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YÖNETİCİ KOÇLUĞU 

 

 
 
 
Yönetici koçluğu ile kişi kendi potansiyelini fark eder, yönetsel yönünü keşfeder ve en etkin şekilde kullanmayı 
öğrenir. Liderlik becerileri kazanır ve geliştirir. Bu sayede kişi stratejik konularda kolay, analitik, somut, bilimsel 
düşünüp karar verebilir. Çatışma ve krizleri kolaylıkla yönetebilir. Yönetici koçluğu ile kişi kendisi ve ekibi için yüksek 
motivasyon sağlar. İş yaşamınızda vizyoner bir bakış açısı geliştirir. Strateji, hedef belirleme, planlama ve uygulama 
konusunda verimli ve etkin bir halde çalışabilmeyi sağlar. 
 
 
NEDEN YÖNETİCİ KOÇLUĞU ? 
Yönetsel anlamda kendimizi tanımak,  
Potansiyelinizin ortaya çıkartmak, 
Liderlik becerilerini geliştirmek, 
Yetkinlik ve yeterlilikleriniz ile ilgili çalışmalarla farkındalık yaratmak ,  
Üst düzey yöneticilik bakış açısı ve algısı yaratmak,  
Stratejik kararları kolay, analitik, somut ve bilimsel verebilmek,  
Doğru ekibi oluşturabilmek için, 
Kendinizin ve ekibinizin motivasyonunu arttırmak,  
Vizyoner bakış açısı kazanmak için.  
 
 
İÇERİK 
Kurumumuzda verilen bu hizmet iş dünyasındaki yöneticilerin karşılaştığı problemlerin çözümünü ve fırsatların 
değerlendirilmesini amaçlar. Aynı zamanda liderlik kapasitesini ve karar verme konusundaki etkinliği arttırırken 
bireysel dengelerin korunmasını da hedefler.  
 
Aşağıda, yönetici koçluğun alt başlıkları verilmektedir: 
 
Hangi kişilik tipine sahipsiniz?  
Sorumluluk almak ve  
Hesap verebilir olmak 
Etkili iletişimin  
Etkili liderlik - Değişime liderlik edebilmek 
Yönetimde stratejik ayarlamalar yapabilmek 
Yüksek performanslı bir takım nasıl yaratılır? 
Yüksek performansa sahip bir takıma liderlik edebilmek 
Takımdaki bireyleri kendine bağlama gücü 
Duruma göre değişen liderlik 
Yönetici aynı zamanda koç olmalı - Takıma nasıl koçluk yapılır 
Toplantı yönetimi 
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YÖNETİCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİNDEN SONRA : 
 
Daha fazla lider özellikleri göstermeye başlayacaksınız;. 

Performansınızı üst seviyelere taşıyacaksınız, 

İkna ve iletişim becerileriniz gelişecek, 

Zor insanlarla, stres ve çatışma durumları ile başa çıkma becerileriniz gelişecek, 

Strateji, hedef belirleme, planlama ve uygulamada verimli ve etkin bir hale geleceksiniz. 

 
 


