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İş Hayatında
Koçluk ve 
Mentorluk 



Mentorluk, koçluk nedir? Farkları nelerdir?

Mentorluğun, koçluğun yararları nelerdir?

Yetenek yönetimi nedir?

Mentorluk ve koçluk sistemleri yetenek yönetimini nasıl 
destekler?

Mentorluğun, koçluğun kurum içi kullanım alanları nelerdir?

Ne zaman mentorluğu, ne zaman koçluğu kullanmalıyız?

İç veya dış mentor, koç kullanmanın avantajları, 
dezavantajları nelerdir?

Soru & Cevap
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Neler Konuşacağız



EMCC Türkiye Hakkında
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EMCC (European Mentoring & Coaching Council)

Koçluk ve mentorluk hizmetlerini sunan profesyoneller, 

Bu hizmeti alan her türlü kişi ve kurumlar, mesleki eğitim ve gelişim 

kuruluşları,

Mentorluk, koçluk ve akademik psikoloji gibi konuları araştıran 

akademisyenleri bünyesinde barındıran birleştirici bir kurumdur.

EMCC, Dünya genelindeki mentorluk ve koçluk alanında başarılı 

uygulamaları teşvik etmeyi ve başarılı uygulama beklentilerini 

artırmayı hedeflemektedir.

1992 yılında Avrupa Mentorluk Merkezi olarak kurulmuş, 2002 yılında 

bünyesine koçluğu da katmıştır. 58 ülkede yaklaşık 5000 üyesi vardır.

EMCC Türkiye, ülkemizde 2005 yılında kurulmuş bulunan Yönderlik 

ve Koçluk Derneği (EMCC T) ile temsil edilmektedir.



Koçluk Nedir?

Bir koçun, bir kişiye potansiyeline ulaşması ve arzuladığı yönde 

değişmesi için yardımcı olduğu bir süreçtir.

Kişinin vizyon ve hedeflerini belirlemesini ve bunlara 

odaklanmasını sağlayarak performansını iyileştirmesine destek 

olan bir gelişim aracıdır.

Bir değişim ve liderlik modelidir.

4



Koç Kimdir?

Danışanın değişimini desteklemek amacıyla:

Doğru sorularla, farklı bakış açıları kazandıran, yeni 

seçeneklere kapı açan,

Karar alarak harekete geçmeyi teşvik eden ve değişimi 

kolaylaştıran kişidir. 
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Mentorluk Nedir?

Bir konuda uzmanlığı/deneyimi olan bir kişinin, daha az deneyimli 

bir kişiye belirli bir süre içerisinde rehberlik ettiği, deneyim ve 

bilgi paylaştığı ve gelişimine destek verdiği bir süreçtir.

Mentorluk, karşılıklı ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden, iletişimi ve 

paylaşımı artıran bir liderlik ve gelişim uygulamasıdır. 

Bir öğrenme ortaklığı ve bir liderlik modelidir.

6



Mentor Kimdir?

Mentinin gelişimini desteklemek amacıyla:

Kimi zaman kişisel ve profesyonel bilgi, deneyim ve 

uzmanlığını ortaya koyarak rol modeli olan,

Kimi zaman da süreci tutarak kolaylaştırıcı rolünü 

üstlenen kişidir. 
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Mentor ve Koç arasındaki

temel farklar nelerdir?

8



9

Bilgi

TutumBeceri

Alışkanlık Geliştirmek



İkili Çalışma

İkili gruplar oluşturun

Hayatınızda rol oynamış veya gözlemlediğiniz bir 

mentor veya koçu hatırlayın

Bu kişinin özelliklerini, çevresine kattıklarını eşinizle 

paylaşın

10



11

Terapist

Danışanın 
geçmişten 

gelen 
travmalarını 
çözmesi için 

çalışır. 

Danışman

Danışanları, 
hedeflerine 
ulaşmaları 

için 
yönlendirir. 

Mentor

Daha kıdemli 
bir çalışanın 

düşünce 
tarzı, bilgi ve 
tecrübesini 

aktarır.

Eğitmen

Yeni bilgi ve 
becerilerin 
transferini 

sağlar. 

Koç

Danışanın 
kendi 

çözümlerini 
bularak 

hedeflerine 
ulaşmasına 
destek olur.



Mentorluk / Koçluk 
Neden Bu Kadar Popüler?

