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Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye, toplumların eğitime ve eğitimcilere olan ihtiyacın 

değerini bilerek, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek adına faaliyetler 

yürüten Öğretmen Akademisi Vakfı ile 2014 yılından beri “Eğitime Destek Geleceğe Yatırım” 

projesini devam ettiriyor. 

Proje kapsamında ICF Türkiye’nin değerli koçları, Öğretmen Akademisi Vakfı’nın eğitimcilerini ve 

öğretmenleri, sundukları koçluk hizmeti ile güçlendiriyor ve etkilerinin artmasına imkan 

sunuyorlar. Koçluk alan eğitimciler; öncelikle kendi değerini anlama, güçlü yönlerini keşfetme, bu 

yönlerini koruyarak sağlıklı bir iletişimi nasıl sağlayabilecekleri başlıklarında gelişim 

kaydediyorlar.

2014 yılından beri devam eden proje kapsamında 264 ICF Türkiye Koçu, 321 eğitimcinin gelişimini 

destekledi. Eğitimcilerin geri bildirimleri ve iş ortaklarının projeyi sürdürülebilir kılması, etkinin 

her yıl daha da artmasına ortam yaratıyor.

ICF TÜRKİYE – ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI EĞİTİME DESTEK GELECEĞE YATIRIM PROJESİ

Katılımcıların %28’ini İstanbul’da görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu oranı, %14 ile eşit 

yüzdelik dağılıma sahip Ankara ve İzmir takip etmektedir. Katılımcıların görev yerlerine göre 

dağılımını gösteren grafik aşağıda paylaşılmıştır.

1. Demografik Bilgiler

Eğitime Destek Geleceğe Yatırım Projesi’nin 2021-2022 döneminde ICF Türkiye koçları, ÖRAV 

bünyesine 2021 yılında katılan Kısmi Zamanlı Eğitimcilerle Mart 2022’de açılış toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantısı ardından ICF Türkiye iş birliğinde gönüllü koçlar, 

eğitimcilerimiz ile eşleştirilmiş ve süreç takibi yapılmıştır.

Rapor, projeye katılan 64 kişi arasından, değerlendirmeye katılan 43 kişinin verilerine dayanarak 

oluşturulmuştur. Değerlendirme anketi “Jotform” çevrim içi platformu ile hazırlanmış ve koçluk 

alan katılımcılara e- posta yolu ile gönderilmiştir. Değerlendirme anketi, çoktan seçmeli, Likert 

ölçekli ve açık- uçlu soruları içermektedir. Değerlendirme sonuçları ile ilgili veriler aşağıda 

paylaşılmıştır. 

EĞİTİME DESTEK GELECEĞE YATIRIM PROJESİ 2022 DEĞERLENDİRME RAPORU 

1.1. Mesleki Görev Yeri

Katılımcı öğretmenlerin yaş ortalaması 39,98 olarak tespit edilmiştir.  Aşağıda verilen tabloda 

katılımcıların yaş dağılımına ilişkin ortanca değer, ortalama değer ve mod değerleri paylaşılmıştır. 

1.2. Katılımcıların Yaş Bilgisi
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Grafik 1: Mesleki Görev Yeri
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Katılımcılara taahhüt ettikleri 4 görüşmeyi tamamlayıp tamamlamadıklarına ilişkin bir soru 

yöneltilmiştir.  Buna göre katılımcıların %93’ü (40 kişi) taahhüt edilen 4 görüşmeyi de 

tamamladıklarını ifade etmişlerdir. Kalan %7’lik dilim de ise şu şekilde bir dağılım söz konusudur:

     Katılımcıların %2,3’ü sürece geç başladıkları için görüşmelerin hâlâ devam ettiğini, 

     Katılımcıların %2,3’ü koçları ile uzun bir görüşme gerçekleştirerek net hedefler belirlediklerini 

ve diğer görüşmelere ihtiyaç duymadıklarını,

     Son olarak katılımcıların %2,3’ü ise görüşmeleri tamamlayamadıklarını dile getirmişlerdir. 

