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Covid-19 sürecinde ve sonrasında, öğretmenlerimize
destek olmak, değişen eğitim koşulları içinde uyum sağlama
ve dayanıklılık becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan “İyi Ki
 Öğretmenim” projesi ile toplam 108 Koç, 165
Öğretmenimize gönüllü koçluk desteği vermiştir.
Ardından, toplam 9 süpervizörümüz, 70 Koça süpervizyon
desteği vermiştir.



EMCC Global önderliğinde Covid-19
dönemine özgü olarak hayata geçirilen “5
Day Challenge Akreditasyon Programı”na
katılımlar sonrasında toplam 45
mentor/koçun akreditasyon süreci
tamamlanmıştır. Akreditasyon sürecini
tamamlayan tüm mentor ve koçlarımızı
yürekten tebrik eder; gelişim
yolculuklarında başarılarının devamını
dileriz.



EMCC’nin online etkinlikleri kapsamında Ekim
ayında konuğumuz olan TOFAŞ, “Bir Bilene Sor”
Kurumsal Mentorluk Programı’nın hikayesini
paylaştı. Projenin adımları ile birlikte 125 mentor ve
100 menti ile süreci nasıl yapılandırdıklarını ve
etkilerini aktararak, katılımcı sorularını yanıtladı.



Bireyden Bütüne - Bütünden Bireye / Değişim &
Adaptasyon teması ile gerçekleşen konferansta
kurumsal ya da bireysel, yaşanan değişim, çeviklik,
uyum ve liderlik hikâyelerini paylaşmak için bir
araya geldik, konusunda uzman, sektöründe öncü
çok değerli konuşmalarımızın farklı
alanlardaki tecrübelerini aktardılar.



Konferans akışı sırasında;

 Dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği değişim
süreci, mentorluk ve koçluk adına neleri gündeme
getiriyor?

 Koçluk ve Mentorluk bu süreci nasıl destekliyor?
 Kurumsal örnekler ile değişim sürecinin şirket ve
çalışanlar için kolaylaştırıcı uygulamaları neler?

 CEO’ların gözüyle değişime liderlik etmek nasıl
mümkün?

 Süpervizyonun mesleki gelişime ve kurumsal
dönüşüm ve çevikliğe etkileri,

 Global değişim hikâyelerinin yerel düzlemdeki
etkileri ve liderlik bakış açısına yansımaları,

 Start-up oluşumlarda çeviklik ve değişim yönetimi
örnekleri,

 Değişime adaptasyonu sağlarken bireysel
dinamikleri yönetmeyi sağlayan unsurlar,

 Kişisel hikâyelerin çevikliğe ve değişim yönetimine
etkileri,

Üzerine pek çok farklı deneyim, bilgi ve öneriyi
dinleme ve uygulama fırsatı yakaladık.



Konferans boyunca destek veren tüm
konuşmacılarımıza, sponsorlarımıza ve tüm
katılımcılarımıza teşekkürler



EMCC Türkiye’nin Kasım 2019’da Petrol Ofisi ile ortaklaşa
olarak hayata geçirdiği “Profesyonel Dış Mentorluk
Programı” çerçevesinde, EMCC Türkiye Çalışma Grubu
Liderlerinden oluşan 12 kişilik mentor grubu ile 47 Petrol
Ofisi yöneticisinin yer aldığı “Yol Arkadaşlığı” modülü
tamamlanmıştır.



Beden Psikoterapi araçlarından biri olan Merkezlenme
Yöntemlerinden faydalanıp Pandemi Yorgunluğu ile başa
çıkmak üzere Aralık ayında gerçekleşen deneyimsel atölyede
Vivi Soryanı ile kendi Pandemi Yorgunluğumuzun biyolojisini
öğrenmeye, deneyimlemeye ve dönüştürmeye odaklandık.





Kadınların, iş gücüne katılımlarının düşük olduğu profesyonel
alanlardan biri olan mühendislik alanında daha fazla yer
almalarını sağlayarak, ekonomik ve sosyal güçlenmeye
katkıda bulunmak amacıyla Limak Vakfı, T.C. Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın proje ortaklığında
2015 yılında başlatılan Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK)
proje kapsamında lise ve üniversite öğrencilerine yönelik
yürütülen programlara ek olarak kurumsal hayatta kapsayıcı
bir model ortaya koymanın hedeflendiği UNDP Eşitlik Mührü
Programı da uygulanmaktadır.

TMK Üniversite Programı’nda devlet üniversitelerinin
mühendislik fakültelerinde eğitim alan kız öğrencilere burs
imkanı ile birlikte kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda
bulunacak sertifika programları, online İngilizce dil eğitimi,
mentorluk/koçluk desteği, staj ve istihdam imkânı gibi fırsatlar
sunulmaktadır.

Bu programın 2020-2021 döneminde, farklı illerdeki
üniversitelerde okuyan 47 mezuniyet adayı 4.sınıf öğrencisine
kariyer koçluğu görüşmelerinin yapılacağı proje EMCC Türkiye
tarafındanAralık ayında başlatılmıştır.



 Kültürel etkileşimi ve uluslararası işbirliklerimizi
artırmak için EMCC İtalya ile karşılıklı
olarak süpervizyon konusunda gönüllü bir
uygulamayı hayata geçirdik.

 EMCC İtalya Başkanı Alessandro Pegoraro ve sistemik
koç ve süpervizör Marco Matera, EMCC Türkiye
üyelerine Süpervizyon seansları gerçekleştirecek.,

EMCC İtalya Başkanı
Alessandro Pegoraro

Marco Matera, Sistemik Koç
ve Süpervizör



 TÜM GÖNÜLLÜ MENTOR/KOÇLARIMIZA,

 ETKİNLİKLERE GÖNÜLLÜ DESTEK VEREREK KATKIDA
BULUNANLARA,

 KONFERANS SPONSORLARIMIZA,

 KATILIMLARI İLE VARLIKLARINI SÜREKLİ KILAN TÜM
TOPLULUK ÜYELERİMİZE

KALPTEN TEŞEKKÜRLERİMİZLE…

EMCC TÜRKİYE YÖNETİM KURULU
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