Bireysel ihtiyaçlara cevap veren kişiye özel gelişim faaliyeti

Özyönetim, kendine koçluk/mentorluk becerilerini kazanma

Kalıcı, sürdürülebilir değişim/gelişim

Dinamik ve karşılıklı öğrenme içeren süreçler

Performans artışı
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Mentorluk / Koçluk 
Neden Bu Kadar Popüler?

13

İş Performansında 

İyileşme

İş Yönetiminde

İyileşme

Zaman Yönetiminde 

İyileşme

Ekip

Çalışmasında

İyileşme

Kaynak: 2009 ICF Global Koçluk Müşteri Araştırması

Özgüvende

İyileşme

İlişkilerde

İyileşme

İletişim Becerilerinde

İyileşme

İş/Yaşam 

Dengesinde

İyileşme



Koçluk ve Mentorluğun Yararları

Bireysel ihtiyaçlarına cevap veren kişiye özel bir gelişim fırsatı

Kişisel farkındalığın artması

Farklı bakış açıları edinme

Yeni fikirler/alternatif çözümler  bulma 

Yapıcı geribildirim almak ve vermek

Özgüven artışı

Performans artışı

Kurum içinde tanınma, motivasyon artışı
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Mentorluğa Özgü Yararlar

Mentorun uzmanlık alanında yeni kaynaklar, bilgi ve beceriler 
edinmek

Farklı iş alanlarına, kültürlere ve bakış açılarına uyum sağlama

Kariyer yönünü ve gelişimini belirlemede destek

Mentorun deneyimlerden ilham alma

Networkün genişlemesi

Organizasyonel farkındalık ve içgörü kazanılması
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Koçluğa Özgü Yararlar

Kişinin potansiyelini keşfetmesi ve hayata geçirmesi

Yetenek keşfi

Pozitiflikte artış

Zorluklar karşısında dayanıklılığın artması

Değişime uyum sağlama ve öncülük edebilme

İş - yaşam dengesi kurulması
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Koçluk ve Mentorluğun 
Kuruma Getirileri

Geleceğin liderlerinin yetişmesine, liderlik 

kapasitesinin artmasına katkı sağlar

Kurum içi mentor ve koçların liderlik becerileri

gelişir, anlam ve doyum bulurlar

Kurumun çalışanlarına değer verdiği mesajı iletilir

Çalışan bağlılığı artar

Kurumsal stratejilerin, yetkinliklerin ve kültürün 

paylaşımı/yayılması desteklenir

İşbirliği ve sürekli öğrenme kültürünü destekler

Pozitif bir çalışma ortamı yaratılmasını destekler

Performans artışı sağlanır
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Koçun / Mentorün Rolleri 

Güven ilişkisi kurmak

Dinlemek ve anlamak

Farklı bakış açıları geliştirmek

Geribildirimde bulunmak

Eyleme yöneltmek

İlham vermek, cesaretlendirmek

Bilgi, deneyim, kaynak paylaşımı (MENTOR)
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Direktif
• Ben bilirim

• Ben söylerim

• Söylediğimi yap

Mentorluk
• Dinleme/Tavsiye

• Alternatif sunma

• Anlaşma

Koçluk
• Sen biliyorsun

• Sana soruyorum

• Sen karar ver

1. Onlar adına yapma

2. Onlarla beraber yapma

3. Nasıl yapılması gerektiğini söyleme

4. Ne yapmaları gerektiğine yönelik tavsiye verme

5. Alternatif sunma

6. Çözümü bulmasına yardımcı olma

Durumsal Yaklaşım
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Mentorluk vs. Koçluk
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ARA



Yetenek Yönetimi Nedir?

Yetenek Yönetimi

Bir organizayonun insan kaynağı ihtiyaçlarının öngörülmesi ve bu 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hazırlık yapılmasıdır. 

Şirketlerin, değerlerini artırmaya yönelik ve hedeflerine 
ulaşmalarını mümkün kılacak stratejik insan kaynakları 
planlaması sürecini hayata geçirmeleridir.
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Elde Tutma 
& Motive 

Etme

Performans 
Geliştirme

Kariyer 
Yönetimi

İşgücü 
Planlaması

İşe Alma

Stratejiler

Yetkinlikler

Yetenek Yönetiminin Unsurları



Mentorluğun / Koçluğun 
Kurum İçi Kullanım Alanları

Stajyer ve/ya işe yeni girenlerin oryantasyonu

Bireysel performansı iyileştirme
Uzmanlık geliştirme

Davranış değişimi

Yönetici geliştirme

Takım performansını iyileştirme

Kuşaklar arası uyumlanma

Kurumsal sosyal sorumluluk
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Ne Zaman Mentorluk,
Ne Zaman Koçluk?

