Sorular İlginizi
Çekiyorsa Koçluk
Tam Size Göre!
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Koçluk içinizdeki cevheri ortaya çıkartmaya yarayan bir yolculuktur.

Kimler Koçluk Alır?
Aşağıdaki sorular ilginizi çekiyorsa, EVET koçluk tam size göre!
1. Potansiyelinizi Fark Etmek İster Misiniz?
Potansiyelinizin ne kadar farkındasınız?
• Bunun ne kadarını bugüne kadar kullandınız?
• Kullanmadığınız kısmı harekete geçirmek yaşamınızın bütününe
nasıl yansır?
2. Yaşamınızda Dengeye Kavuşmak İster Misiniz?
• Yaşamınızda önemli olan alanlar nelerdir? (Örnek: aile, iş, ekonomik
durum, kariyer, eğitim, kişisel gelişim, sağlık,… v.b. gibi).
• Bu alanlar ile ilgili olarak ne kadar tatminsiniz?
• Bugün olmayan ama olsa kendinizi daha tatmin ve dengede
hissedeceğiniz alanlar nelerdir?
• Her bir alanda elde edeceğiniz küçük olumlu gelişmeler
yaşamınızın bütününe nasıl yansır?
• Yaşamınızdaki alanlarda dengeye kavuşmanız, bugünden
geleceğe nasıl yansır?
3. Hedef Koymak İster Misiniz?
• Hedef koyabilmek konusunda ne kadar başarılısınız?
• Hedef koymak sizin için ne kadar değerlidir?
• Bu hedefi gerçekleştirmeye giden yolda kararlılıkla nasıl
gidebileceğinizin yollarını bulmak, diğer hedeflerinize nasıl yansır?
• Hedefe ulaşıp, bu hedefi yeni ve farklı hedeflerle daha da ilerilere
taşımak, geleceğinize nasıl yansır?
4. Davranışlarınızda değişiklik ister misiniz?
• Memnun olmadığınız bir davranışı değiştirmek sizin için ne kadar
değerli olur?
• Yeni bir davranış geliştirmek kulağınıza nasıl geliyor?
5. Beceri Geliştirmek İster misiniz?
• Var olan becerilerinize birkaç tane daha eklerseniz hangi yeni
kapıları kendinize açarsınız?
• Yeni becerilere sahip olan kendinizi gözünüzün önüne getirdiğinde
nasıl hissediyorsunuz?
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6. Daha tatmin bir yaşam geçirmek ister misiniz?
• Varsayalım ki yaşamınızın sonuna geldiniz ve oradan bugüne
kadar baktığınızda neleri farklı yapmış olmak isterdiniz?
• Bugün itibari ile istediğiniz tatmin geleceği oluşturmak üzere
adımlarınızı tanımlamak, sizin için ne kadar değerlidir?
7. Sizinle çalışan takım arkadaşlarınızın gelişmesi ya da değişmesine
destek olmak ister misiniz?
• Her bir çalışanın performansının artması sizin için ne anlama
geliyor?
• Her bir çalışanın yeni beceriler, yeni davranışlar geliştirmesi hem
çalışanlarınızın hem sizlerin hem de kurumun geleceğine nasıl
yansır?
• Takımınızdaki farklılıkları yönetebilmek sizlere hangi fırsatları
getirebilir?
• Takım içi çatışmaların azaltılması ve farklılıkların farkındalıkla
yönetilerek süreçte sinerjinin oluşturulması, takım yöneticisi ya da
kurumun sahibi olarak size nasıl hissettirir?
• Takımınızı ortak değerler etrafında harekete geçirmek kurum
kültürüne nasıl yansır?
• Aile şirketi olarak var olan
başarılarınızı ikinci ve üçüncü
kuşaklara
nasıl
taşıyabilirsiniz?
Yukarıdaki sorular daha da
arttırabilirim. Başlangıçta
koçluk daha çok sorunlarla
ilgilenirken bugün
potansiyelin keşfi ve bu
potansiyelin harekete
geçirilmesine
odaklanmaktadır.
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