Katılımcıların görüşmeleri tamamlama oranlarına ilişkin istatistiksel veri aşağıda yer alan grafikte 

gösterilmiştir.

Katılımcılara, dâhil oldukları koçluk sistemini, koçlarıyla kurdukları ilişkileri ve bu sürecin onlar 

üzerindeki etkilerine ilişkin 7 dereceli bir Likert ölçeğinde 13 ifadeden oluşan bir soru 

yöneltilmiştir. Katılımcılardan, bu ifadeleri 1 ile 7 arasında 1- Kesinlikle Katılıyorum ve 7- Kesinlikle 

Katılmıyorum olmak üzere değerlendirmeleri istenmiştir. Bu Likert Tipi ölçeğe verilen yanıtlara 

bakıldığında katılımcıların %86’sı koçluk çalışmasına katılmaktan dolayı kendilerini şanslı 

hissettiklerini; %81’i proje kapsamında ICF Koçları ile tamamladıkları görüşmeler aracılığıyla 

yaşamlarında önceliklendirmeye giderek önemli konulara odaklanabilme yetisi elde ettiklerini;  

%72’si koçluk hizmeti sonrasında güçlü yönlerini fark ettiklerini ve %60’ı koçluk sayesinde 

kendilerine olan güvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir. 

Katılımcılara “Bireysel koçluk programı sizde neyi değiştirmiş ya da değiştirmeye aday olabilir?” 

sorusu yöneltilerek sürecin onlar üzerindeki etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Değerlendirme 

çalışmasına katılan bireylerin bu soruya vermiş oldukları yanıtlar bilgisayar destekli nitel yazılım 

programı MAXQDA’dan faydalanılarak analiz edilmiştir.

Koçluk sürecini tamamlayan ve değerlendirme anketini dolduran katılımcılar, bu süreçte 

duygusal zekanın en önemli bileşenlerinden biri olan öz farkındalığa dair temel bir kavrayış elde 

ettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcılar, edinmiş oldukları bu kazanım aracılığıyla yalnızca 

duygularını tanımayı ve anlamayı öğrenmekle kalmadıklarını, aynı zamanda davranışları ve 

ilişkileri sağlıklı bir şekilde yönetebilme becerisi kazandıklarını dile getirmişlerdir. Koçluk 

sürecinin öz farkındalık üzerindeki etkisine yönelik katılımcı görüşleri aşağıda paylaşılmıştır:

4.1. Öz Farkındalık Üzerinde Etkisi

Grafik 2: Görüşmelerin Tamamlanma Durumu
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     “Kendi içime dönmemi koçumun sorduğu doğru sorular sayesinde kendi cevaplarımı bulmamı 

sağladı. İhtiyacım olan konularda farkındalık oluşturdu. Farklı bakış açısıyla bakmayı öğrendim ve 

uygulamaya başlamak bana çok iyi geldi. ÖRAV Aileme çok teşekkür ederim kişisel gelişimime 

katkı sağlayan böyle güzel bir buluşmaya imkan sağladığınız için. İyi ki ÖRAV...” 

     “Değerler konusundaki bilinç ve farkındalığı net bir şekilde görmeme yardımcı oldu. 

Hayatımızın içine kattıklarımızın bizi ne şekilde etkilediğini, bize neler verirken neler alıp 

götürebileceğini, kendimizi tanımanın daha güçlü adımlar atmak adına ne kadar etkili olduğunu 

anlamamı sağladı.”

     Koçluk sürecini tamamlayan öğretmenler ayrıca mesleki ve kişisel gelişim süreçlerine etki 

eden bireysel olarak müdahale edemedikleri çevresel faktörler karşısında güçlü yönlerini 

öğrenerek bireysel esnekliklerini ve kapasitelerini fark ettiklerini dile getirmişlerdir. Bu gelişme 

alanına işaret eden katılımcı görüşleri aşağıda paylaşılmıştır: 

     “Güçlü yanlarımı görmemi ve çözüm aradığım konuda bu güçlü yanlarıma odaklanarak yol 

almama aracılık etti.” 

