteği ve bağlığıyla ilişkilidir. Bu tür bir desteğin 

eksikliği, programların koordinasyon ve odaklanma eksikliği ve güç grupları yada politik kazanç güden kişiler 

tarafından bölünmesiyle ölme riskiyle karşılaşmasına neden olur.  

Koçluk programı, koç ve danışan arasında karşılıklı güven ve gizlilik esasına dayanan bir “ortaklık” ilişkisine 

dayanır. Program, koç ve danışan arasında yapılacak birebir görüşmelerle yürütülür. Programın kapsam ve 

süresi, danışanın ihtiyacına göre belirlenir. Genellikle haftada bir yada iki saatlik görüşmelerle 8 ila 12 seanslık 

bir çalışma süresi planlanır. Koçun süreç boyunca iyi bir dinleyici olması, danışanla empati kurabilmesi, onu 

sorularla kendi çözümlerini bulması için yönlendirmesi, cesaretlendirmesi, sürekli geribildirim vermesi ve 



güvenli bir ortam sağlaması gerekmektedir. Süreçte amaç danışana balık vermek değil, balık tutmayı 

öğretmektir. 

Danışan, aldığı geribildirimleri koçla tartışır, bireysel ve kurumsal hedeflerini belirleyip buna uygun aksiyon 

planı hazırlanır. Her seansta bir yandan bu plan üzerinden çalışılırken diğer yandan yöneticinin yaşadığı ve 

hedeflerine ulaşmasına engel teşkil eden problemler ve bunların içsel ve çevresel faktörleri çalışılır (Ezerler, 

2004-a). 

Koçluk ilişkisi karşılıklı sorumluluk ve istikrarlı bir çalışma gerektirir. Koçun üzerinde durduğu konular 

danışanın güçlü ve gelişmeye açık yönleri ile hedefleridir. Süreçteki temel amaç ise danışanın vizyonunu 

gerçekleştirmesi için eylem adımlarını belirlemek, performansını artırmak ve süreç boyunca kendisine ayna 

tutmasını sağlamaktır (http://www.mentor-tr.com/coaching.asp).  



3.2. SÜRECİN ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMAK 

 

Koçluk, her bireyi potansiyelini anlaması ve onu nasıl kullanacağını öğrenmesi konusunda güçlendirmek için 

dizayn edilmiştir. Koç, danışanı iyi bir şekilde anlayarak, onu ne zaman desteklemesi, ne zaman germesi, ne 

zaman ona meydan okuması ve yol göstermesi gerektiğini bilir. Koç ve danışan birebir çalışarak, danışanın 

deneyimleri, olgunluğu, bilgisi ve kariyer yolu kadar, örgütün ihtiyaçlarını da dikkate alarak, anahtar gelişim 

hedeflerini koyar ve bunlara ulaşırlar. Koçluk, yönetilebilecek ve ölçülebilecek kısımlara ayrılabilecek amaçlar 

yaratmaya teşvik eder. Bunu desteklemek için, koçluk “az ve sık” temeline dayanarak, yüz yüze görüşmeler, 

telefon ve e-mail geribildirimleri ve işbaşında gözlem gibi uygulamaların kombinasyonu ile yapılır. Koç, 

danışanın kararlaştırılan yaklaşımı incelemesini ve ona uymasını, ve performans ve iş doyumunu arttırmak için 

yeni fikirler araştırmasını birer gereklilik olarak sunacaktır. 

Koçluk sürecinin etkinliğini sağlamak için koç, yukarıda II. bölümde saydığımız tüm becerileri birlikte çalıştığı 

danışana özel en uygun şekilde sentezleyerek kullanmalıdır. Öncelikle, danışanla uyum ilişkisi kurmayı 

başarmalıdır. Aksi takdirde, koçluk ilişkisi, gereken samimiyet sağlanmadığı için, verimli olmayacaktır. Danışan 

kendini istediği gibi ifade edemeyecek, görüşmeler çok yüzeysel kalacak, koç da geleneksel yönetim anlayışına 

takılıp kalacaktır. Koç, kendine ve danışana, uyum sağlamak ve samimiyet kurabilmek için gerekli zamanı 

tanımalıdır. 

Koçluk ilişkisinin doğması, ihtiyaçların, beklentilerin ve hedeflerin dikkatli bir şekilde düşünülmesini gerektirir. 

Format, içerik, ve süre üzerinde anlaşılmalıdır. Bunlar iki taraf arasındaki karşılıklı saygıya ve empatiye dayanır 

ve sonuçlara ulaşmaya bağlılıkla alttan desteklenir. 

Birçok işletme bu sistemin avantajlarını anlamışken, masraf azaltma ve rasyonelleşme gerçekleri, yöneticilerin 

çalışanlara yatırım yapacağı zamanı kısıtladı. Dışardan koçlar getirmek, koçluk modelini kurum içinde adım 

adım, zamana yayarak, dışardan gelen tecrübeli bir yardımcı takımla gerçekleştirmeyi sağlayacağından, etkili bir 

alternatif olarak görülmektedir. 

Bu nedenle, planın düzeni ve uygulanmasına yardımcı olması için üçüncü bir tarafla anlaşılabilir. Bu insan 

kaynakları departmanından bir uzman yada büyük yöneticilerden tek tek bireylere kadar her kademeye koçluk 

hizmeti sunan firmalardan biri olabilir. Doğru eşleştirmeyi bulmak önemlidir: Taraflar arasında uyum olması 



yetmez; dışardan gelen koç, kurum kültürünü tanımalı ve kurumun karşılaşabileceği zorlukları görebilmelidir. 

Kurum içinden gelen koç ise, güçlü ve uygun iletişim ve kişiler arası ilişki becerileri sergilemelidir. Eğer bu 

faktörler yoksa, ölçme fırsatı olmaz; programlar yüzeysel ve kısa ömürlü kalır (Guest, 1999: http://www.mentor-

tr.com). 

Koç, bir dahaki sorusunun ne olacağına ve öğrenmek istediği bilgiye nereden ulaşacağına ilişkin ipuçlarını, 

büyük ölçüde, görüşmenin akışı içerisinde danışanın sözlerinden alır. Bu nedenle, dinleme becerisini çok iyi 

kullanmalıdır. Yönetici kimliğinin verdiği kontrol gücünü bir yana bırakıp, görüşmeyi doğal akışına 

bırakmalıdır. Başlangıçta danışanın savunmacı ve ürkek bir tutum izlemesi doğaldır. Bu tutum, danışanın güven 

kazanmasıyla zaman içinde aşılacaktır (Ahern, 2003). 

Danışanın sessizlik anlarında koç sabırlı ve rahat davranmalı, ona iyi düşünmesi için imkan tanımalıdır. Koç ve 

danışan, gelişmeler üzerine incitici yönü olmayan, enformel bir söyleşi yapabilir. Bu sırada koçun etkin dinleme 

ve soru sorma becerisiyle katılımcı ve destekleyici bir tutum sergilemesi çok olumlu bir etkiye sahip olacaktır. 

Çünkü dinleme ve soru sorma, çok güçlü bir süreçtir. Bazı oturumlar başlangıçta, yani alışma sürecinde 

fazlasıyla resmi ve kısa olabilir. Karşılıklı güvenin gelişmesiyle koçluk çalışması giderek daha doğal bir 

görüşmeye dönüşür. 

 

3.3. KOÇLUK SİSTEMİ UYGULAYAN İŞLETMELERDEN ÖRNEKLER 

 

Koçluk sisteminden faydalanarak çalışanlarının potansiyelini geliştiren kuruluşlar arasında IBM, Herman Miller, 

Pfizer, Unilever, American Express, Philips, Boeing, EPA, The Walt Disney Company, Marriott Hotels gibi 

dünya devleri yer alır (Ezerler, 2004-c). 

Dünyada şirketler yönetici koçluğu hizmeti için yıllık 150,000-1,000,000 US$'lara kadar geniş bütçeler 

ayırıyorlar. Manchester Inc. tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları, bu kadar yatırıma fazlasıyla değdiğini 

gösteriyor. Koçluk programlarına yapılan yatırımın geri dönüşü (ROI- Return on Investment) yapılan ilk 

harcamanın 5.7 katı olarak bulunmuş. Aynı araştırmaya göre, bu hizmeti alan yöneticilerde de çok olumlu 

gelişmeler görülmüş. Yöneticilerin;  



♦ % 77'sinde astlarıyla olan ilişkilerde iyileşme 

♦ % 61'inde iş tatmininde artış  

♦ % 67'sinde takım çalışmasında artış kaydedilmiştir (Ezerler, 2004-c). 

Koçluk programları, genellikle değişim yada hızlı gelişme dönemlerinde uygulanır. Genellikle olağanüstü 

sonuçlara ulaşılır. Güçlü bir koçluk kültürü geliştiren kurumlar, çalışanlarını öğrenmeleri ve gelişmeleri için 

güçlendirme konusunda sıkı bir bağlılık oluşturmuşlardır. Bu kurumlar, daha büyük bağlılık, katılım ve sadakat 

ile ödüllendirilirler. Bu ödüllendirme, artan motivasyon, etkinlik ve profesyonellikte kendini gösterir. 

Sayıları gittikçe artan birçok kurum, koçluğu eleman geliştirme programlarının temeli olarak gösterirken, çok az 

sayıdaki ileri görüşlü firma, bunu bir adım ileri götürmüştür. Bunlardan biri Mitel Telekom. 1995’te hiyerarşik 

yönetim yapılarını koçluk modeli ile değiştirdiler. Firmanın satış müdürü Mike Ford, şöyle anlatıyor: 

“Geleneksel modelin çok masraflı olduğu ve daha düz bir sisteme ihtiyacımız olduğunu anladık. Doğru yada 

yanlış yoktu, ama bizim için ilerlemeyi sağlayacak tek yönetim modeli koçluktu. İş planları, yeni girişimler, gibi 

stratejik konularla ilgili çok daha fazla bilgiyi çalışanlarımızla son kararlar verilmeden önce paylaşıyoruz. Sonuç 

neredeyse her zaman daha gelişmiş bir fikir oluyor. Sistemin faydaları aynı zamanda çalışanların tutumlarında da 

izlenebiliyor. Motivasyon düzeyi ve moral çok yüksek ve bunlar performansın da yüksek olmasını sağlıyor. 

Koçlar, tüm gücü takımdaki kişilere veriyor. Orada bulunma nedenleri, yalnızca çalışanlarını beceri ve 

performans olarak daha iyi noktalara getirmek. Sonuç olarak, çalışanlarımız kendi kararlarını vermeyi biliyorlar 

ve bun yapmak için cesaretleri ve kendilerine güvenleri var. Bu da bana zaman sağlıyor” (Guest, 1999).  

Attachmate Sales UK, dünyanın en büyük özel yazılım şirketinin bir bölümü, koçluk sisteminden bariz biçimde 

faydalanmış işletmelerden yalnızca biridir. İşletme, bu sistemin bir ödülü olarak, sistemi uygulamaya 

başladıkları ilk yılda, 1994’te, gelir hedeflerinin üzerine çıkmıştır. Bu başarının temelinde önemli 

pozisyonlardaki çalışanların motivasyonu ve kendilerini geliştirmeleri vardır. Bölge müdürü Ian Wells, koçların 

elemanlarının gelişimine, işin değişen gereklerine uygun bir hızda yardımcı olduklarına inanmaktadır. Wells 

ayrıca, çalışanların da koçluk sisteminden çok memnun olduklarını belirtmektedir. Buna göre, çalışanlar, 

kendilerine bireysel ilgi gösterilmesini ve koçla birlikte çalışmayı eski sisteme göre çok daha motive edici 

bulmaktadırlar. 



AS400 ve PC alanlarında IT çözümleri sağlayan Hanover Bilgisayar Sistemleri’nin ticari yöneticisi Sue Smith, 

dışardan bir koç görevlendirmenin avantajlarına değinerek şöyle demiştir: “Koçumuz, takımımızın bir üyesi 

oldu. Diğer örgüt dışında işe yerleştirme projelerindeki gibi, koç, elindeki iş için odaklanma ve teşviki 

sürdürmek için güdülenmiştir. Bunu kurum içindeki herhangi bir çalışan başaramayabilir. Elbette nihai amaç 

mutlu, kendini aşan bir profesyonel satış gücü oluşturmak” (Clutterbuck, 2003: http://www.mentor-tr.com).  



3.4. BRITVIC: BAŞARILI BİR KOÇLUK UYGULAMASI ÖRNEĞİ 

 

Britvic (The British Vitamin Products Company) birkaç yıl liderlik ve yönetim sisteminin kalitesini arttırmak 

için çalışmıştır. Değişim programı için koçluk sisteminden faydalanan Britvic, CoachingIndex360’ı 

uygulamıştır. CoachingIndex360, yöneticilerin koçluğuyla ilgili geribildirim alınması için kullanılan bir 360 

derece geribildirim anketi ve sürecidir. Yöneticilere performanslarıyla ilgili geribildirim sağlamanın yanı sıra, 

yöneticilerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini belirleyecekleri ve aksiyon planlarını çıkaracakları, kolaylaştırılmış 

bir tartışmanın temelini hazırlar. Danışanlarından ölçümlendirilmiş ve güvenilir geribildirim almak, yöneticiler 

için yeni bir deneyim ve çoğu buna büyük değer vermektedir. 

CoachingIndex360 şunları içerir: 

♦ Tutum: Örneğin, yöneticinin öğrenmeye ve gelişime bağlılığı olup olmadığı ve hedeflerine ulaşmak için 

koçluktan faydalanıp faydalanmadığı;  

♦ Planlama: Koçluk görüşmelerinin planlanıp planlanmaması ve yönetici tarafından uygulanıp uygulanmadığı;  

♦ Süreç: Yöneticinin asıl koçluk görüşmelerinde gerekli becerilere sahip olup olmadığı;  

♦ İlişkiler: Yöneticinin güçlü ilişkiler geliştirmekte koçluktan faydalanmaya açık olup olmadığı. 

Koçlukta 360 derece endeksini uygulanırken, danışanlar online olarak koçlukla ilgili bir dizi olumlu ifadeyi ne 

dereceye kadar bu ifadeye katıldıklarına dair puanlarlar.  

İletişim birimi yöneticisi Valerie Heritage, bu sistemi şöyle tanıtır: "Açık ve pratik bir dil kullanan bu ifadeler, 

konunun özüne iner; çoğu zaman direkt bir dil kullanır. Çoğu zaman, yöneticilerin konuşma tarzı, fikirleri 

sorulan kişileri yabancılaştırır. Bu ifadeler, kolay anlaşılmalı ki, böylece örgütün her kademesindeki kişiler 

bunlara kolay yanıt verebilsinler”. 

