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TÜRK KOÇLAR AB YÖNETĠCĠLERĠNĠ EĞĠTECEK 

 

Türkiye’nin ilk koçluk eğitim merkezi olan Navitas’ın “Yöneticiler Ġçin 

Koçluk Becerileri” eğitimi, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF)’den 

onay aldı.   Navitas’ın verdiği eğitime katılanlar, koçluk programı sonunda 

ICF onaylı 14,5 saatlik Continuing Coaching Education (CCE) puanını da 

elde edecek 

 

 

Sürekli gelişimi hedefleyen kişi ve kurumlara yönelik eğitim veren ve Türkiye’nin ilk koçluk 

eğitim merkezi olan Navitas’ın Türkiye’de üretilen koçluk programı, Uluslararası Koçluk 

Federasyonu (ICF) tarafından verilen onay ile uluslararası geçerliliğe sahip oldu. Türk 

şirketi Navitas, bu yetkiyle yurtdışında da yabancı yöneticilere koçluk eğitimi verecek. Yurt 

dışından gelen yabancı eğitmenlere ihtiyaç duymadan uluslararası standartlarda bir eğitim 

olanağı sunan Navitas’ın, yöneticilere ve İK uzmanlarına verdiği koçluk programları, AB 

ülkeleri de dahil olmak üzere tüm dünyada geçerli.  

 

Navitas Kurucusu ve Yönetici Koçu Demet Uyar, ICF’den alınan onayın ayrıntılarına 

değindi. Türkiye’nin ilk koçluk eğitim merkezi olarak yedi yılda koçluk ve mentorluk 

eğitimlerine 30’un üzerinde firmadan 1.500 yöneticinin katıldığını söyleyen Demet Uyar, 

“Bu sene bir ilki daha gerçekleştiriyoruz ve Türk kökenli koçluk becerileri eğitimimizi dünya 

çapında geçerli olan ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) onayıyla vermeye başlıyoruz” 

dedi. 

  



Ürettiği eğitim modeli ile katılımcılara, iletişim ve ilişki kurma, ikna etme, liderlik, takım 

odaklılık, sonuç odaklılık, planlama, organizasyon ve performans yönetimi konularında 

yetkinlik kazandıran Navitas, Türkiye’de ICF’nin onayını alan ilk firma oldu. Yurt dışında 

temsilcilikler açarak, kendi koçluk modelini dünyaya yaymayı hedefleyen Navitas, verdiği 

eğitimlerde, hızla artan rekabet ortamında çalışanların performanslarını geliştirmesi için 

kullanabilecekleri koçluk ve mentorluk yöntemlerini dengeli ve sistemli bir biçimde hayata 

geçirmenin yollarını öğretiyor. 

 

 

NAVİTAS HAKKINDA: 

 

Navitas, 1997 yılında kurulmuş, sürekli gelişimi hedefleyen kişi ve kuruluşlara yönelik 

çözümler suna Türkiye’nin ilk, bir eğitim, danışmanlık ve koçluk merkezidir. 

 

Sunduğu hizmetlerle,  hızla değişen ve rekabetin arttığı bir dünyada, müşterilerinin 

çalışanlarını geliştirerek iş sonuçlarını sürekli olarak iyileştirmelerini ve kaydettikleri 

gelişimlerini kalıcı kılmalarını hedefleyen Navitas, müşterilerinin hedeflerine ulaşmaları için 

gerekli yetkinlikleri belirlemelerine ve geliştirmelerine yönelik özel seminerler ve insan 

kaynakları çözümleri sunmaktadır. 

 

"Navitas" Latince bir kelime olup "enerji veren, harekete geçiren" anlamını taşımakta ve 

kuruluşun hizmet felsefesini özetlemektedir. 