     “Bireysel koçluk programı bende bir şeyleri değiştirmekten öte kendimi dinlememi ve kendime 

zaman zaman yaptığım haksızlıkları görmemi sağladı. Güçlü olduğum yanlarımı ve değerlerimi 

hatırlatan bir çalışma oldu. Sahip olduğum olumlu yönler ve başarılarım konusunda kendime 

daha cömert davranmam gerektiğini fark ettim.” 

     “Düşünmekten ziyade harekete geçme konusunda beni cesaretlendirdi. Harekete 

geçemememin altındaki nedenleri fark etmemi sağladı. Esnek olmamı ve kendime daha çok 

şefkat duymamı sağladı. Yol haritam konusunda net olmama yardımcı oldu. Yaratıcılık ve hayaller 

üzerine kendimi aşmama kapı araladı.”

     “Bireysel koçluk deneyimim de kendimi tanıma sürecimi hedeflerimin hayallerimin var olan 

potansiyelimin hayata değer katacak şekilde nasıl neşv-ü nema bulması konusunda farkındalığım arttı.” 

     “Hayatımla, hissettiklerimle, problem olarak gördüğüm süreçlerle ilgili olarak doğru soruları sormamı 

sağladı. Biraz yavaşlamamı, zihnimi nadasa çıkarmayı öğrenmemi de sağladı. Hedef belirleme de hedefe 

odaklanma konusunda nasıl düşünebileceğimi fark ettim. Kendime yönelik olumsuz olarak kurduğum 

cümleleri ve kelimeleri fark ettim ve değiştirmeye çalıştım/ çalışıyorum. ‘Henüzün gücü’nü öğrendim ve 

uygulamaya çalışıyorum.” 

     “Koçum sayesinde kendi yaşam ve gelecek planlamama yönelik çok önemli hedefler belirlemiştik.

4 hedefimi de gerçekleştirmemde destek ve cesaretlendirmesini gördüm. Bu hedefler kısa vadeli 

kazanımlar değil aksine tüm yaşam boyunca kullanacağım beceriler oldu.” 

     “Koçluk programı, hedeflerim konusunda farkındalık oluşturduğu gibi daha net hedefler oluşturmam 

noktasında değer kattı. Bunun yanında eylem adımları oluşturarak harekete geçmem noktasında bir 

başlangıç noktası oluşturmama aracı oldu.” 

     “Büyük hedeflerimi küçük adımlara bölerek ulaşmaya çalışmak ve planlarımı görünür hale getirerek 

motivasyonumu yüksek tutmak. Koçluk sürecinde kendimle baş başa kalarak süreç değerlendirmesi 

yapmanın ve hedef koymanın etkili olduğunu fark ettim. Şartları uygun hale getirerek uzun vadede 

hedeflerime ulaşmak istiyorum.”

Kurumsal koçluk sadece bireyin profesyonel/mesleki yaşamında ihtiyaç duyacağı birtakım beceri 

setlerini kazanmasıyla sınırlı değildir; koçluk, öğrenmenin daha derin bir düzeye taşınmasına 

katkıda bulunur. Eğitime Destek Geleceğe Yatırım projesi kapsamında koçluk sürecini 

tamamlayan katılımcılar, koçları tarafından sunulan becerileri hem mesleki hem de kişisel 

yaşamlarında karşı karşıya kaldıkları yeni durumlara uygulayabilir seviyeye geldiklerini dile 

getirmişlerdir. Katılımcıların koçluk sonrası edindikleri derin öğrenme kazanımlarına yönelik 

görüşleri aşağıda paylaşılmıştır. 

4.3. Derin Öğrenme Üzerindeki Etkisi

Koçluk sürecini tamamlayan katılımcılar, görüşmeler sonrasında bireysel hedeflerini gerçekçi bir 

şekilde tanımlama fırsatı yakaladıklarını; bu program sonrasında bireysel hedefler belirleyerek 

daha sonra bu hedefler için aktif olarak çalışabilme becerisi elde ettiklerini vurgulamışlardır. 