Tim Roberts, Britvic’in yeni müşteri ilişkileri yöneticisi, amaçlarını şöyle sıralıyor: 

♦ Sürekli gelir ve kar artışı;  

♦ İş dünyasında liderlik ve koçluk konusunda bir rol modeli olmak;  



♦ Sektörün gelecekteki yöneticileri için kaynak oluşturmak. 

Roberts, bu amaçlara ulaşmanın bir özelliğinin de, takım çalışması ve liderliği ön planda tutarak, 120 yönetici 

için yön çizmek olduğunu söylemiştir. İmkan tanıyan ve daha aydın bir yönetim biçimi oluşturmakla, 

yöneticilerin daha az detayla uğraşmasını sağlamayı planladıklarını söyleyen Roberts, bunu yapmak için 

yöneticilerin rollerini anlamaları ve koçluğa inanmaları gerektiğini vurgulamıştır. Bu şekilde bu yöneticilerin 

yönettiği kişilerin daha çok risk alıp, karar vereceklerini öngörmüştür. Bu, elbette, daha geleneksel yönetim 

biçimlerine alışmış olan 120 yöneticiden büyük bir değişim beklemek anlamına gelmektedir.  

Yeni yönetim sistemine geçerken yapılması gerekenler üzerine yöneticiler şu kronolojide anlaşmıştır: 

♦ Departmanların müdürlerinden açık yönerge, 

♦ Çalışanlar için eğitimler düzenlemek, 

♦ Yöneticiler için koçluğa odaklı liderlik gelişimi kursu,  

♦ Yöneticilerin takımlarına iş başında uygulayacakları koçluk, 

♦ Yöneticilerin koçluk performansının ölçülmesi için CoachingIndex360,  

♦ İlerlemeyi gözden geçirmek için CoachingIndex360 sonuçlarının değerlendirileceği, yönetimle ilgili 

konuların anlaşılmasını sağlayacak ve aksiyon planlarının oluşturulacağı yıllık konferans, yılda iki kez 

yapılacaktır.  

Tüm bu planlar yapıldıktan sonra ortaya çıkan gelişmelerle ilgili olarak Iain Ogram şöyle konuşmuştur: "İlginçtir 

ki, en büyük satış rakamı artışları, daha önceki verileri en düşük olan alanlardan geldi. CoachingIndex360’ı 

kullanmanın etkisi, Britvic’in yöneticilerine performanslarıyla ilgili nicel geribildirim sağlamak ve böylece 

performans gelişimlerini neye odaklamaları gerektiğiyle ilgili onları bilgilendirmek oldu. Ayrıca 

performanslarının daha sonra da değerlendirileceğini bilmeleri, yöneticilerin gelişmeleri gereken alanlarda daha 

istekli olmalarını sağladı. Endeksin verileri konferanslarda paylaşıldı ve bu yöneticiler için motive edici oldu”. 

Koçluk uygulamasından önce ve sonraki endeks verilerine bakıldığında %10’dan fazla gelişme kaydedilen 

alanlar şu ifadelere ilişkin konularda oldu: “koçluk için istekle zaman harcar”, “koçluk uygulamasını ilerletir ve 

tanıtır”, “her koçluk görüşmesine hazırlanmak için özel zaman ayırır”, “her görüşmede ortaklık anlayışıyla 



meydan okuyan ama ulaşılabilir hedefler belirler” ve “ulaşılabilirdir – görüşmeler arasında sık sık yeniden 

değerlendirmeler yapar. Bu, iyi koçluğun ana yapı taşlarının yerinde olduğunu gösterir: Koçluk için zaman 

harcamak, planlama, hazırlanma ve iyi hedefler belirleme.  

Bir yönetici olarak kendisindeki değişimi John Padwick şöyle ifade etmiştir: "Koçluğa yaklaşımım çok değişti. 

Sadece çalışanlardan birinin yanında olmayı koçluk olarak görürdüm. Genç, iyi eğitilmiş insanlar, koçluktan 

daha iyi şeyler bekliyor. CoachingIndex360’tan herkesin farklı olduğunu ve farklı stillere uyum sağlamayı 

öğrendim; 10 danışan, 10 farklı stil demektir" (Heritage ve Sweet, 2003: 

http://www.ukhrd.com/_articles/Britvic_Index360_case_study.pdf). 

Bu örnekten de anlaşılacağı gibi; koçluk, örgüt içinde diyalogu başlatıp canlı tutmayı sağlar. Diyalog, koçluğun 

temel dayanaklarından geribildirimin doğru şekilde iletilmesinde önemlidir. Çünkü geribildirim, sürekli gelişim 

için motivasyonel bir yardımcıdır. Koçluk sistemine dayalı bir gelişim ve değişim, örgütteki herkes tarafından 

dikkat ve ilgiyle karşılanacağı için başarılı olacaktır. 



IV. BÖLÜM 

KOÇLUK TÜRLERİ 

 

4.1. ÜST YÖNETİM KOÇLUĞU (EXECUTIVE COACHING) 

 

İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfiler sonucu, aslında işi 

bilen, ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler yaratılmaktadır. Bunun 

sonucu olarak mutsuz olan çalışanların sayısı artmakta ve bu bir kısır döngü halini almaktadır. Durumun 

bilincine varan yöneticiler, nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için tıkanır. Bu durumlarda, 

her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırır, hem de kurumun 

performansını artırır. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan 

becerileri edinir, gelişir ve kendini daha iyi tanır. Koçun dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel 

görüşlerinden istifade eder (Ezerler, 2004-b: http://www.kariyercafe.com). 

Üst yönetim koçluğu, nitelikli bir koçun bir örgüt lideri ile bir dizi dinamik ve güvenilir oturumda, artan yönetsel 

performans sağlamaya yönelik açık hedefler belirleyip bunlara ulaşmak için birlikte çalıştığı koçluk türüdür. 

Yönetici ile koç arasındaki ilişki, diğer profesyonel ilişki türlerinden farklıdır. Örneğin, üst yönetim koçu, 

uygulama ve çıktıları değerlendirmekle, bir danışmandan daha çok daha çok ilgilenir. Koç, bir otorite figürü 

değildir. Yöneticiyle koç arasındaki ilişki bir işbirliğidir (Ken ve Barry, 2004). 

Üst yönetim koçluğunun amacı gerek bilgi gerekse tecrübe açısından kuvvetli bir durumda olan şirket 

yöneticileri için standart gelişim yöntemlerinden farklı, kendilerine özel hazırlanmış bir gelişim aracı temin 

edebilmektedir.  

Mevcut bilgisini hayata geçirme oranını artırarak (knowing–doing gap), liderlik kimliğini daha sık kullanmasını 

sağlayarak, varsa zorlu süreçlerdeki (kariyer planı, yeni sorumluluklar ve ekip üstlenme, geri bildirim verme, işe 

alma, yeniden yapılanma süreçlerine bağlı değişiklikler vb.) karar mekanizmalarına destek olarak yöneticinin 

farkındalığının ve şirket başarısına bireysel katkısının artması, çalışmanın odak noktasıdır (Information 

Management, Fall 2004, Vol. 17, No: ¾, pg. 25).  



Ayrıca, günlük sorunların daha kolay üstesinden gelerek mevcut konumlarında daha başarılı olmaları, geleceğe, 

kariyer hedeflerine daha fazla odaklanabilmeleri, özel hayatlarına ve kendilerine daha fazla zaman 

ayırabilmeleri, profesyonel, özel ve sosyal hayatlarında daha fazla tatmin olmaları üzerinde çalışılması da 

çalışmanın önemli bir katkısıdır. 

4.1.1. Üst Yönetim Koçluğu İlişkisinin Oluşumu: 

Zirveye ulaşabilmelerinde kendilerine en çok neyin destek olduğu sorulduğunda 5 yöneticiden 4’ü öğrenme ve 

teşvik edilmeyi belirtmiştir. Yöneticiler, kendi kariyerini yönetmede, bir yönetici adayına olduğu kadar, yönetici 

olmuş birine de, tavsiyelerde bulunacak ve yüzleşmekten sakındığı şeylerle mücadele etmesi için onu kışkırtacak 

bir destekçinin gerekli olduğunu savunmaktadırlar. Bu, genç yöneticiler için kuşaktan kuşağa aktarılan bir hediye 

gibidir, çünkü destek olan yönetici, verdiklerinin orantısal bir karşılığını almaz. 

Yöneticilerin veya müdürlerin zirveye geldikten yada yaklaştıktan sonra bu destek ilişkisini sürdürmesi, ancak 

geçtiğimiz on yıl içinde yaygınlaşmıştır. Bugün çalıştıkları işletmelerde en üst düzey pozisyonlara sahip 

yöneticilerin, o noktaya gelene kadar zaten her şeyi öğrendiğini söyleyemeyiz. Çünkü insanın 

öğrenebileceklerinin, yeni bilginin bir sınırı yoktur ve bu yüzden en başarılı yöneticiler bile her şeyi bilmezler ve 

hiçbir zaman da öğrenmemişlerdir. Bu nedenle açık olan şudur ki, sürekli öğrenme ihtiyacının aslında kıdemle 

birlikte arttığını iddia etmek oldukça mantıklıdır. Kişi ne kadar tepe noktasına doğru ilerlerse, sorumlukları da o 

ölçüde artacaktır ve bu nedenle öğrenmeye ve uyum sağlamaya olan ihtiyacı o ölçüde artacaktır. Sürekli 

öğrenmenin gerekliliğiyle ilgili nedenleri şöyle sıralayabiliriz:  

♦ Yönetsel işlerde karmaşıklığın ve hızlı değişimin giderek artması, öğrenmeyi bırakan yöneticilerin giderek 

daha az konuya hakim olduğu anlamına gelmektedir. 

♦ Örgütsel piramidin alt basamaklarında edinilen beceriler, üstte tutunmak için yeterli değildir. Zirvedeki 

yöneticiler, öğrenmeye sarılmazlarsa, ilgisizlik yüzünden pahalıya mal olacak hatalar yapma potansiyelleri, 

giderek artar.  

♦ Kendini geliştirmeyen yönetici, özellikle strateji alanında, kaliteli eğitim almış çalışanların yanında 

dezavantajlı konumdadır. MBA derecesine sahip yada güçlü ve başarılı bir kariyer gelişim süreci olan bir 

yeni yönetici adayı, yöneticinin konumu için güvensizlik kaynağı olabilir. 



♦ Örgütün her kademesinde performans değerlendirme sisteminin kurulması ve bunun genellikle yetkinlikler 

temelinde uygulanması, kişilerin zayıf yönlerini meydana çıkarır ve bunları tartışmaya açık hale getirir. 

Yöneticiler değerlendirilmeyi önlemeye çalışır ve kendilerini bu sistemin dışında tutarlarsa, öğrenme 

konusunda olumsuz birer rol modeli olurlar.  

Yöneticilerin sorunu, en kolay ulaşabilecekleri öğrenme yöntemlerinin, genellikle uygulanamaz yada konularıyla 

ilgisiz olmasıdır. Bir işletmecilik okulunda eğitim görmek için önemli bir zamanı dışarıda geçirmek de lojistik 

anlamda ayarlanması çok zor bir plan olacaktır ve yönetici işletme dışındayken çok şey değişebilir; bu anlamda, 

bu da hem yönetici hem de işletme adına ölümcül bir politika olacaktır. Bu, bir dönem için yöneticinin işinden 

ayrılması ve geri döndüğünde hala ona sahip olacağına güvenmesi demektir. Yöneticiyi işletme eğitimine 

göndermenin, genellikle, onu işletmeden uzaklaştırıp, uygun bir zamanda işine son vermek için tasarlanmış bir 

senaryo olduğuna inanılmaktadır.  

Bir yöneticinin eğitilmek için çok az zamanı vardır. Birkaç haftalık kısa kurslara katılmak için zamanları olsa 

bile, bunlar öğrenme gereksiniminin küçük bir kısmını karşılar niteliktedir. Yöneticilerin en tipik iyi öğrenme 

koşulu, kapsamın ve sürecin direkt olarak kendilerinin o anki öncelikli konularına hitap etmesidir.  

Daha alt kademelerde, talep üzerine eğitim programları geliştirip sunmak daha kolaydır. Örneğin, bilgisayar 

destekli öğrenme süreçleri uygulanabilir, ama bunlar da, öğrenmenin o günün konuları ve koşullarına göre 

hedeflenmesini isteyen yönetici için uygun değildir. Kısacası, yöneticiler için “tam zamanında öğrenme” (just in 

time learning) gereklidir. 

4.1.2. Üst Yönetim Koçluğunun Gerekliliği: 

Üst yönetim koçluğunun gelişimi ve yükselişi, daha kolay ve hazır ulaşılabilen, daha konuyla ilişkili, daha 

pragmatik bir öğrenme kaynağı gereksinimine bir cevap niteliğindedir. Bu eğitim şunlara yönelir: 

♦ Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması, 

♦ Eski öğrenmelere ve deneyimlere ulaşma ve yeni taktik ve stratejiler belirlemek için bunlardan faydalanma, 

♦ Kendi kariyerini ve yetkinliklerini yönetme ve geliştirme,  

♦ Kendi öz bilincini ve bilgili özgüvenini geliştirme. 



Süreci etkileyen diğer belirgin faktörler şunlardır: 

♦ Örgütlerde kademe sayısının azalması, bir basamaktan diğerine geçmeyi daha zor hale getirmiştir ve bu 

noktada daha çok desteğe gerek duyulmaktadır.  

♦ Sürekli bir tek örgütte çalışmanın giderek alışılmışlığını kaybetmesi, yöneticilerin çalışanları için kariyer 

planlaması yapması ihtiyacını arttırmaktadır. 

♦ İş yerinde stresin giderek artması ile uzayan çalışma saatleri birbirini tetiklemektedir ve bunun sonucunda ev 

hayatı ile iş hayatındaki talepler çatışmaktadır. 

♦ Sürekli iş veya pozisyon değişiklikleri, çalışanları rollerinin içinde ve dışında hareket ettirdiği için, çoğu 

örgütteki enformel destek ağları çökmüştür. 

Öğrenme ve destek arasındaki bu kombinasyon, normal örgütlerin yapısında bulunmaz. Üst yönetim koçları, 

yöneticiler gerilim hissetmeye yada empatik olarak dinlenmeye ihtiyaç duyduklarında, adeta onlara bir istikrar 

adası sağlar.  

Yöneticinin karşılaştığı karmaşık sorunlar, koçlu ilişkisi sürecinde birçok konu ve endişenin gündeme gelmesine 

neden olur. Yöneticiler ve yönetici koçlarının en çok karşılaştıkları sorunlar şöyle sıralanabilir: 

♦ İş arkadaşlarım ve astlarımda yapıcı bir rekabet hissini nasıl uyandırabilirim?  

♦ İş esnasında çalışanlarıma daha az müdahale ederek onları nasıl geliştirebilirim? 

♦ Emretmek yerine etkileyerek nasıl başarılı olabilirim? 