Oryantasyon

Uzmanlık geliştirme

Davranış geliştirme

Yönetim geliştirme

Ekip çalışması

Sosyal sorumluluk
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Mentorluk Koçluk



Etik ve Gizlilik

Danışanın / mentinin mahremiyetine en üst 

düzeyde saygı gösterilmelidir.

Her danışanın / mentinin farklı olduğu gerçeğinden 

yola çıkılmalıdır.

İlişki saygı çerçevesinde yürütülmelidir. 

Koç, terapist ve mentorun alanlarına girmemelidir. 

Mentorun sınırı “bildiği ve deneyim sahibi olduğu” 

konudur.
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Etik ve Gizlilik

Sürecin yönetilmesindeki ilkeler:

Karşılıklı açıklık ve netliğin sağlanması

Çıkar çatışmasından kaçınma

Önyargılardan kaçınma

Bütünlük/Dürüstlük

Profesyonellik

EMCC Türkiye Etik Kodunu referans belgesi kabul etmiş bir mentor/menti ilişkisi, 

uluslararası kabul görmüş ilkelerle hareket etmek açısından tavsiye edilir.
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İç / Dış Kaynaklar

Kurum içindeki 
yöneticiler ve 
uzmanlar

Derneklerdeki 
uzmanlar

Profesyonel 
mentorlar
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Mentorluk

Kurum içindeki 
yöneticiler ve 
uzmanlar

Kurum içi tam 
zamanlı koçlar

Profesyonel koçlar

Koçluk



İç / Dış Kaynaklar

Mentorluk projelerinde, kurumu ve ihtiyaçlarını iyi bilen mentorlarla 
çalışmak

Mentorluk projelerinde, kurum içi bilgi ve deneyimin paylaşılarak çoğalması

Lojistik kolaylıklar (zaman, yer planlaması)

Düşük maliyet
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İç Kaynak Kullanmanın Artıları

Koçluk projelerinde iç kaynak yetiştirmenin zorluğu

Koçluk projelerinde önyargılardan arınmanın zorluğu 

Çıkar çatışmasına düşülmesi riskinin artması

Gizlilik konusunda danışan veya mentilerde tam güven yaratılamaması

İç Kaynak Kullanmanın Eksileri



ISMCP Standartları

1. AMACIN NETLİĞİ

2. PAYDAŞLARIN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ

3. SEÇME VE EŞLEŞTİRME SÜRECİ

4. ÖLÇME VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ

5. YÜKSEK ETİK STANDARTLARININ SAĞLANMASI

6. YÖNETİM VE DESTEK
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Yönetim Ekibin Güçlendirilmesi

Yöneticilere temel koçluk / mentorluk becerilerinin kazandırılması 

Yönetim ekibinin takım koçluğu ile desteklenmesi

Yönetim ekibinin dış mentorluk projelerine katılımının 

desteklenmesi 
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EMCC Türkiye Nasıl Destek Olur?

Üyelik ve EMCC ile ilgili iletişim: admin@emccturkey.com

Ege Bölgesi Temsilciliği ile iletişim: emcc.tr.ege@gmail.com
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TEŞEKKÜR EDERİZ
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EMCC Mentor/Koç Yetkinlikleri

1. Kendini anlama

2. Öz Gelişim Kararlılığı

3. Sözleşme Yönetimi

4. İlişki Kurma

5. Kavrama ve Öğrenmeye İmkan Tanıma

6. Sonuç ve Eylem Odaklılık

7. Model ve Teknik Kullanımı

8. Değerlendirme
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EMCC Akreditasyon

Bireysel Akreditasyon Eğitim Programları 

Akreditasyonu

Koçluk ve Mentorluk Programları 

Akreditasyonu
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EMCC Akreditasyon

Bireysel akreditasyon (EIA), eğitim programları akreditasyonu 

(EQA) ve koçluk/mentorluk programları akreditasyonu (ISMCP) için 

dört adet seviye bulunmaktadır:

Temel Seviye (Foundational Level)

Uygulayıcı Seviyesi (Practitioner Level)

Kıdemli Uygulayıcı Seviyesi (Senior Practitioner)

Usta Uygulayıcı Seviyesi (Master Practitioner)
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