Koçluk programının öğretmenlerin bireysel hedefler belirleme ve harekete geçme süreçleri 

üzerindeki etkisine yönelik katılımcı ifadeleri aşağıda paylaşılmıştır.

4.2. Bireysel Hedefler Belirlemek ve Harekete Geçmek Üzerine Etkisi
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     *Koçluk programı ile hayatımda tıkandığımı düşündüğüm zamanlarda neye ihtiyacım olduğunu 

fark ettim. Hayatımın geri kalanı için de bu farkındalık hep benimle olacak.” 

     “Kendi özelliklerimi daha iyi analiz etmeyi ve bunlara göre yeni teşebbüslerde bulunmayı. 

Etrafımda da problemi çözmek için ipuçlarının olduğunu fark ettim.”

     “Gayet verimliydi. Bu fırsatı sağladığınız için teşekkür ederim.” 

     “Çalışmanın etkili ve verimli olması açısından danışan ve koçun arasındaki uyumun önemli 

olduğunu düşünüyorum. Benim çalıştığım koç ile aramda bu uyumun sağlandığını söyleyebilirim. 

Özellikle ortak çalışma ve ilgi alanları, kişiler arasındaki anlaşılırlığı artırıyor. Benim görüşmelerim 

sırasında ortak ilgilerin olması kendimi iyi hissetmemi sağlamakla birlikte, rahat anlaşılabildiğimi 

düşündürdü. Bu şekilde bir uyum olması akışın da verimli bir şekilde ilerlemesini sağladı.”

     “Bence oldukça etkili ve verimli idi. Koçum da sürece hakimdi ve hiç zaman kaybı yaşamadan 

kısa sürede organize olup, seanslara başladık ve tamamladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür 

ederim.”

     “Bu çalışmanın mevcut haliyle etkili ve verimli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de görev yapan 

tüm öğretmenlerin bu çalışmadan faydalanması çok isterim.” 

     Öncelikle çok teşekkür ederim. 4 seanslık bu çalışmayı ÖRAV'dan bana gelen hem maddi hem 

de manevi en kıymetli hediye olarak görüyorum. Sistem o kadar düzenli ve hızlı ilerledi ki bence 

gereken etki ve verim fazlasıyla mevcuttu. Tek temennim yeniden böyle bir projenin coachiesi 

olabilmek.” 

Koçluk sürecini tamamlayan öğretmenler aynı zamanda koçluk programının içeriğine, planlama 

ve organizasyon sürecine yönelik öneri ve beklentilerini de dile getirmişlerdir. 

     “Zaman dilimini biraz daha geniş tutabiliriz. Bazen planlama yapmak zor oluyor. Ortak saat 

bulmak zor olabiliyor.” 

     “Seansların arasında uzun zaman aralığın olmamalı, verilen görevlerin yerine getirilmesi 

önemli bir farkındalık yaratıyor bunlara dikkat edilmeli.”

     “Biraz zaman baskısı vardı üzerimde. Süreç daha uzun, görüşme sayısı daha fazla olsaydı 

içselleştirme boyutu daha verimli olabilirdi. Çok değerli koçuma ve imkan yaratan kişi ve 

kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum.”

     “Çalışmada gerçekleştirilen görüşme sayısı en azından iki görüşme daha artırılabilir. İlk 

görüşme keşif görüşmesi olduğu için kalan üç görüşmenin planlama, uygulama, geri bildirim 

alma için sınır oluşturduğunu düşünüyorum. Bu programı düzenlediğiniz için çok teşekkür 

ederim.” 