♦ Kişisel kredibilitemi nasıl kontrol altına alırım? 

♦ Bundan sonra edinmem gereken bilgilerin çoğu sezgisel temele dayalıyken, nasıl öğrenmeye devam 

edebilirim? 

♦ Üzerinde çok az pratik bilgiye sahip olduğum konularla ilgili yeterli bağlamsal anlayışı nasıl kazanabilirim? 

♦ Nasıl başkan/direktör/genel müdür vs. olabilirim? 

♦ Yetki devrini nasıl yapmalım? 



♦ Farklı bir örgütte yeni bir role ve bu rolün ağlarına nasıl adapte olabilirim? 

♦ Takımımın benim istediğim şekilde davranmasını nasıl sağlayabilirim? 

♦ Başka bir yöneticiden bana devredilen fakat beğenmediğim bir takımla neler yapabilirim? 

♦ Ailemden işime anlayış göstermeleri konusunda ne kadar fedakarlık bekleyebilirim? 

♦ Kendim ilgi çekici bulmadığım bir konuda çalışanlarımı nasıl motive ederim? 

♦ Takımımın benimle açık konuşmasını nasıl sağlayabilirim? 

Çoğu durumda, yöneticinin aradığı cevap aslında kendindedir ama henüz bunun farkında değildir. Koçun 

yaptığı, yöneticiyle sabır ve güvene dayalı bir çalışma yürüterek, konulara farklı pencerelerden bakmasını 

sağlamak, alternatifler geliştirmesine yardım etmektir. Koç, yöneticiye, sorununu anlatırken, olayları daha farklı 

bir tabloda yansıtmasını ve böylece onları farklı boyutlarıyla ele alabileceğini öğretir. Olanların yanında neler 

olabileceğini de düşündürür ve bu bağlamda, yöneticinin seçeneklerini kendine göre belirlediği kriterler ışığında, 

olanlara ve olabileceklere göre değerlendirmesini sağlar.  

4.1.3. Üst Yönetim Koçlarında Yetkinlikler: 

Bir üst yönetim koçunun sahip olması gereken yetkinlikleri tanımlamak kolay değildir. Çünkü ihtiyaçlar duruma 

göre değişecektir. Ancak bazı genel tutumlar aranabilir: 

Kendini bilmek  Yöneticiyle uyumluluk geliştirirken gereklidir. Ayrıca koçun yardım etme kapasitesinin 

sınırlarını bilmesi bakımından önemlidir.   

Davranışsal farkındalık  İnsanların neden ve nasıl davrandıkları şekilde davrandıklarını iyi anlama becerisidir. 

Koçun empati kurmasını kolaylaştırır. 

Profesyonel uzmanlık  “Bir yerde olmak, bir şeyi görmek, bir işi yapmak”, yani sadece danışanın elindeki 

özgeçmiş, belirli bir noktadan sonra onun koçun profesyonel uzmanlığına inanmasında ve güvenmesinde bir 

anlam ifade etmeyecektir. Koçun, pratik olarak yaşanmış, hak edilmiş bir ünü olmalıdır. 



Orantısal algı  Burada kastedilen, dile getirilen sorunları en uygun kapsam içinde değerlendirmektir. Örgütün 

içinde bir tek takımda yaşanan bir sorunu incelemek için konuya toplumsal değerlendirmeler yaparak girmek, 

süreci amacından saptırır. 

İletişim yetkinliği  Dinleme, soru sorma, paralel süreçler, anekdotlara gönderme yapma gibi becerilere ilişkin 

yetkinliklerdir 

Kavramsal modelleme  Yöneticinin etkileşimleri anlaması ve analiz etmesi için kullanılabilecek bir modeller 

portföyüne sahip olmasıdır. Bu portföy, koçun diyalogun bir parçası olarak, gerektiği yerde yeni modelleri 

devreye sokmasını sağlar. 

Sürekli öğrenmeyi sürdürme  Koç, sürekli öğrenme konusunda danışanına bir rol modeli olmalıdır. Uzmanlık 

alanını ilgilendiren her türlü konuda kendini geliştirerek yöneticiye örnek olur. 

Başkalarını geliştirebilme  Koçun danışanlarının başarılarıyla ilgilenmesi ve bu başarılardan eşsiz bir 

memnuniyet duymasıdır. Bu, koçun işini etkin bir biçimde yapabilmesi için en önemli becerilerden biridir. 

İlişki yönetimi becerileri  Uyum sağlayabilmekten, danışana öncelikli amaçlarına odaklanmada yardım etmeye 

kadar ilişkiyi olumlu yönde geliştirecek her türlü beceriyi kapsar. 

Amaçların açık olması  Danışanlara neyi neden başarmak istediklerini sınıflandırmaları konusunda ve 

belirledikleri hedeflere ulaşabilmeleri için pratik planlar geliştirmelerinde yardım etmek konusunda koçun yeterli 

olmasıdır. 

Bu liste, bir koçluk ilişkinin başarılı olması için gerekli tüm becerileri içermemekle birlikte, koçları ve 

danışanları gelişimsel çalışmalarındaki rollerine hazırlamak için gereken temel noktalara değinmektedir. 

Yönetici koçluğunun destekleyicileri ve karşıtları arasındaki bir tartışma, en önemli yetkinlikler arasında koçun 

daha önce danışmanın bulunduğu pozisyonda yada çevrede bulunmasının sayılıp sayılamayacağıdır. Bir diğer 

tartışma konusu da psikologlar tarafından ortaya atılmıştır. Psikologlar, koçluk yapacak olan kişilerin psikoloji 

konusunda yeterliliği olması gerektiğini ileri sürmektedirler.  

Yönetici koçluğunun uygulanma alanı genişledikçe, yeterlilik sağlama ve yetkinlik ve kalite ölçümleri getirme 

yönündeki eğilimler artmaktadır.  



Koçluk sisteminden sonra yöneticilerde daha farklı olmaya başlayan şeyler şöyle sıralanabilir:  

♦ Profesyonel ve kişisel hedeflerini entegre ederler, 

♦ Koçun tuttuğu ayna sayesine özeleştiri yapabilirler,  

♦ Kişisel ve sübjektif sınırlamalarının bilincine varıp bunlardan kurtulmanın yollarını öğrenirler, 

♦ Astlarının kurumun hedef ve stratejileriyle bütünleşmesini sağlarlar, 

♦ Karar verme ve uygulama becerileri gelişir, 

♦ İletişim becerileri gelişir, 

♦ Esnek bir yönetim tarzı kazanırlar, 

♦ Etkili geribildirim becerisi edinirler, 

♦ Önceliklerini belirler ve zamanlarını daha etkili yönetebilirler, 

♦ Düzenli olarak kendilerini sorgulayarak, disiplinli bir gelişme rotası kazanırlar. 

Üst yönetim koçluğunu incelemişken, liderlik geliştirme yöntemlerine ve yönetici adayları için uygulanan koçluk 

sistemine de değinmek yerinde olacaktır. 

4.1.4. Liderlik Geliştirme Yöntemleri:  

Başarılı şirketlerde liderliğin anlamı herkes için ayrı değildir. Ortak bir liderlik anlayışı yaratmak şirketin insan 

yönetimini güçlendirmektir.Liderlik Geliştirme Yöntemleri, şirket kültürüne uygun ve şirkete özel bir liderlik 

modeli oluşturulması, her yöneticinin bu modele göre değerlendirilerek gelişim alanlarının belirlenmesi ve 

birebir ve küçük gruplarda çalışılarak, şirket içi mentorluk sisteminin kurulmasıyla potansiyel yöneticilerin de 

aynı modelde gelişmelerinin sağlanmasıdır. 

4.1.5. Yönetici Adayları İçin Koçluk:  

Şirket içinde yönetici adayı veya yüksek potansiyele sahip olarak belirlenmiş çalışanlar için gelişim ve kariyer 

planı hazırlanması ve uygulama sürecine koçluk teknikleriyle eşlik edilmesi şeklinde yapılan koçluk 

uygulamasıdır. Yönetici adaylarının katıldıkları eğitimlerde öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmelerini 



sağlayacak çalışmaların yapılması ve günlük hayatlarında karşılaştıkları zorluklarda bu bilgileri hayata 

geçirmelerinin sağlanması, çalışmanın temel amacıdır (http://mentor-tr.com/coaching.asp, 2002). 

 

4.2. PERFORMANS KOÇLUĞU (PERFORMANCE COACHING) 

 

Performans koçluğu, kişi odaklı bir yönetim şeklidir. Koçun danışanla yüzü yüze iletişim 

halinde olup, ona destek olmasını ve onu teşvik etmesini gerektirir. Koçun sürekli bir rolden 

bir diğer role geçmesini gerektiren aktif bir süreçtir. Koçun pasif bir gözlemci değil, aktif bir 

katılımcı olması gerekir. Performans koçluğu, koçun görev verme ve iş çıktılarını kontrol 

etmekten çok, soru sorma, dinleme ve yardım becerilerine dayanır. 

Genelde kurumun kendi içinde yarattığı koçlarla uygulanan bu metot, çalışanların verimini 

artırmak amacıyla kurum bünyesinde kullanılmaktadır. Bu konuda özel eğitim almış şirket 

koçları ister astlarına, isterse diğer bölümlerdeki çalışanlara koçluk yapabilir. Kurum bunu 

sistematik bir biçimde uygulamaya koyar, kişilere özgü gelişme planları hazırlanır ve 

uygulanır. Bu iki tarafın da -çalışanlar ve kurum içinden gelen koçlar- kazandığı bir süreçtir 

(Wales, 2002). 

Performans koçluğu, koçla danışan arasında bir değiş tokuş ilişkisidir. Sürecin iki tarafa da 

katkıları vardır. Hem koçun yönetici olarak gelişimini hem de danışanın gelişimini sağlar. 

Sürecin taraflara katkıları problem çözme, performans geliştirme ve sonuç alma 

konularındadır.  



4.2.1. Performans Koçluğu Sürecinin Taraflara Katkıları: 

4.2.1.a.Problem çözme:  

Danışanlar, problem çözme sürecine dahil edilmelidir. Problemin çözümünde kullanılacak 

kaynak, danışanlar olmalıdır. Ayrıca, problem çözme tekniklerini iş başında uygulama 

becerileri danışanlara öğretilmelidir. 

4.2.1.b.Performans geliştirme:  

Performans geliştirme 3 basamakta gerçekleşir: 

1. Performans standartlarını belirleme ve bunları danışanlara iletme. Bu standartlar, işin 

doğru şekilde yapılıp yapılmadığını belirlemekte kullanılacak kriterler olarak kullanılır. 

Ayrıca işi yaparken rehberlik ederler. 

2. Belirlenmiş performans standartlarına göre danışanın performansını değerlendirme. 

Burada amaç, gerçek performansla beklenen performans arasında fark olup olmadığını 

görmektir.  

3. Eğer yetersizlikler varsa, işin yapılma şeklinde değişiklik yapma. Yeni prosedürler ve 

süreçler getirilebilir. Performans standartlarına uymayan çalışanlar, belli bir iş için 

yetkinliklerini arttırmak için ekstra eğitime gerek duyabilirler. Eğer o pozisyon için 

gereken kriterleri asla yerine getiremeyeceklerine karar verilirse, kendilerine başka bir iş 

verilebilir. Performans standartlarını aşan çalışanlar da olabilir. Bu durumda, hangi beceri, 

yetenek veya niteliklerinin onları bu kadar yüksek bir performans düzeyine ulaştırdığı 

dikkatle çalışılmalıdır. Bu çalışmadan edinilen bilgi, sonraki işe yerleştirme, eleman 

seçme ve eğitim faaliyetlerinde kullanılabilir. 



4.2.1.c. Sonuç alma:  

Örgüt liderleri genellikle sonuçlara nasıl ulaşıldığıyla ilgilenmezler. Sadece ihtiyaçları olan sonuçlara ulaşmayı 

isterler. Ama bu sonuçlara kendi kendilerine ulaşamazlar. Çalışanlarına dayanarak sonuçlara ulaşmalı ve 

çalışanlar aracılığıyla bu sonuçlara ulaştıklarının farkında olmalıdırlar (Gilley ve Boughton, 1996: 30-34).  

4.2.2. Performans Koçluğunun Evreleri: 

Performans koçluğu, karşılıklı bağımlı dört evrede gerçekleşir. Her evre bir sonrakini temelidir. Dolayısıyla bir 

evre başarıyla tamamlanmadan diğerine geçilmez. Bunlar: 

1. Danışanla sinerjik bir ilişki geliştirmek, 

2. Performans koçuluğunun 4 rolünü kullanmak: Eğitim, kariyer koçluğu, karşı duruş, mentorluk, 

3. Özgüven sahibi çalışanlar geliştirmek, 

4. Bağlılık sağlayacak bir ödüllendirme sisteminden faydalanmak. 

 

TABLO 7 

Performans Koçluğu Süreci 

Sinerjik 
İlişki 

Kariyer 
koçluğu 

Karşı 
Durma 

Eğitim 

Mentorluk 
Performans 

Koçluğu 

Yönetici 

Çalışan 

Özgüven 

Örgüt ve 
Çalışan 
Performansının 
Artması 

Ödüller $ 



4.2.2.a. Danışanla sinerjik bir ilişki geliştirme:  

Performans koçluğu, koç ve danışan arasında pozitif çalışma ilişkisi kurulmasıyla başlar. Bu, çalışanların 

performans ve kalite geliştirmeye bağlılıklarını arttırır. “çalışanların bağlılığını geliştirmek” ten kasıt, onların 

takımlarının, departmanlarının yada örgütlerinin amaçlarına ulaşması için fedakarlık yapmaya istekli oluşlarıdır. 

Bunu sağlamak için koç, takımının, departmanının yada örgütünün amaçlarını açıklığa kavuşturmalı; gerekli 

yetkinliklerin edinilmesi için eğitim olanakları sağlamalı; çalışanlara kendi işleri ve kariyerleriyle ilgili alınacak 

kararlarda daha fazla söz hakkı tanımalıdır. Bu tür bir ilişki, çalışanlarla sinerji oluşturmayı sağlar. Aynı 

zamanda çalışanların özgüvenlerinin artmasına ve sürekli gelişimi hedeflemelerine de yarar (Gilley ve Boughton, 

1996). 

4.2.2.b. Performans koçluğunun dört rolünü kullanmak:  

Koçluk ilişkisi sürecinde koç, 4 farklı konuda rol üstlenir: Eğitim, kariyer koçluğu, karşı durma ve mentorluk. 

4.2.2.b.i. Eğitim:  

Eğitim sürecinde koç, danışanın gelişimini önemli ölçüde etkileyecek bilgilerini onunla paylaşacaktır. Bu, koçun 

bir tam zamanlı eğitimci olarak hizmet vermesinin zaman tüketici olması iddiasıyla eleştirilmektedir. Ancak, 

koç, koçlunu yaptığı çalışana gereken teknik bilgiyi verebilecek en nitelikli eğitimcidir. Bu eğitimi vermekle, 

koç, çalışanının mevcut beceri düzeyi, güçü ve zayıf yönleri ile ilgili ileri bilgi düzeyine ulaşır. Gelecekteki 

gelişme planlarına ilişkin öncelikleri doğru belirler ve uygun planlar yapar. Performans koçluğunu kendisi yapan 

yöneticinin insan ilişkileri, iletişim, geri bildirim ve dinleme becerileri gelişir. Eğitim rolünün çeşitli getirilerini 

şöyle sırlayabiliriz (Kalinauckas ve King, 1994): 

♦ Teknik yetkinliklerin artması, 

♦ Yöneticiler ile çalışanlar arasındaki ve çalışanların birbirleri ile olan etkileşimi gelişir, 

♦ Problem çözme becerileri gelişir, 

♦ Çalışanların performansı ve nitelikleri artar, 

♦ Çalışanlarla ilişkiler iyileşir, 

♦ Teknik anlayışın genişliği artar, 



♦ Tekrarlı eğitimler ile yöneticilerin teknik ve kişiler arası ilişkilerde yetkinlikleri artar, 

♦ Sürekli gelişim ve öğrenmeye bağlılık artar. 

4.2.2.b.ii. Kariyer koçluğu:  

Bir koç olarak yönetici, çalışanlarını kendi ilgi, yetenek ve bugün ve gelecekteki kariyer yollarını araştırmaya ve 

bunlara ilişkin mantıklı bir içgörü kazanmaya yöneltmelidir. Onlara alternatifleri görme ve kariyer kararları 

vermelerinde yardım etmelidir. Aynı zamanda örgütü de çalışanların kariyer hedefleriyle ilgili bilgilendirmelidir 

ki, örgüt buna göre planlar yapabilsin (Mayer, 2004). 

Yöneticiler, başarılı birer kariyer koçu olmak için çok iyi bir konumdadırlar. Çalışanlarının karşılaştığı kariyer 

kararlarını kendileri de vermek zorunda kalmışlardır. Koçların tecrübeleri, çalışanlara verdikleri kariyer 

kararlarının olası sonuçlarıyla ilgili fikir verir. Koçlar, kariyer tavsiyelerini dayandıracakları gerçek yaşam 

deneyimlerine ve işletmedeki fırsatlarla ilgili gerçek değerlerlere sahiplerdir. Çalışanların kariyer kararları 

verirken bilgilerine ulaşabilecekleri ağlar kurmuşlardır. Çalışanların kariyer planlarıyla ilgili tavsiyelerde 

bulunmak için onların performanslarıyla ilgili performans değerlendirme bilgilerine ulaşma olanakları vardır. 

Tüm bunlar, koçun çalışanlarının istenilen performans düzeyine ulaşmalarını sağlamaktaki etkinliğini 

arttıracaktır (Wales, 2002).  

Kariyer koçluğu rolünün çeşitli getirilerini şöyle sıralayabiliriz: 

♦ Örgütün çalışanlarının performans yetersizliklerini belirlemesine yardımcı olur, 

♦ Çalışanların kariyerlerine ilişkin içgörüsünün artmasını sağlar, 

♦ Çalışanların hem kendi kariyerlerine hem de örgüte daha fazla katkıda bulunmalarını sağlar, 

♦ Çalışanların kariyer yollarıyla ilgili görüşlerinin değişmesini sağlar, 

♦ Çalışanların kendi kendilerine yeten bağımsız bireyler olmalarını sağlar (http://mentor-tr.com). 

4.2.2.b.iii. Karşı durma (confrontation):  

Koç, çalışandan iki türlü performans gelişimi bekleyebilir. Birincisi, çalışandan başarısını arttırmasını (örneğin 

satış rakamlarını) ister. Ama bu, ücret arttırılmadan daha çok çalışmak anlamına geldiği için, çalışana cazip 



gelmez. İkincisi, çalışanın yetersiz performans düzeyinden daha tatmin edici bir düzeye ilerlemesini istemektir. 

Çalışanlar bunu genellikle benimser. Çünkü geribildirime önem verirler. Ancak, olumsuz geribildirimi çalışana 

iletmek zordur. Bunun azarlama olarak algılanması mümkündür. Bu nedenle performans değerlendirme 

sonuçlarını nasıl iletmesi gerektiğini bilmek, koç için önemlidir. 

Karşı durmak, eleştirmek değildir. Ama karşı durmanın olumsuz algılanmaması için koç, çalışanlardan ne 

konuda ilerleme beklediğini açıkça ifade edebilmelidir; kişiye değil performans sorununa odaklanmalıdır; karşı 

gelmeyi, çalışanın savunmacı konuma geçmesine neden olmadan, istenen sonuca ulaşmak için kullanmalıdır; 

çalışanla olumlu ilişkilerini sürdürmelidir. 

Karşı durma, koçluk sürecine şunları sağlar: 

♦ Performans açıkları belirlenir, 

♦ Performans gelişimi için stratejiler belirlenir, 

♦ Sürekli gelişime bağlılık kazanılır, 

♦ Çalışanın gelişimi iyileştirilir, 

♦ Çalışanın zorlandığı tıkanma noktaları belirlenerek bunların üstesinden gelinir (Gilley ve Boughton, 1996: 

38-39). 

4.2.2.b.iv. Mentorluk:  

Girişimi yönetici/koç veya çalışan tarafından yapılan tek rol mentorluktur. Aynı zamanda performans koçluğu 

rollerinden en zor olanı da budur. Mentorluk ilişkisi, bir birimin yöneticisi ile başka bir birimdeki çalışan 

arasında kurulabilir. Mentorluğun temel amacı, çalışanın kariyer başarısı ilerletmektir. Mentor, çalışana örgütün 

gizemlerini çözmesi için yardım den bir rehberdir. Örgütsel tehlike ve tuzaklara karşı çalışanın politik 

uyanıklığını geliştirmeye yardımcı olan bir süreçtir. Mentor, çalışanı profesyonel gelişimi için gerektiğinde risk 

alması konusunda teşvik etmelidir. Bu, onlarla, belirli hedeflerine ulaşmaları için harekete geçmeleri 

doğrultusunda cesaretlendirici konuşmalar yapmayı kapsar (Gilley ve Boughton, 1996: 39-40).  

Mentorluk, kariyer koçluğundan farklıdır. Mentor, örgütün misyonu ve hedefleri üzerine bir bilgi kaynağıdır. 

Çalışanın örgütün felsefesini kavramasını sağlar. Çalışana örgüt içinde nasıl davranması gerektiğini öğretir. 



Kişisel krizler ve sorunlar baş gösterdiğinde güvenilir bir sırdaştır. Kariyer koçu bunlarla ilgilenmez; sadece 

çalışanın kariyerinin örgüt yapısından nasıl etkilendiğine bakar. 4 

4.2.2.c. Özgüven sahibi çalışanlar geliştirme: 

Performans koçluğunda özgüven, koçun hem performansının de problem çözme becerisinin artmasında 

kendisine yardımcı olduğu çalışanda benlik kavramının gelişimini sağlamasından gelir. Çalışanın özgüvenin 

artmasının hem kendisine hem de koça faydası vardır. Çünkü bu, ikisi arasındaki sinerjik ilişkinin gelişmesini 

sağlar. Çalışanın özgüveni yüksekse, performansının ve niteliğinin artması da doğal olarak takip edecektir.  

Koç, çalışanda benlik kavramının gelişmesi için 4 kaynaktan faydalanabilir:  

1. Başarma, başarıyla sonuçlandırma ve hakim olma, 

2. Güç, kontrol ve etki, 

3. Kendine değer verildiğini bilmek, 

4. Değerler ve inançlara göre hareket etmek. 

4.2.2.d. Bağlılık sağlayacak bir ödüllendirme sisteminden faydalanmak:  

Performans koçları ve örgütler, çalışanların bağlılığını kazandıracak ve motivasyonlarını arttıracak ödül 

sistemleri kurmalıdırlar. Bunun için; 

1. Performans gelişiminin 3 temel ilkesini anlamalılar,  

♦ Ödüllendirilen şeyler, yapılan şeylerdir. 

♦ Umduğun, şu an yapılmakta olan olmamalıdır; araştırdığın seni sonuca götürecektir. 

♦ Eğer istediğin sonucu elde edemiyorsan, neyin ödüllendirildiğine bak. 

2. Uygun bir ödüllendirme stratejisi geliştirmeliler, 

3. En iyi sonuçlara ulaştıran ödül türlerini belirlemeliler.  

                                                           
4 Mentorluk, sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 



Örgütler, doğru şeyleri ödüllendirmelidir. Koç, neyi ödüllendirip neyi ödüllendirmeyeceğini bilmelidir. 

Performans koçlarının ödüllendirmesi gereken birkaç davranış, “risk alma, kalite çalışması, takım çalışması, 

bağımsız karar verme, uygulanan yaratıcılık, sadakat, uzun dönemli çözüm üretme. 

Bilinmesi gereken şudur ki, her ödül, aynı sonuca ulaştırmayacaktır. Bu nedenle hangi ödülün en etkili olduğunu 

bilmek, koç için önemlidir. En önemli ödüllerden bazıları, onaylama, izin, en sevilen işin verilmesi, terfi, 

bağımsızlık ve kişisel gelişim fırsatlarıdır (Gilley ve Boughton, 1996: 41-43). 



4.3. MENTORLUK 

 

4.3.1. Tanımı: 

Mentorluk; danışman (advisor), destekleyici (sponsor), öğretmen (tutor), avukat (advocate), koç (coach), 

koruyucu (protector), rol modeli (role model) ve rehber (guide) görevlerini kapsayan akıl öğretici ilişkiler 

bütünüdür (Starcevich, 1997). Mentor teriminin sözlük anlamı, “akıllı ve güvenilir öğretmen veya kılavuz” dur 

(Redhouse English-Turkish Dictionary, 1990:614). Mentor aracılığıyla yetiştirilen kişiyi ifade etmek için en 

yaygın olarak kullanılan terim, “protégé” dir. “Protégé” teriminin sözlük anlamı ise, “etkili ve önemli bir insanın 

patronluğu, rehberliği ve himayesi altında bulunan kişi” dir. Bu terimin yanı sıra, çırak (apprentice), öğrenci 

(student), vesayet altındaki kişi (pupil), asistan (understudy), ortak (partner) ve mentee, v.b. terimler de 

kullanılmaktadır (Starcevich, 1997). 

Mentorluk; koçluk, destekleyicilik ve rehberlik aracılığıyla örgütün deneyimli bir üyesi ile deneyimsiz üyesi 

arasında yaşanan, bireysel ve profesyonel gelişim sağlamayı amaçlayan birebir ilişkidir. Yönetici adayı olarak 

yetiştirilmesi planlanan kişilere veya alt kademelerde çalışan yöneticilere aktif bir şekilde rehberlik yapmaktır. 

Örgüt kültürüne karşı duyarlılık oluşturmayı, hedef ve değerlere bağlılık yaratmayı, daha proaktif bir şekilde 

kariyer hedefleri belirlemeyi ve daha güçlü ast-üst ilişkileri yaratmayı amaçlayan koçluk fonksiyonudur (Kinlaw, 

1989).  

İş yaşamında mentorluk ilişkilerinin daha yaşlı ve deneyimli yöneticiler ile daha genç ve kariyerine yeni 

başlayanlar (ast veya genç bir yönetici) arasında gerçekleştiği sıklıkla görülmektedir. Mentorluk, en güncel 

tanımıyla, işletmelerin kendi kültür, liderlik geliştirme, bilgi ve tecrübelerinin yeni nesil yönetici adaylarına 

aktarımı yöntemidir (Ezerler, 2004-a).  

İş hayatında mentorluk süreci her çalışana uygulanabileceği gibi, işe yeni başlayanlara, veya yeni bir sorumluluk 

üstlenen yada potansiyel vadeden kişilere daha sık uygulanmaktadır. Mentorlar, örnek alınabilecek yöneticiler 

arasından seçilmekte ve uygun eğitimden geçirilmektedirler. Mentorluk yöntemi okullarda mezunların 

öğrencilere deneyimlerini aktarmaları amacıyla da kullanılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi bu alandaki en iyi 

örneklerden birisidir. Kurumlardaki uygulamalarda mentor, çalışanın kurum kültürüne uyum sağlaması veya 



yeni görevinde kendisini bekleyen zorlukları daha kolaylıkla aşması için yol gösterir ve akıl hocalığı yapar 

(Ezerler, 2004-b). 

Literatürde mentorluk ilişkileri iki farklı boyutta değerlendirilmektedir. Geleneksel mentorluk ilişkisi; uzun 

vadeli, çoğunlukla özel ve bireyin bir üst düzey yöneticiden psikolojik yardım aldığı gelişimsel bir ilişkidir. 

Diğer boyutta ise; kısa vadeli, sürece dayalı fonksiyonlara göre özelleştirilmiş olarak bireylere sunulan, çok 

yönlü gelişimsel bir ilişki olan kariyere uyarlı mentorluk bulunmaktadır. Kariyere uyarlı mentorluk, çeşitli 

kaynaklardan (diğer birimlerden yöneticiler ve/veya daha üst düzey yöneticiler) yöneticilere sunulan 

mentorluktur (Ceylan, 2004). 

4.3.2. Mentorluk Fonksiyonları: 

Kram (1983), mentorluk ilişkisinin kariyer gelişimini ve psikolojik gelişimi artırma potansiyeline sahip bir ilişki 

olduğunu düşünmektedir. Ona göre kariyer fonksiyonları iki boyutludur: Kariyer fonksiyonları ve psiko-sosyal 

fonksiyonlar. Kariyer fonksiyonları (destekleyicilik, tanınma-görünürlük, koçluk, koruma ve meydan okuma) 

aracılığıyla, genç bir yönetici, örgütteki çalışma düzenini öğrenir ve ilerleme fırsatları elde etme konusunda 

yardım alır. Kariyer fonksiyonları, kariyer gelişimini artıran bir ilişkinin çeşitli yönlerini gösterir. Psiko-sosyal 

fonksiyonlar (rol modeli, kabul etme-onaylama, danışmanlık ve arkadaşlık) aracılığıyla ise, bulunduğu yönetsel 

pozisyonda yetkinlik, özgüven ve etkenlik düzeyini artırma konusunda destek alır.  