5.  Koçluk Sürecine Yönelik Geri Bildirimler

Katılımcı öğretmenler, koçluk programının mesleki ve kişisel gelişim süreci etkisinin yanı sıra 

programı tamamlamış olmaktan duydukları memnuniyetlerini de dile getirmişlerdir: 

     “Yol arkadaşım ile yaptığım yürüme metaforunda son derece keyifli bir paylaşım sürecinde 

enerjilerimin dengelenmesinden hiçbir karşılaşmanın tesadüf olmadığı bilinci ile su gibi her 

bulunduğumuz yerin farkındalığını yaşadığımız akışta olduğumuz su gibi aziz olduğumuz bir süreç 

oldu. Bu bağlamda son derece profesyonelce hazırlanmış bir süreçti.”

5.  Koçluk Sürecine Yönelik Geri Bildirimler

Koçluk hizmeti alan katılımcılar yaşamlarında karşı karşıya problemlere hızlı ancak kısa ömürlü 

çözümler üretmek yerine ilk olarak ihtiyaçlarını belirledikleri sürdürülebilir çözümler üretebilme 

becerisi kazandıklarını dile getirmişlerdir:

     “Koçluk programına gelişime açık yönlerimi fark etmek, fark ettiğim alanlarda 

yapabileceklerimi belirlemek, harekete geçmek, mesleki becerilerime katkı sağlamak, özüme 

farklı bir açıdan bakabilmeyi denemek, keşfetmek ve öğrenmek için katıldım. Bu program 

beklentilerimi tamamen karşıladı.”

     “Koçluk çalışması esnasında öğrendiğim problem çözerken kilitlendiğim noktada şu an "Neye 

ihtiyacım var" sorusunu sormanın önemini kavrayarak bu soruyu sürecime dahil etme, kendime 

ve yaptıklarıma saygı gösterebilme-güvenebilme durumlarımı olumlu etkilemiş

     “Koçumla eşleşmemin asla tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten aynalamaya ihtiyaç 

duyduğum konularda bana çok güzel bir yansıtma yaptı. Aramızda bir güven bağı oluştu. Bu 

koçluk seansları sonrasında kendimin güçlü yönlerini görebilmeyi fark ettim. Karşılaştığım 

sorunlara çözüm üretebilme konusunda farklı bakış açıları kazandım.” 

4.4. Problem Çözme Üzerindeki Etkisi 
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Günümüz dünyasında hemen hemen her iş kolunda koçluk, etkili bir mesleki ve kişisel gelişim 

sürecinin en önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Koçluğun bireylere oldukça geniş bir ihtiyaç 

yelpazesinde hem mesleki hem de kişisel anlamda gelişimlerine katkı sağlayacak düşünce yapısı 

kazandırdığı bilinmektedir. Öncelikle koçluk, bireyin öz farkındalık düzeyini yükselterek, onun 

güçlü ve gelişime açık yönlerini keşfetmesine katkıda bulunmaktadır. Öz farkındalığın inşa 

edilmesiyle karakter güçlerini ve güçlü yönlerini keşfeden birey belirli alanlarda beceriler elde 

edebilir ve bu alanlarda yetkinlik kazanmak adına derin öğrenme pratiğini geliştirmiş olur. 

Eğitim dünyasında öğretmenlerin ve eğitimcilerin koçluk hizmeti almaları iki farklı boyutta ele

alınabilir: İlk olarak, okullar erken çocukluk döneminden itibaren bireyin en çok zaman geçirdiği 

yerlerin başında gelmektedir. Buna ek olarak, okul bireyin sadece akademik anlamda değil, aynı 

zamanda sosyal ve duygusal olarak da geliştiği bir yerdir. Dolayısıyla ebeveynlerden/birincil 

bakım verenlerden sonra çocukların en çok vakit geçirdikleri yetişkinler öğretmenlerdir. Çocuğun 

sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçlarının okulda desteklenmesinin yollarından biri de 

öğretmenlerin mesleki koçluk almalarıdır. Bu doğrultuda, koçluk bir yandan öğretmenin mesleki 

ve kişisel yaşamında ihtiyaç duyduğu kazanımlara sahip olmasına katkı sağlarken bir yandan da 