Kram (1983), bir mentorluk ilişkisinin aşamalarının kariyer fonksiyonları ve psiko-sosyal fonksiyonların 

etkisiyle örgütsel ve psikolojik faktörleri ne şekilde etkilediğini ve her bir yöneticinin bu ilişkiyi nasıl 

deneyimlediğini gösteren bir model geliştirmiştir. Başlatma aşaması; mentorluk ilişkisinin başladığı ve her iki 

yönetici için de önem taşıdığı dönem; yetiştirme aşaması, kariyer fonksiyonları ve psiko-sosyal fonksiyonların 

en yüksek düzeye ulaştığı dönem; ayrılma aşaması, örgütsel koşullarda değişimler ve/veya bir ve iki taraflı 

psikolojik değişimlerin yaşandığı dönem; yeniden tanımlama aşaması ise ilişkinin sona erdiği veya onu daha çok 

iş arkadaşlığı ilişkisi yapan farklı özelliklere taşıdığı dönemi kapsamaktadır. Model, mentorluk ilişkisi ile her iki 

tarafın gelişimini artırmayı amaçlamaktadır. Aşağıdaki tablo, bu ilişkiyi şekillendirmiştir. 

 

 



 

TABLO 8 

Mentorluk İlişkisi Modeli  

 

Kaynak: Kram, K. E. “Phases of the Mentor Relationship”, Academy of Management Journal, 26(4), 1983. 

 

Mullen’in (1998), mentorluk fonksiyonlarını (Kram’in iki boyutlu mentorluk fonksiyonu modelini) temel alarak 

yaptığı bir çalışmanın sonuçlarına göre; mentorluk ilişkisini başlatan, örgüte dayalı özsaygı düzeyi daha yüksek 

olan, yetiştirdiği kişiyi yetenekli olarak algılayan, bu kişinin etki yaratmasına izin veren ve onunla daha fazla 

zaman geçiren yaşlı mentorlar, yetiştirilen yöneticiler tarafından kariyer fonksiyonlarını ve psiko-sosyal 

fonksiyonları daha fazla yerine getirdiği yönünde algılanmaktadır. Bulgular, örgütün desteğiyle mentorların her 

iki fonksiyonu da sergileyebileceğini ve formel mentorluk sistemi kurma yaklaşımlarında faydalı olabileceğini 

göstermektedir (Ceylan, 2004). 

4.3.3. Kariyer Gelişimi Sürecinde Yöneticinin Mentorluk Rolü: 

Bireyin yaşam dönemleri içinde ortaya çıkan kariyer gelişimi sürecinde kişi her aşamadaki ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek ve kariyerini geliştirebilmek için gerek bireysel, gerekse örgütsel çabalarla bazı destek 

hizmetlerinden, kariyer geliştirme programlarından yararlanır. Kariyer geliştirme programlarından biri de, 

mentorluktur. Mentorlar, kıdemli yöneticilerdir (Aytaç, 1997). Bireyin kariyerinin ilerlemesinde süreklilik arz 

1 
BAŞLATMA 

2 
YETİŞTİRME 

YENİDEN 
TANIMLAMA 

4 
KIRILMA 

3 



eden bir danışman niteliğindeki yöneticiler, aşağıda belirtilen, kariyer gelişim süreci aşamalarında farklı roller 

oynamaktadır. 

4.3.3.a. Kurulma:  

Yönetici; koçluk, geri bildirim ve işbaşı eğitim yöntemleriyle kariyerin kurulmasını kolaylaştırıcı bir rol oynar. 

Böylece çalışan, kariyer geliştirme ihtiyaçlarını karşılarken, iş performansı da artış gösterir. Kendinden sonra 

geleceklere bir şeyler bırakma amacıyla genç astlara veya yeni işe başlayanlara koçluk yapmak, yöneticiler 

açısından kariyer ortası dönemde oldukça önemlidir (Aytaç, 1997).  

4.3.3.b. Kariyer ortası:  

Kariyer ortası dönemini yaşayan bireylere yardımcı olmanın en faydalı yollarından biri, mentorluk ve 

destekleyiciliktir. Bu rolü oynayan yönetici, bireyin ilerleme fırsatlarını elde etmesini sağlayan bilgi, beceri ve 

deneyimi kazandırır. Kariyer sonu dönemini yaşayan yöneticiler, kariyer ortasındaki bireylere mentorluk ve 

destek hizmetleri verebilir. Böylece kaliteli bir işgücü portföyü oluşturarak, örgüte yeni liderler ve yeni 

mentorlar kazandırabilir (Reddy, 1995). 

4.3.3.c. Kariyer sonu:  

Bu dönemde örgüt, kariyer sonunu yaşayan bireylerin görevsel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayan kariyer 

geliştirme ve eğitim programları sunmalı ve çalışma biçiminde yeni düzenlemeler yaparak destekleyici bir rol 

oynamalıdır. Çünkü kariyer sonunda birey, sadece deneyimlerinden yararlanarak kazandığı bilgiyi diğerlerine 

öğretmeye çalışır, güç rolünden mentorluk ve danışmanlık rolüne geçiş yaşar ve başarılı olanları belirleyerek 

onları geliştirir. Genç çalışanlar tarafından saygı gördüğü zaman zevk alır ve gurur duyar (Aytaç, 1997).  

4.3.3.d. Azalma:  

Bu dönemde bazıları emeklilik planı yaparken, özellikle birçok deneyimli tepe yöneticisi örgütten ayrılmayıp 

danışmanlık yaparak deneyimlerinden örgütün yararlanmasını ister (Aytaç, 1997). Örgüt, emeklilik öncesi 

kariyer danışmanlığı programları açmalı, yaşlıların kariyer planlamasına yardım için kaynak merkezleri 

oluşturulmalıdır. 

TABLO 10 

Kariyer Gelişim Süreci Aşamaları 



Kariyer Gelişim 

Süreci 

Bireysel Kariyer 

Geliştirme Araçları 

Örgütsel Kariyer 

Geliştirme Programları 

KURULMA 

İlk uygun iş 
Değişen işler 

Beceri geliştirme 
Geribildirim 

Gerçekçi iş alternatifleri 
Kariyer yolları 

Koçluk ve geribildirim 

KARİYER ORTASI 
İş değiştirme arzusu 
Keşfetme ve görme 

İş-sosyal yaşam dengesi 

Değişen anlaşmalar 
Mentorluk ve destekleyicilik 
Değerlendirme merkezleri 

Çift kariyerlilik programları 

KARİYER SONU 

Özerklik 
Diğerlerini geliştirme 

fırsatları 
Yeniden rol tanımı 

Geliştirme programları 
Mentorluk 
İş rotasyonu 

AZALMA 

Deneyim ve bilgelikten 
yararlanma 

Boş zamanları 
değerlendirme 

Danışmanlık  
Emekliliğe hazırlık 

Kaynak: Cummins ve Worley, s.435 

 

4.3.3. Mentorluğun Bireylere ve Örgütlere Kazandırdıkları: 

Çalışanların bu uygulamadan kazandıkları şunlardır: 

♦ Kurum kültürüne çabuk adapte olup kendilerinden bekleneni anlarlar. 

♦ Hedeflerini belirler bunlara ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar. 

♦ Mentorun deneyimlerinden öğrenerek daha az hata yapar ve daha etkili karar alırlar. 

♦ Kuruma bağlılıkları artar. 

Mentorların bu uygulamadan kazandıkları şunlardır:  

♦ İletişim becerilerini geliştirirler. 

♦ Başkalarının gelişimine katkıda bulundukları için haz duyarlar. 

♦ Bilgilerini tazeler ve yeni bakış açıları kazanırlar (Ezerler, 2004-b). 



4.3.4. Mentorluk Sistemi Nasıl Yapılandırılmalıdır?: 

Mentorluk sistemi, örgütün stratejik hedeflerine uygun bir şekilde yapılandırılmalıdır. Bu süreçte örgüt 

ihtiyaçlarının ve mentorluk amaçlarının belirlenmesi, tepe yönetimin desteğinin alınması, hat yöneticilerinin 

katılımının sağlanması,katılımcıların belirlenmesi, dikkatli bir şekilde mentor-menşee eşleştirmesinin yapılması, 

mentorların eğitime tabi tutulması ve mentorluk performansına dayalı bir ödül sisteminin kurulması 

gerekmektedir. Ayrıca bir değerlendirme yöntemi belirlenmelidir. Bu yöntem her iki tarafın gelişme düzeyini 

tartışması veya yetiştirilen kişinin çalıştığı diğer yöneticiler tarafından değerlendirilmesi veya çeşitli zamanlarda 

formel komite değerlendirmelerinin yapılması şeklinde olabilir. Yeterli zaman ve kaynak kullanarak uygulanan 

mentorluk programları, örgütü başarıya ulaştıran entelektüel sermayenin gelişimini artıracaktır (Ceylan, 2004). 

 

4.4. KARİYER KOÇLUĞU 

 

Kariyer değiştirmek, bir insanın hayatında karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Ama bu, 

birey uzun zamandır alıştığı ve rahat hissettiği kariyerinden tamamen farklı bir yere geçerken 

çok daha zor bir süreç halini alır. Mevcut alternatiflerin çokluğu, bireyin birçok fırsatı olması 

bakımından bir avantaj olarak algılansa da, karar verme sürecini karmaşıklaştırması 

bakımından da bir dezavantajdır. Bu labirentten çıkış yolunu tek başına bulmaya çalışmak, 

cesaret kırıcı olabilir. Bu noktada bir kariyer koçundan destek almak, olumlu sonuçlar 

doğuracaktır.  

Seçme özgürlüğüne sahip olmak, geniş bir fırsatlar yelpazesi sunar, ama, aynı şekilde sorunlar 

da yaratır. Bir seçim yaparken, birey aslında aynı anda iki karar vermiş olur. Bir kariyer tercih 

eder ama, bunu diğer olasılıkların karşılığında seçer. Bu çift yönlülük, karar verme sürecini 

zor kılar ve bu yüzden birçok insan bu ikilemden kaçmak için başkalarının kendisi adına karar 

vermesine boyun eğer. Bazıları da hiçbir seçim yapmayıp, hep aynı pozisyonda kalarak bu 



ikilemi çözdüğünü düşünür. (Bagshawe, 2002: http://www.newtonbagshawe.co.uk). Bu 

noktada, günümüzün gelişen örgütleri, hem çalışanlarına hem de kendi örgütlerine, değişim 

hızına ayak uydurup sürekli gelişmeleri yolunda kazanç sağlayacak olan kariyer koçluğu 

sistemine başvumaktadırlar.  

Kariyer koçluğu, örgütleri ve bireyleri kariyerlerinde ileri yada yukarı hareket ettirmek için 

geliştirilmiş, odaklanmış ve yönlendirici bir tarzı olan bir disiplindir. Daha açık bir tanımla, 

bir kişinin yaşam yolculuğu boyunca atacağı kariyer adımlarında, bireysel özellikleri 

hakkında farkındalık kazanması ve bu alanlarda kendini geliştirmesi için kurulan koçluk 

ilişkisidir. Bununla birlikte kariyer dünyasını tanıma, kariyer amaçlarını belirleme ve bu 

amaçlara ulaşmak için, etkin planlama yapma ve eyleme geçmede yapılan destek 

çalışmalarının tümünü içerir (Herr ve Cramer, 1997: 508-509; Aytaç, 1997: 147-148). Kariyer 

koçluğu kişilerin kendi yetkinlikleri konusunda bilinçlenmelerini, eyleme geçmek için 

cesaretlenmelerini ve hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları yol haritasının 

oluşturulmasını sağlar.  

Kariyer koçluğu çalışmaları, kurumsal ve bireysel olarak ikiye ayrılabilir. Buna göre;  

Kurumsal kariyer koçluğu, şirket içindeki başarı planlanması bağlamında çalışılacak kariyer yollarının, 

pozisyonların ve geçiş noktalarının belirlenmesi ile ilgilidir. Bunun yapılabilmesi için bireysel yönelimleri 

belirleyecek değerlendirmelerin yapılması ve kişileri ilgili pozisyonlara hazırlayacak gelişim planının hayata 

geçirilmesi gerekir.  

Bireysel kariyer koçluğu, kişilerin ilgi alanları ve yeteneklerinin belirlenmesi, bunların, eğitimleri ve varsa 

mevcut tecrübeleri ilişkisinde değerlendirilerek kariyerlerinde bugün bulundukları noktanın ve gelecek 

alternatiflerinin analizinin yapılarak uygun mesleklere yönlendirilmesini kapsar (http://www.mentor-

tr.com/coaching.asp). 



Örgüt içinde, çalışanlar kariyer planlamasından sorumluyken, örgüt kariyer yönetiminden sorumludur. 

Sorumlulukların bu ayrımından dolayı, örgütler kariyer planlaması ve gelişim programlarını yaparken, iki 

yaklaşım benimserler. Ya bir uzman kariyer danışmanı görevlendirirler, yada kariyer koçluğu görevini 

yöneticilere verirler (Gilley ve Boughton, 1996: 121). 

Örgütlerin tercihi genellikle yöneticilerin kariyer koçluğu yapması yönündedir. Çünkü bu, çalışanın 

performansını en iyi bilen kişinin ona kariyer kararlarıyla ilgili stratejiler belirlemesinde yardımcı olması 

demektir. Yöneticilerden faydalanmak, örgütü danışman masrafından da kurtaracaktır. Yöneticilerin kariyer 

koçluğu yapmasının mantıklı olması, aynı zamanda yöneticinin çalışanın performansından da sorumlu oluşundan 

kaynaklanmaktadır. Yöneticiler, çalışanlarını geliştirmeleri yönünde motive edilmelidirler. Yönetici-kariyer 

koçları, çalışanlarını motive ve teşvik etmek için eşsiz bir pozisyondadırlar ve bu örgüt için de önemli bir 

fırsattır.  

Performans ve kaliteyi arttırmak konusunda ciddi olan yöneticiler, kariyer koçluğu rolünü üstlenmeyi kabul 

etmelidirler. Bir kariyer koçu olarak yöneticinin temel görevi, çalışanlarının kariyer fırsatlarını araştırmalarını, 

alternatifleri incelemelerini ve gelecekteki kariyer yollarını çizmelerini sağlamaktır. Ayrıca kariyer koçu, 

çalışanların kendi beceri, ilgi ve yeteneklerini de keşfetmelerine yardımcı olmalıdır. Bu bilgiler, örgütün kendi 

ihtiyaçlarının çalışanlarınkilerle eşleşmesinde yardımcı olacaktır (Gilley ve Boughton, 1996: 122. 

4.4.1. Kariyer Koçluğu Süreci:  

Kariyer koçluğu sürecinin temel belirleyicileri çalışan tipleri ve kariyer seçme sürecidir. 

4.4.1.a. Çalışan Tipleri: 

Araştırmalar, çalışanların üç gruba ayrılabileceğini gösteriyor. Bunlar, hareketli çalışanlar, yolun ortasındakiler 

ve takılıp kalanlardır. 

4.4.1.a.i. Hareketli çalışanlar: 

Hareketli çalışanlar, kariyerlerini kendilerinin pozitif gelişmeleri olarak görürler. Çalışmak için yaşarlar, çünkü 

çalışmak, onların insan olarak kim olduğunu tanımlar. Bu tip çalışanlar, yeni beceriler öğrenmeye ilgi gösterirler. 

İşte öğrendikleri yeni bilgileri uygulamada yeni yöntem ve teknikler bulmak onlara heyecan verir. Hareketli 

çalışanlar, işlerine, gelişmeleri ve bir sonraki fırsata hazırlanmaları için kendilerine yardım eden bir dizi meydan 

okuma olarak bakarlar. Kariyerlerine uzun zamanlı bir perspektiften bakarlar. İlerleyeceklerine ve 



gelişeceklerine inanırlar. Kariyeri ömür boyu süren bir arayış olarak görürler. Kendilerini ömür boy öğrenmeye 

adamışlardır. 

4.4.1.a.ii. Yolun ortasındakiler:  

İş yerinde denge sağlamaya çalışırlar. Kariyerlerinin odak noktası “istikrar”dır. Kariyerlerinde meydan okumaya 

açıktırlar. Ama bunun şu anki pozisyonlarını tehlikeye atması riskini göze alamazlar. Değişimin özünde kötü 

olduğunu düşünürler. Bu yüzden de iş rotasyonunun gelişimsel bir fırsat olduğuna inanmazlar. Aksine, günlük 

rutinlerini bozacak, dağılma ve karmaşaya neden olacak diye düşünürler.  

4.4.1.a.iii. Takılıp kalanlar: 

Kariyerlerine olumsuz bir bakış açıları vardır. Bunun ileriyi görme becerisi yokluğu, 

özgüvende azalma, işe adapte olamama, işten ayrılma, sınırlı kariyer yönelimi, örgüte ve 

çalışan arkadaşlarına karşı olumsuz eleştiri ve düşünceler gibi ters sonuçları olur. Bu tür 

çalışanların performansı genellikle çok düşük olur ve işten ayrılırlar. 

Başarılı bir kariyer koçu, danışanlarının hangi çalışan tipine ait olduklarını belirlemeli ve 

buna göre kariyerlerine ilişkin ihtiyaçlarını ele almalıdır. Hareketli çalışanlara sürekli 

sınırlarını zorlayıcı görevler vermeli, potansiyellerini geliştirmelerini sağlamalıdır. Kariyer 

basamaklarında bir ilerleme mümkün değilse, bu çalışanların mesleki zenginleşmeleri için 

fırsat sağlamalıdır. Mümkün olan her fırsatta, bu çalışanların kariyer yollarıyla ilgili karar 

aşamalarında söz sahibi olmalarını sağlamalıdır.  

Yolun ortasındaki çalışanlarla ilgili en büyük hata, kariyerlerinin onlar için önemli olmadığını 

düşünmektir. Bu düşünce, koçun uygun olmayan kariyer tavsiyelerinde bulunmasına neden 

olabilir. İlerleme, onlar için motive edici temel prensip olamayabilir, ama, örgüte somut 

katkılarda bulunmak, bu tip çalışanlar için değerlidir. Eğer koçun bir hatası, onların gelişme 

ve ilerleme fırsatlarını kısıtlarsa, bu onların örgüte yapacağı katkının önünü kesecektir. 



Hareketli çalışanlar için kariyerleri ne kadar önemliyse, yolun ortasındakiler için de öyledir. 

Bu tip çalışanlara mesleki zenginleşme fırsatı yaratarak, gelişme kaygısı olmadan ilerlemeleri 

sağlanabilir. 

Koçlar en büyük zorluğu takılıp kalmış çalışanlarla yaşarlar. Bunun üstesinden gelmenin 

yolu, onları neyin motive ettiğini bulmaktır. Takılıp kalmış çalışanları motive eden, genellikle 

iş dışında bir şeydir: aile, spor, ev, hobiler, vs. gibi. Bunları bulmak ve bunların çalışarak elde 

edilir hale geleceği bir strateji yaratmak gerekir. Belki sadece onlarla hobileri üzerine 

konuşmak, bir kıvılcım oluşturacak ve daha büyük adımlarla ilerlenecektir (Gilley ve 

Boughton, 1996). 

4.4.1.b. Kariyer seçme süreci: 

Genel olarak üzerinde anlaşılmış olan, bireyleri kariyer tercihlerinin hayatın erken dönemlerinde başladığıdır. 

Bireyin belirli iş, aktivite ve konulara yönelik ilgileri zaman içinde gelişir. Bu ilgiler ödül ve değerlemelerle 

onaylanır ve daha ileri gelişmeye yönelir. İleri gelişme, beceri kazanmaya, o da yetkinliklere doğru yönelir. 

Başarı ödüllendirilir ve bu bireyi yeterli düzeye gelebilmek için daha çok çalışmaya motive eder. Yıllar içinde, 

birey, kariyerini tanımlayacak bir uzmanlık alanına sahip olur. Yani kişi artık kendini bir avukat, doktor, 

danışman, ekonomist,vs. olarak etiketlendirir. Bu nedenle, ilgiler becerilere, beceriler yetkinliklere, yetkinlikler 

yeterliliğe ve yeterlilikler uzmanlığa dönüşür. Bu süreç, bireyin verimliliğini arttırırken, onu örgüte de daha çok 

kar sağlar hale getirir (Herr ve Cramer, 1997).  

Kariyer koçu, bireyin kariyer seçme sürecinde ona yardımcı olur. Bunun için her çalışandan kendi gelişimsel 

sürecinin bir taslağını oluşturmasını istemekle başlayabilir. Sonra her çalışan/danışanla bu süreci, yani kariyer 

yolunu nasıl geliştirebileceği üzerine konuşmalıdır. Çünkü, kariyer gelişiminde amaç, hem birey hem de örgüt 

için avantaj sağlayan kariyer uzmanlığını geliştirmektir. Daha sonra koç, her çalışandan gelecekte belirlenmiş bir 

tarihte yazılıp koça verilmek üzere, bir gelişim planı hazırlamasını istemelidir. Danışanın gelişiminin gözden 

geçirilmesi için buluşmak üzere bir zaman belirlemelidir. Bunlar, tecrübenin değerini arttıracaktır (Benton, 

1998). 



4.4.2. Kariyer Koçluğunun Bireye Faydaları: 

Bu sürecin çalışanlara katkıları şu noktalarda karşımıza çıkar: 

♦ Hedeflerini belirler ve net olarak tanımlarlar. 

♦ Bu hedeflere ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar. 

♦ Kaynaklarını etkin bir biçimde kullanırlar. 

♦ Harekete geçmenin verdiği enerjiyle hayat kalitelerini artırırlar. 

♦ Daha fazla manevi ve maddi tatmin sağlarlar (http://www.mentor-tr.com/coaching.asp). 

4.4.3. Kariyer Koçluğunun Örgütsel Faydaları:   

Kariyer koçluğu, örgütsel performansın gelişmesini, insan kaynaklarının daha iyi paylaştırılması dolayısıyla, 

ilerletir. Diğer bir değişle, doğru insanın doğru yere gelmesini sağlayarak, örgüte yardımcı olur. Örgütün belirli 

işlere veya sorumluluklara uygun olmayan kişilere gereksiz yere para ve zaman yatırımı yapması, koçların 

çabalarıyla önlenir. 

Kariyer koçluğu, çalışanların performans yetersizliklerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu, ilgi ve yetenek 

envanterleriyle yapılabileceği gibi, gözlem ve performans analizleriyle de olabilir. Yetersizlikler belirlendikten 

sonra, kariyer koçu, yetersizliklerin giderilmesi için stratejiler geliştirilmesi yolunda tavsiyelerde bulunur. 

Sonuçta, çalışanlar daha iyi eğitilmiş ve daha üretken olurlar. 

Kariyer koçları, çalışanların kariyerleriyle ilgili duygularını daha iyi anlayabilmeleri için yardım eder. Bu tip bir 

içgörü, çalışanların kariyerlerine ve örgüte daha bağlı olmalarını sağlar. Artan bağlılık ve sadakat, çalışanların 

tutumlarını güçlendirir ve üretimlerinin kalitesinde belirgin bir etki yaratır. Bunu müşteri ilişkileri, hizmet 

kalitesi, etkinlik gibi birçok alanda gözlemlemek mümkündür (Gilley ve Boughton, 1996). 

İşgücü devri, örgütlerin yüz yüze kaldığı en önemli maliyetlerden biridir. İşe alma, yeniden yerleştirme ve eğitim 

maliyetleri örgüt baltalayabilir ve karlılığını önemli ölçüde zedeler. Kariyer koçluğu, örgütün en değerli 

varlığına, insanlarına, tutunmasını sağlar. Bu yüzden, kariyer koçluğu, sarf edilen çabaya değer.  



Ayrıca kariyer koçluğu, çalışanların daha özgüven sahibi ve bağımsız bireyler olmalarını sağlar. Bu nitelikler, 

özüne dönük ve güçlenmiş takımlar yaratmakta kritik öneme sahiptir. Kariyer koçluğu, etkisini burada ve artan 

kalitede, etkinlikte ve örgütsel performansta gösterecektir (Gilley ve Boughton, 1996: 122-124). 

 

4.5. GİRİŞİMCİLİK KOÇLUĞU  

(ENTREPRENEURSHIP COACHING) 

 

İş kurma aşamasında olan veya mevcut işini sağlıklı bir şekilde büyütmeyi amaçlayan kişilere hedeflerine 

ulaşmak için hangi becerilerini nasıl geliştirecekleri konusunda verilen koçluk hizmetidir.  

♦ Girişimciler kendi kişisel analizlerinin sonucunda iş kurmak veya işlerini büyütmek için gerekenlerin 

bilincine varır, kendilerini sorgularlar.  

♦ Hedeflerini net olarak tanımlarlar. 

♦ Bu hedeflere ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar. 

♦ Kaynaklarını etkin bir biçimde kullanırlar. 

♦ Harekete geçmenin verdiği enerjiyle hayat kalitelerini artırırlar. 

♦ Daha fazla manevi ve maddi tatmin sağlarlar (Ezerler, 2004: b). 



4.6. AİLE KOÇLUĞU  

 

Aile içi ilişkilerin dengeli ve sağlıklı kurulmasını sağlayan koçluk yöntemidir. Aile koçluğu, kendi başlarına 

çözümü bulamayacak noktaya gelerek tıkanan ilişkilerin düzelmesine ve bireylerin bu konuda geliştirmeleri 

gereken yaklaşımlar konusunda yön verir.  

♦ Sağlıklı aile ilişkileri sağlanır. 

♦ Aile bireylerinin bireysel becerileri gelişir.  

♦ Yaşamdan aldıkları manevi tatmin artar. 

♦ Çevreleri ile ilişkileri olumlu yönde gelişir (Ezerler, 2004: b). 

 

4.7. YAŞAM KOÇLUĞU  

 

İşinden başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve kendine vakit ayıramamaktan yakınan yada 

hayatta ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan kişilerin yaşamlarını 

dengelemek ve ona anlam kazandırmak için aldıkları koçluk hizmetidir. Bunun sonucunda 

bireyler, yaşam kalitelerini artırmak için ulaşmak istedikleri hedefleri ve bunun için hangi 

becerilere ihtiyaç duydukları belirler, hazırlanan eylem planı ile pozitif enerji aldıkları 

aktivitelerle diğer sorumluluklarını entegre etmeyi başarırlar. 

♦ Kendi yaşamlarının lideri olurlar. 

♦ Vizyon, misyon ve kişisel hedeflerini tanımlarlar. 

♦ Bu hedeflere ulaşmak için gerekli becerileri kazanırlar.  

♦ Yaşamdan aldıkları manevi tatmin artar. 



♦ Aynı zamanda sorumluluklarını da yerine getirerek daha verimli bir yaşam sürerler. 

♦ Çevreleri ile ilişkileri olumlu yönde gelişir. 

♦ Özel ve profesyonel yaşamları arasındaki dengeyi sağlarlar.  

♦ Ertelemeyi bırakırlar, eyleme geçerler. 

♦ Öz disiplin sağlarlar. 

♦ Kaynaklarını daha etkin kullanırlar (Ezerler, 2004: b). 



V. BÖLÜM 

KOÇLUK SİSTEMİNİN FAYDALARI 

 

5.1. KOÇLUĞUN ÇALIŞANLARA FAYDALARI 

 

Koçluk sürecinin çalışanlara neler kazandırdığını şöyle sıralayabiliriz:  

♦ Bazen neler yapabileceğimizi görmek için birinin bize kendi içimize giden yolu göstermesi gerekir. Koçluk 

sistemiyle, kişi, kendisine tutulan ayna ile güçlü ve gelişmeye açık yönlerini keşfeder.  

♦ Önceliklerine uygun hedefler koyar ve eylem planları yapar.  

♦ Hatalarından ders çıkarır, sürekli öğrenerek performansını artırır.  

♦ İnisiyatif kullanır ve kararlarının sorumluluğunu taşır.  

♦ Değişime çabuk uyum sağlar, sonuç odaklı olur.  

♦ Kişi potansiyelinin farkına varır ve yeni beceriler geliştirir.  

♦ Özgüveni artar. Çünkü neyi neden yaptığını biliyordur ve yetkinliklerinin farkındadır. 

♦ Profesyonel, sosyal ve özel hayatında arzu ettiği farklılığı yaratır. 

♦ Zamanını iyi yönetmeyi öğrenir.  

♦ Fırsatları etkin bir biçimde değerlendirmeyi bilir, yeni iş fırsatları yaratır.  

♦ Hedeflediği kariyer yolunda daha üst basamaklara daha hızlı çıkar. 

♦ İş ve özel yaşam dengesini kurar, yaşamının lideri olur.  

♦ Liderlik becerilerini geliştirir. 

♦ Farklı insanlarla daha etkili iletişim kurar. 



♦ Daha hızlı adapte olur.  

♦ Mevcut işinde daha yüksek performans gösterir.  

♦ İşteki güçlü yanlarını ortaya çıkarır ve diğer taraflarını geliştirir. 

♦ Kendisine bağlı çalışanlarının performanslarını düzenli izleyebilir ve geribildirim vererek yol gösterir. 

♦ Çalıştığı kuruma bireysel katkısının artar ve bu kurum tarafından takdirle algılanır.  

♦ Kurumsal ve formel yapı içinde kişiler arası yazılı ve sözlü iletişimi daha verimli hale gelir. 

♦ Profesyonel alanda nasıl algılandığını yönlendirebilir. 

♦ Yaratıcılığını ve yenilikçiliğini ortaya çıkarabilir. 

♦ Organizasyon içinde ve dışında kişisel ağlar oluşturur.  

♦ Çatışma yönetimi tekniklerini öğrenip çevresindeki çatışmalarda kendi rolünü farklılaştırabilir. 