öğretmen aracılığıyla çocuğun akademik, sosyal ve duygusal gelişim sürecini de olumlu 

etkilemektedir. Meydana gelen toplumsal, sosyal ve kültürel gelişmelere uyum sağlama ve bu 

dönüşümlere öncülük etme hususunda öğretmenlerin üstlendiği rol, toplumların eğitime ve 

eğitimcilere olan ihtiyacı göz önünde bulundurularak 8 dönemdir başarıyla sürdürülen

Eğitime Destek Geleceğe Yatırım Projesi 2022 yılında da ÖRAV Kısmi Zamanlı Eğitimcilerinin hayatlarında 

fark yaratmaya devam etmiştir. Proje kapsamında ÖRAV Kısmi Zamanlı Eğitimcileri, ICF koçlarından 4 

seanslık koçluk hizmeti almışlardır. Projenin sosyal etkisini anlamak amacıyla oluşturulan değerlendirme 

anketi katılımcı eğitimlere “Jotform” üzerinden çevrim içi olarak gönderilmiştir. Koçluk sürecine katılan 

64 Kısmi Zamanlı Eğitimci arasında 43 kişi değerlendirme anketini doldurmuştur. Anketi dolduranların 

%93’ü görüşmeleri tamamlamıştır. Anket formunda yöneltilen açık ve kapalı uçlu sorulara verilen 

yanıtlardan hareketle koçluk sürecinin, katılımcıların mesleki ve kişisel gelişim süreçlerine önemli 

katkılar sunduğunu söylemek mümkündür. Proje kapsamında 4 görüşmeyi de tamamlayan katılımcılar, 

program aracılığıyla güçlü ve gelişime açık yönlerini keşfederek öz farkındalıklarını inşa ettiklerini dile 

getirmişlerdir. İkinci olarak, katılımcılar koçluk programı aracılığıyla mesleki ve kişisel yaşamlarında 

gerçekçi hedefler belirleyerek bu hedefler doğrultusunda harekete geçmeyi ve gelişim planları 

oluşturmayı öğrendiklerini vurgulamışlardır. Benzer şekilde, koçluk hizmeti alan katılımcılar, güçlü 

yönlerinin fark ederek belirli alanlarda beceriler geliştirmeye başladıklarını ve karşı karşıya kaldıkları 

sorunlara etkili çözümler üretmelerine katkı sağlayacak düşünce yapısını geliştirdiklerini ifade 

etmişlerdir. DeğerIendirme anketi sonunda katılımcılar programa yönelik beklenti ve önerilerini 

paylaşmışlardır. Bu beklenti ve önerilerin büyük ölçüde planlama ve organizasyon süreçlerine yönelik 

olduğu gözlenmiştir. 

ICF Türkiye ve Öğretmen Akademisi Vakfı olarak, Eğitime Destek Geleceğe Yatırım Projesi kapsamında 

koçluk programı aracılığıyla öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini önemsiyor, onları değişen ve 

gelişen dünyaya hazırlayacak değer ve davranışlar kazandırılmasından memnuniyet duyuyor, projenin 

değerlendirme sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. 

SONUÇ

     “Seans sayısının artırılması çalışmanın etkililiğini artıracaktır. Koç ile kurulan bağ, sürece uyum 

sağlama, koçluğun gerekliliklerini yerine getirebilme gibi etkenleri sağlayabilmenin 1-2 seans aldığı 

düşünüldüğünde seansların uzatılması sürecin daha verimli olmasını sağlayabilir.” 

     “Çalışma içerik ve planlama olarak gayet etkili planlanmış. Görüşme sayısı arttırılabilir diye 

düşünüyorum. Kendi adıma koçluk görüşmelerimden oldukça etkilendiğimi belirtmek isterim. Öğretmen 

Akademisi Vakfı'na bu çalışmaya ulaşmamızdaki desteklerinden ve yol göstericiliğinden dolayı çok 

teşekkür ediyorum.” 