♦ Gerek yönetim tarzında gerek ilişkilerinde daha esnek davranabilir. 

♦ Başarılı bir takım oluşturabilir ve yönetir.  

♦ Problem çözme tekniklerini geliştirir.  

♦ Müzakere tekniklerini daha etkili kullanır. 

♦ Zaman planlaması sıkıntılarını giderir. 

♦ Kariyeri ile ilgili proaktif yaklaşımlı bir strateji sahibi olur.  

♦ Aksiyonları ve kararları ile ilgili sorumluluğunu fark eder. 

♦ Hatalarından ötürü kendisine zarar vermek yerine onları bir öğrenme yöntemi olarak kullanabilir. 

♦ Profesyonel ve sosyal hayattaki misyonunu bulur ve yerine getirir. Böylece hayatı ve eylemleri daha anlamlı 

hale gelir ve huzurlu olur. 



♦ Karşılaştığı stresi daha kolay yönetebilir. 

♦ Hangi seviyede olursa olsun endişeye karşı tolerans geliştirebilir. 

♦ Kendine güvenini etkileyen çevresel ve içsel faktörleri fark edebilir. 

♦ Yaşam kalitesini artırır. 

♦ Belirsiz durumlarla başa çıkabilir (Ezerler, 2004: a-b-c; Wales, 2002; Gilley ve Boughton, 1996). 

 

5.2. KOÇLUĞUN ÖRGÜTLERE FAYDALARI 

 

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde koçluk sistemi uygulanması için çalışanlara yapılan yatırımın 

kuruma geri dönüşünü nesnel olarak tespit etmeyi amaçlayan araştırmalar yapılmaktadır. Manchester şirketinin 

“üst yönetim koçluğu” hizmeti verdikleri Fortune 1000 müşterileri arasında yaptığı çalışmalar sonucu, bu 

firmaların verimliliklerinde, hizmet ve ürün kalitelerinde, örgütsel güçlerinde, müşteri odaklılıklarında ve 

gelirlerinde önemli artış kaydettikleri saptanmıştır. Bu artışların şirkete olan katkısı, diğer bir deyişle yatırımın 

getirisi (ROI-return on investment) aldıkları koçluk hizmetinin maliyetinin ortalama altı katı olarak tespit 

edilmiştir. Yaptıkları çalışma kapsamında üst yöneticilerin %77’si astlarıyla ilişkilerinin, %71’i üstleriyle 

ilişkilerinin, %67’si takım çalışmasında, %63’ü kendi seviyesindeki çalışanlarla ilişkilerinde, %61’i iş 

tatmininde, %52’si problem çözme becerilerinde, %44’ü organizasyona bağlılıklarında, %37’si ise müşterilerle 

ilişkilerinde ciddi bir ilerleme kaydettiklerini belirtmişlerdir (Ezerler, 2004-b).   
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Koçluk Programlarına Yapılan Yatırımın Geri Dönüşü  
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Koçluk sürecinin örgütlere sağladığı faydaları bireylere sağladığı faydalardan ayırmak pek de mümkün 

görünmemektedir. Çünkü ikisi karşılıklı olarak birbirini etkiler. Çalışanlar, örgütün en büyük varlığıdır. Onlara 

sağlanan her imkan, onların kat ettikleri her yol, öğrendikleri her şey, mutlaka örgüte fazlasıyla geri dönecek, 

örgüte hizmet edecektir. Çalışanlar ne kadar donanımlı ise, örgüt de başarılı, güçlü ve sürekli gelişen çizgisini o 

kadar koruyacaktır. Yine de bireyden çok örgütün daha fazla etkilendiği noktalar olduğu da söylenebilir. Bunlar: 

♦ Çalışanlar işi sahiplenir. Çalışanların sorumluluk bilinci gelişirken, yapılan işin kalitesi artar.  

♦ Problemler ve çatışmalar en aza indirilir ve hatta oluşmadan engellenir. Çatışmaların çözümüne harcanan 

kaynaklar verimliliği artırıcı konulara ayrılmış olur.  

♦ Çalışanlar için hedef ve stratejilerin netleşmesi ve bunlara odaklanmaları sağlanır. Kendilerini geliştirmeleri 

konusunda itici bir güç oluşur. 

♦ Çalışanların yetkinlikleri ve motivasyonları artar. Geribildirim süreciyle çalışanlar kendilerini tanır; zayıf 

yönlerini nasıl geliştirecekleri konusunda bilinç geliştirir. 

♦ Kurumun bireysel bazda beklentileri tanımlanır ve çalışanlara bir yol haritası temin edilir. Performans ve 

davranış sorunları tanımlanır ve giderilir.  

♦ Yeniliklerin adaptasyonunda esneklik ve değişimi yakalamadaki hız artıyor. 

♦ Şirket içi iletişim kuvvetleniyor; ast üst arasındaki kopukluklar azalıyor.  

♦ Çalışanların kuruma bağlılığı artıyor. Potansiyeli yüksek çalışanları kurumda tutmak kolaylaşıyor.  



♦ Çalışanların gelişimi hem gelir artırıcı hem de maliyet düşürücü etki yaratırken, bütün bu faydaların sonucu 

kurumun performansı artıyor. 

♦ Çalışanlar kendi gelişimlerinde sorumluluk alır.  

♦ Hedef ve stratejiye odaklanma sağlanır.  

♦ Düşük maliyetli bir gelişim modelidir.  

♦ Değişime uyumda esneklik ve hız sağlanır, yaratıcılık artar.  

♦ Çalışanların yetkinlikleri geliştirir, motivasyonları ve karar verme süreçlerine katılımları artar.  

♦ Performans sorunları tanımlanır ve giderilir.  

♦ Koç ve çalışan arasındaki ilişki gelişir.  

♦ Bireylerin gelişimiyle kurumun performansı da artar (Ezerler, 2004: a-b-c; Parsloe, 1997). 



VI. BÖLÜM 

KOÇLUK SİSTEMİNİN SINIRLILIKLARI 

 

Örgüt koçluk sisteminin uygulanmasını teşvik ediyor olsa da, sistemi sabote edecek birçok prosedür ve tutum 

olacaktır. Örgütün hiyerarşik yapısı, içsel politikalar, yöneticilerin güç kaybetme ve bilgilerinin eskimesi 

korkusu gibi faktörler, koçluk sistemi kültürünü yerleştirmeye ilişkin girişimleri engeller. 

Koçluk sisteminin sınırlılıkları şu şekillerde karşımıza çıkabilir: 

♦ Örgütsel hiyerarşiler, 

♦ Yönetim kurulunun karşı direnişi, 

♦ Yönetim tarzı, 

♦ Ödüllendirme sistemleri, 

♦ Değişime direnme, 

♦ Değerlendirme sistemleri (Kalinauckas ve King, 1994: 110-111). 

Uzun yıllardır emir-komuta yaklaşımıyla yönetilmeye alışmış örgütlerde bu tip engellerle oldukça yaygın bir 

oranda karşılaşılmaktadır. Bunlar koçluk sürecinin başarılı gelişimini etkilemektedir. Süreçten beklenen verimin 

sağlanması için aşamalı olarak bunların üstesinden gelinmelidir. 

Teoride yönetici takımlarının yada yönetim kurullarının çoğu, koçluğun kendi örgütlerinde de uygulanması 

gerektiğini kabul etmektedir. Hatta koçluğun geliştirilmesi için resmi destek vermeye hazır görünmektedirler. 

Ancak sözler yeterli değildir; sözleri bunlarla tutarlı ve destekleyici davranışlar izlemelidir. Başlama noktası da 

yönetim kurulu olmalıdır (Kinlaw, 1989: 31-33).  

Örgütsel sınırlılıklara ek olarak, koçluğa karşı bireysel engeller de olabilir. İnsanlara fazla yakın olmaktan yada 

örgütün içsel politikalarını açığa vurmaktan duyulan korku, koçluğu dizginleyebilir. Koçluk becerilerinin 

yokluğu ve zaman yetersizliği de (en sık karşılaşılan sebep) koçluk sisteminin yerleştirilmesinde engel olarak 



karşımıza çıkabilir. Koçluk sisteminin çalışanlarıyla ilişkileri zayıf olan bir yönetici tarafından uygulanması da 

bir engel teşkil edecek kadar zor olacaktır. 

Ancak, üstesinden gelinmesi en zor sınırlılık, örgütte uygun rol modelleri olmamasıdır. Emir-komuta 

yaklaşımına dayalı örgütsel kültürler geliştiren işletmelerde koçluk uygulamalarında kullanılabilecek belirgin 

modeller sağlanamaz.  

Bu gibi durumlarda farklı davranış biçimleri benimsenebilir. Daha düz örgütsel yapılanmalar, müşteriye en yakın 

pozisyonlarda çalışan personelin güçlendirilmesi, kaliteye odaklanılması gibi girişimler, çalışanların içindeki “en 

iyi”yi ortaya çıkarmak için  koçluk yeteneğinin geliştirilmesini gerektirir. Bu sağlanmadan örgütte yapılması 

planlanan diğer bir sürü değişiklik başarısızlığa uğrar yada uygulanması, başlangıçta düşünüldüğünden çok daha 

uzun zaman alacaktır (Kalinauckas ve King, 1994: 111). 

 



6.1. ÖRGÜTSEL HİYERARŞİLER 

 

Eğer yöneticinin önemli bir rolü, ekibinin gelişiminde koçluk yapmaksa, yöneticinin örgütsel hiyerarşide 

danışanından üstün pozisyonu değişmeden devam ediyor demektir. Süreç, koçluk hizmeti sunulan çalışanın 

yöneticisinden koçluk hizmeti alırken kendini rahat hissedememesi nedeniyle rahatsız olmasından dolayı 

engellenecektir. Koçluk, yöneticilerin çalışanlar üzerindeki güçlü pozisyonunu bir kenara bırakmasını gerektirir. 

Koçluğun etkisini ve faydalarını tam kapasiteyle kullanabilmek için, yönetici daha eşitlikçi bir tutum 

sergilemelidir.  

Koçluk uygulamasına başlayan örgütler, koçluk sözleşmesinden faydalanarak iki taraf için de kabul edilebilir 

temel kurallar oluşturabilirler. Bu, taraflar arasında kazan-kazan senaryolarını güçlendirir. Sözleşme, koçun da 

danışanın da görevlerini belirler. Sözleşmenin karakteri örgüt kültürüne dayanır ve yazılı bir doküman yada 

sözlü anlaşma şeklinde olabilir (Snape, Redman ve Bamper, 1994: 81). 

 

6.2. YÖNETİM KURULU DİRENİŞİ 

 

Yönetim gelişimi sürecinin dışında tutulan yönetim kurulu üyeleri görmek, alışılmış bir durumdur. Bu, yöneyim 

kurulu üyeleri zaten işletmenin başında oldukları için, bunların tamamen geliştiklerinin düşünülmesinden 

kaynaklanır. Başarılı yöneticilere koçluk deneyimi sağlamak için, öncelikle kendilerinin bir yönetim koçluğu 

sürecinden geçirilmeleri, koçluk sisteminin örgüt çapında uygulanması konusunda yönetim kurulunun harekete 

geçmesini hızlandıracaktır. İşletmelerdeki personel uzmanlarının çoğunun şikayeti, örgütte koçluk gereksinimi 

olan ilk kişilerin yöneticiler olduğu yönündedir. 

Yönetim tarzında herhangi bir değişikliğin uygulanması için müdürlerin ve kıdemli yöneticilerin konuya sahip 

çıkmaları ve sadece sözle değil, eylemle de desteklemeleri gerekir. Yönetim kurulundaki yöneticiler, diğer 

yöneticilerden farklı değildirler. Tüm yöneticiler benzer korku ve kaygıları taşırlar. Dışardan üst yönetim koçları 

kiralamak, yöneticilerin güçlendirilmiş, daha düz yapılandırılmış örgüte doğru ilerlerken, değişimlere adapte 

olması noktasında yardımcı olur.  



Yöneticiler, örgütte koçluk sisteminin zaten uygulanmakta olduğunu söyleyebilirler, ama bu, çoğu zaman 

koçluğun yanlış anlaşılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin şunları ifade eden bir yöneticiyi ele alalım:  

“Ben ekibime zaten koçluk yapıyorum. Üzerinde durulması gereken konuları açıklıyorum ve ne yapılması 

gerektiğini, kimin nelerden sorumlu olduğunu anlatıyorum. Sonra da neler yapıldığını kontrol ediyorum”. 

Burada yönetici, koçluğa klasik emir-komuta anlayışıyla yaklaşmaktadır. İşlere odaklanılmıştır ve potansiyeli 

gerçekleştirme amacı gütmemektedir. Yönetici genellikle konuşur, emredicidir, dinlemez ve çözümleri empoze 

eder. Bu durum kısa dönemde sonuç sağlayabilir ama çalışanların güçlerini azaltır (disempower). Burada 

yapılması gereken koçluk spektrumunu genişletmek için anlaşmaya varmak ve  davranışsal esnekliği teşvik 

etmektir (Kalinauckas ve King, 1994: 112-113).  

6.3. YÖNETİM STİLİ 

 

Koçluk, “Ne istiyorsam onu yap” tan “Sen nasıl yapardın?” a doğru bir hareket olduğu kadar, aynı zamanda bir 

yönetim stilidir. Yöneticiler iş üzerinde kontrollerini yitirecekleri için tehdit altında hissedip endişelenebilirler.  

Eskiden yöneticinin rolleri şunlardı: 

♦ Organizasyon, 

♦ Planlama, 

♦ Yetki devri, 

♦ Motivasyon, 

♦ Kontrol, 

♦ Eğitim, 

♦ Yol gösterme, 

♦ Karar verme.   



Günümüzde yöneticilerin görevleri şunlar olarak ifade ediliyor: 

♦ Organizasyon, 

♦ Güçlendirme, 

♦ Koçluk, 

♦ Geliştirme, 

♦ Yol gösterme,  

♦ Destekleme.  

Bunların aynı şeylerin farklı şekilde ifade edilmiş hali olduğu söylenebilir. Yöneticinin daimi görevi örgütü etkin 

yönetmektir. Danışana değişim sürecinde yardım etmek ve güçlendirici yönetici olarak çalışmak için gereken 

beceriler, koçluk sürecinde gelişir. Koç ve danışanın aynı süreçte gelişimi, açık kültüre doğru ilerlemede iki 

tarafa da yardımcı olur (Gilley ve Boughton, 1996: 41-47).  

Danışanı geliştirme süreci, yukarı doğru bir gözden geçirme ve değerlendirme sürecidir. Danışan, yöneticiyi 

belirli kriterlere göre değerlendirir ve bu değerlendirmenin sonuçları görüşmelerde birer geri bildirim olur. Bu 

sistemin uygulandığı işletmelerde iki taraf da birbirini daha iyi anlama fırsatı bulur.  

Daha ileri gelişim, koçluğu örgüt çapında uygulamakla olur. Birçok sınırlılığı aşmanı yolu, herkesin katılımını 

sağlamak ve yeni sistem üzerine bireyleri eğitmektir. Eğer yönetimi geliştirmek için zaman ve enerji harcanırsa, 

yöneyim stilini değiştirmek de mümkündür. Ama bu, yönetici süreçten rahatsız olmadığı takdirde mümkün olur. 

Ayrıca, yöneticinin danışanlarına gereken ilgiyi göstermesi gerekmektedir (Kalinauckas ve King, 1994: 113-

115). 

 

6.4. YÖNETİM ROLLERİ 

 

Koçluğa bir yöneticinin gözüyle bakarken dikkate alınması gereken konular şunlar olmalıdır: 



♦ Bu sistemde yönetici için ne var?, 

♦ Zamansızlık faktörü, 

♦ Koçluk sürecini anlama konusundaki yetersizlik, 

♦ Kişiler arası ilişkilerin zayıf olması, 

♦ Koçluk becerilerinden yoksunluk, 

♦ Bilinmeyene karşı duyulan korku, 

♦ Rol modellerinin olmaması, 

♦ Yöneticini rolleri konusunda kafasının karışması, 

♦ Sistemin kanıtlanmış faydalarının olmayışı, 

♦ Ekip geliştirme sorumluluğu almaya karşı direnç. 

Bütün çalışanlar için uygulanacak bir koçluk geliştirme programı, bu engelleri ortadan kaldırmak için iyi bir 

yöntem olacaktır. Koçluk sistemi, yetkinlik bazlı yönetim çerçevesinde kullanıldığında, yöneticilerin ilişkinin 

kişisel boyuta ulaşması olasılığına ilişkin korkularını alt etmeye yardımcı olur. Çünkü koçluk, objektif bir yapıya 

sahiptir. 

Çalışanları bir koçluk yaklaşımı geliştirerek güçlendirme konusunda geçerli sebepler göstermek, devinimi 

sürdürmeye yarayacaktır. Operasyonel gerekler üzerine yoğunlaşmak da sadece bir eğitim girişimi olarak 

görülen koçlukta sorunların üstesinden gelinmesini sağlar (Kalinauckas ve King, 1994: 116-117).  

Yöneticiler koçluk sistemini, yöneticinin çalışanları topluca yönetmek için ayıracağı zamandan çalan, gelip 

geçici bir yönetsel trend olarak görebilirler. Zamanlarının koçluk yaptıkları çalışanlar tarafından yendiğini 

düşünürler. Bu noktada bir grup insanın davranışlarından  sorumlu olmanın hem olumlu hem olumsuz yönleri 

olduğu düşüncesini taşımaları mümkündür. Buna şu açıdan bakabiliriz: Koçluk sistemi, çalışanlara kendilerinden 

sorumlu olduklarını gösterirken, yöneticilerin sorumluluğunu hafifletir. Ama aynı zamanda yönetici, sisteme 

karşı endişeyle yaklaştığı geçiş dönemlerinde, sorumluluklarının ve yetki alanının daraltılacağını düşünebilir. 

Oysa ki, sistem, çalışanları davranışlarıyla ilgili daha sorumlu hale getirirken, yöneticiye de diğer görevleri için 



zaman ayırma fırsatı sunar. İlerleyen koçluk sürecinde, zamanla yönetici, yetkinliklerini geliştirir ve zamanını 

sadece koçluğa ayırmak zorunda olmadığını görür (Kinlaw, 1989: 31-33). 

 

6.5. ÖDÜL SİSTEMLERİ 

 

Birçok örgütte gündeme gelen bir tartışma konusu şudur: Yöneticilerin ekiplerine koçluk yapmaları beklenir, 

ama değerlendirme sürecinde yöneticinin koçluk performansı değerlendirilmez. Çalışanların eğitimi ve gelişimi 

ile örgüt yada örgüt içindeki bireylerin hedefleri arasında direkt korelasyon yoktur. Birçok örgütte eğitim ve 

gelişimin değerlendirilmesi, sadece katılımcıların o anki tepkisine dayanır; uzun dönem etki yada gelişime değil. 

Eğitim yada insan kaynakları uzmanlarının değerlendirilmesinde de eğitim ve gelişime ilişkin değerlendirmeler 

yer alır, ama örgütün bir bütün olarak yönetilmesinde bu tür değerlendirmelere yer verilmez. Birçok örgütte 

yöneticilerin koçluk uygulaması için dışardan bir uzman getirilmesini daha uygun bulmasının nedeni bu olabilir. 

Ekibin gelişiminin yöneticinin hedefleri kapsamına alındığı ve yöneticinin değerlendirilmesinde bunun göz 

önünde  bulundurulduğu bir sistem, yöneticilerin koçluğu daha kolay algılamasını sağlar. Bu nedenle koçluk, 

yöneticinin başarı için ödüllendirildiği bir süreç olmalıdır ve koçluk uygulaması, genel iş hedeflerine 

eklenmelidir (Kalinauckas ve King, 1994: 117-118). 

 

6.6. DEĞİŞİME DİRENİŞ 

 

Değişim, bir dizi koşuldan bir diğerine geçişi ifade eder. Etkin koçluğun sınırlılıklarından biri, de şudur: Koçluk 

örgütte bir değişim süreci başlatır. Çalışanların değişime direnişi doğaldır, ama yöneticinin bu aşamadaki direnişi 

anlama becerisi olmayabilir. 



1. Şok: 
Tamamen 
hareketsiz. 
Yenilmişlik 
hissi. 
Beklentilerle 
gerçekler 
arasındaki 
uyuşmazlık 

4. Durumun 
kabulü:  Eski 
rahat davranış 
ve tavırları 
bırakma. 

5. Yeni 
davranışları 
deneme: Yeni 
yaklaşımlar. 
Yüksek enerji. 
Yeni gerçekle 
meşgul olma. 
Gerilim ve düş 
kırıklığı. 

2. İnanmazlık:  
Değişimin reddi. 
Sürekli geri 
çekilme. Yanlış 
rekabet 

3.Rekabetsizlik: 
Değişimin gerekli 
olduğunun 
anlaşılması. Hayal 
kırıklığı dönemi. 
Değişimle nasıl 
mücadele edileceği 
endişesi. 

6. Anlam 
arayışı: 
İçselleştirme. 
Neden her şeyin 
farklı olduğunu 
anlamaya 
çalışma.  

7. Bütünleşme: 
Anlamları yeni 
davranışlarla 
birleştirmek. 

Koçluk sürecinde değişime direniş, sadece kavramsal boyutta karşımıza çıkmaz. Aynı zamanda, süreç esnasında 

bireyin hissettikleri de direnişe yol açabilir. Bu nedenle, değişimin basamaklarını anlamak, koça hem kendisinin 

hem de ekibinin direnişiyle başa çıkma konusunda yardımcı olur. 

Konu yada durum ne olursa olsun, değişime karşı doğal bir direniş olur. Dışardan gelen uzmanlar söz konusuysa 

yada örgüt değerleri etkilenirse kültürel direniş; değişiklikler ilişkileri tehdit edecekse yada örgüt normları 

etkilenecekse sosyal direniş; değişim, bireylerin statülerini yada örgütteki resmi statükoyu etkileyecekse örgütsel 

direniş; bireyler koçluğu faydasız görüyorsa psikolojik direniş ortaya çıkar. Tüm bu durumlarda direniş, davranış 

yoluyla gözlenir. 

Değişim sürecini anlamak, yöneticiye hem kendini hem de ekibini yönetmede yardımcı olur (Kalinauckas ve 

King, 1994: 118-121). 

TABLO 11 

Bireylerin Değişime Direnişinin Yedi Aşaması 

 



6.7. DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ 

 

Örgütün bir değerlendirme sistemi olması, çalışanların bu sistemi ödüllendirici ve faydalı bir süreç olarak 

gördüğü anlamına gelmez. Görev odaklı örgütlerde koçluğa olduğu gibi değerlendirme sistemine de birçok itiraz 

yükselir: 

♦ Zaman yetersizliği, 

♦ Zayıf planlama, 

♦ Değerlendirmenin öznel olduğu endişesi, 

♦ Zamanı boşa harcamak anlamına geldiğinin düşünülmesi, 

♦ Korku ve endişe (Kalinauckas ve King, 1994: 121-123). 

Değerlendirmenin amacı, performans arttırmak, geribildirim vermek, motivasyonu arttırmak, eğitim ihtiyacını 

belirlemek, potansiyel belirlemek, bireylerin kendilerinden neler beklendiğini bilmelerini sağlamak, kariyer 

gelişimine odaklanmak, maaş artırımı kararıyla ödüllendirmek, iş sorunlarını çözmek, iş performansı hedeflerini 

belirlemek veya bir ödül-ceza sistemi kurmak olabilir. Çalışanlar, koçluğu yöneticinin alternatif bir 

değerlendirme sistemi uygulama yolu olarak görürler.  

Birçok örgüt bir yukarı doğru değerlendirme sistemi uygulamak için koçluktan faydalanır. Koçluk, yöneticilerin 

çalışanları hakkında açık fikir edinmelerini sağlar. Bu yaklaşımın kullanıldığı programlar başarılı olur. Bu tür 

değerlendirme sistemleri, farklı bir yaklaşımla ele alındığında fayda sağlanabilecek performans alanları ve hangi 

noktalarda çalışanların desteğe gerek duyduğu gibi konularda çalışanlarla yöneticilerin fikir alışverişinde 

bulunmasına dayanır. Bu süreç zaman gerektirir ama uzun dönem sonuçlarının iyi olması beklenir (Snape, 

Redman ve Bamper, 1994: 81).  



SONUÇ 

 

Batıda yıllardır uygulanan bir yöntem olmasına karşın Türkiye’de daha yeni yeni adını duymaya başladığımız 

yönetsel bir eylem olan koçluk; bireyleri ve takımları hedeflenen sonuçlara ulaştırmak için yetiştiren, geliştiren 

ve cesaretlendiren ve bütün bunları yaparken de uygun koşulları ve ortamları oluşturan yönetsel bir sistemdir. 

Sistemin uygulayıcısı olan koç, bireylerin ve takımların  bulundukları yerlerden başarı için hedeflenen yeni 

yerlere ulaşmalarına yardımcı olur. Burada izlenen yöntemler alışılmış klasik yönetim tekniklerinden farklıdır. 

Özendirme,  motive etme ve bilgilendirme en çok kullanılan yöntemler arasındadır. Meslek hayatlarının 

başlarında alınan koçluk hizmeti kişinin kariyeri açısından önemli bir destektir.  

Başarılı bir koç, destek olduğu kişiyi tecrübelerinden faydalandırırken ona moral ve cesaret verir. Öğütleriyle de 

onun motivasyonunu artırır. Duygu ve düşüncelerini karşı tarafa başarı ile aktarabilen, sorumluluk sahibi, ahlaki 

değerlere önem veren, güvenilir, iletişim konusunda kabiliyetli, iş bilgi ve becerisi herkesçe tereddütsüz kabul 

edilmiş, çevresindekilere saygılı, pratik zekası gelişmiş, liderlik özelliği olan ve tecrübesini yerinde ve dengeli 

kullanabilen bir profesyonel, çok başarılı bir koçluk süreci yürütebilir. Tüm çalışmaları karşısındaki kişi veya 

takımın performansının gelişmesi üzerine kuruludur. Cezalandırma yöntemini asla kullanmaz. Sadece motive 

edici ve pekiştirici yöntemlerle karşısındakileri etkiler. Eksik veya yanlış anlaşılmamak için çok açık ve net 

ifadelere başvurur. İyi koçlar her zaman ilerlemenin, gelişmenin ve hızlı öğrenmenin yollarını ararlar. Üstelik 

kendileri koçluk almaya da açıktırlar.  

Zayıf koçlarsa, dogmatiktirler; esnek olamazlar; hep kendilerini haklı bulurlar; kendileri koçluk almayı da 

gereksiz görürler. Bunlar için yapılabilecek şey şu olabilir: Sorular yönelterek, şu anda uyguladıkları sistemin ne 

olduğunu ve bunun gelecek için örgüte ve çalışanlara neler katacağını düşünmelerini sağlamak.  

Bir koçun başarılı olabilmesi için uzak durması gereken hatta kesinlikle yapmaması gereken bazı davranış 

modelleri de vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

♦ Cezalandırmayla tehdit etme,  

♦ Suçlama,  

♦ Şüphe duyma,  



♦ Karşısındakinin kişisel zaaflarını ön plana çıkarma,  

♦ Dozu aşan ve abartıya varan eleştiri,  

♦ Öfkeli davranış sergileme,   

♦ İlgisiz kalma,  

♦ Onur kırıcı davranışlarda bulunma vb.  

Türkiye’de birçok danışmanlık firması son yıllarda koçluk konusuna ciddi eğilimler göstermeye başlamıştır. 

Özellikle danışmanlık firmalarının web siteleri ziyaret edildiğinde sunulan hizmetler sıralamasında koçluk 

başlığının da çoğunun web sitelerine eklenmiş olduğu görülmektedir. Fakat koçluk hizmeti, her danışmanlık 

firmasının veya "Ben koçluk hizmeti vereceğim" diyen herkesin hakkını vererek uygulayabileceği bir çalışma 

değildir. Belirli bir kültür, eğitim, tecrübe ve ahlaki disiplin gerektiren, zorlu bir çizgide çok hassas dengeler 

üzerine kurulu bir yönetim sistemidir. Yakın bir zamanda koçluğun mesleki bir değer olarak yükseleceği ve 

popüler meslekler sıralamasının üst taraflarına doğru ilerleyeceği de bazı danışmanlık firmaları tarafından 

gündeme getirilen bir öngörüdür (Altındağ, Aykut, 2004: http://www.maxionline.net). 

Günümüzde eski yönetim anlayışının önemini yitirdiği kabul edilmektedir. Artık aşarı için klasik düşünce 

kalıplarının kırılması ve siyah beyaz modellerin terk edilmesi gerekmektedir. Yönetim anlayışında yöneticilikten 

liderliğe, engellerle uğraşmaktan fırsatlara odaklanmaya, personel kontrolünden sonuç üreten süreçlere, 

rekabetten işbirliğine, kontrolden yol göstermeye, emretmekten katılım sağlamaya,  lineer düşünceden dinamik 

ve üretken düşünceye, bireysellikten takım çalışmasına, dışsal ödüllerden içsel motivasyonlara, ilkel problem 

çözme yöntemlerinden danışmanlığa, iç standartlardan müşteri odaklılığa, güç oyunlarından iknaya, kalite 

kontrolünden sürekli yenilenmeye doğru hızlı bir değişim şarttır. Koçluk da bu modern yönetim anlayışının bir 

gereğidir. 
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