PROFESYONEL KOÇ VE ETİK
Koçluk mesleği için en iyi kaynaklardan birisi Uluslararası Koçluk Federasyonu'dur (ICF), ICF tüm
dünyada, ister serbest; çalışın ister bir kurum içerisinde koçluk yapın, ister bir koç arayın
isterseniz de sadece koçluk hakkında daha fazlasını öğrenmek isteyin, profesyonel koçlar için
çok yönlü bir destek ve bilgi kaynağıdır. Kendi internet sitesi (www.coachfederation.org) zengin
kaynaklar ve iletişim linkleri ile birlikte dünya çapında yaklaşan konferanslarla ilgili bilgiler de
sunmaktadır.
Biz koçluğun, değişimin ve doyuma ulaşmanın güçlü bir aracı olduğuna inanıyoruz. Yıllardır
süregelen deneyimimiz şunu gösteriyor ki bu meslek altında insanlık ideallerinin en üst
seviyesinde doğruluğa, vizyona ve bağlılığa sahip insanlarla karşılaştık. Koçların bir araya
geldiği toplantılarda ortak bir amaca, bir çağrıya, doğru hep beraber yol aldığımız hissi vardı.
İnanıyoruz ki mesleğin kuvveti etik kuralları ve mesleği içerisindeki insanların dürüstlüğü kadar
güçlüdür. Burada şu anki ICF Etik Kurallarından bahsedeceğiz.
ICF ETİK KURALLARI
Birinci Kısım: Koçlukta ICF Felsefesi
ICF danışanı hayatında ve işinde uzman olarak gören ve her danışanın yaratıcı, becerikli ve bir
bütün olduğuna inanan bir koçluk şekline sahiptir. Bu temel üzerinde duran koçun sorumluğu
şunlardır:
• Danışanın başarmak istediği konulan keşfetme, netleştirme ve onlarla aynı yerde olabilme,
• Danışanın kendini keşfetmesi içi onu teşvik etme,
• Çözümler ve stratejilerin danışan tarafından geliştirilmesini sağlama,
• Danışanı sorumlu ve hesap verebilir tutma,
İkinci Kısım: Koçluğun ICF Tanımı
Profesyonel koçluk insanların hayatlarında, kariyerlerinde, işlerinde ya da kurumlarında
olağanüstü sonuçlar üretmesine yardımcı olan sürekli bir profesyonel ilişkidir. Koçluk süreci
boyunca, danışanlar öğrendiklerini derinleştirir, performanslarını artırır ve hayatlarının
kalitesini yükseltir.
Her buluşmada, danışan görüşmenin odağını seçer; koç da gözlemleri ve sorularıyla katkıda,
bulunur. Bu etkileşim netlik yaratır ve danışanı harekete geçmeye iter. Koçluk daha geniş bir
odak ve tercihler konusunda farkındalık sağlayarak danışanın sürecini hızlandırır. Koçluk şu
anda danışanların nerede olduğuna ve gelecekte olmak istedikleri yere gelebilmek için neler
yapmak istediklerine yoğunlaşır. ICF üyesi koçlar ve ICF sertifikalı koçlar sonuçların danışanın
sezgileri, tercihleri ve eylemlerinin sonucu olduğunu ve koçun çabaları ve koçluk sürecini
uygulamasıyla desteklendiğini bilirler.
Üçüncü Kısım: Etik Davranışlarda ICF Standartları
Genel Olarak Profesyonel İdare
Bir koç olarak:
1. Koçluk mesleğini pozitif yansıtacak bir şekilde hareket edeceğim ve toplumun koçluğu bir
meslek olarak algılayışını ve kabul edişini negatif etkileyecek ifadeler kullanmaktan ya da bu
şekilde davranmaktan kaçınacağım.
2. Bilerek doğru olmayan ya da yönlendiren ifadeler kullanmayacağım ya da koçluk mesleği ile
ilgili yazılı belgelerde yanlış iddialarda bulunmayacağım.
3. Koçlukta farklı yaklaşımlara saygı göstereceğim, diğerlerinin çabalarına ve katkılarına saygı
göstereceğim ve onların yaptıklarını benimmiş gibi göstermeyeceğim.

4. Koçluğun doğasını ve başkalarının hayatlarını nasıl etkileyebileceğini bilerek bıraktığım
etkinin potansiyel olarak yanlış yorumlanabileceği konularda dikkatli olacağım.
5. Koçluk performansımı ya da profesyonel ilişkimi bozacak, bununla bağdaşmayacak ya da
buna engel olacak kişisel konuların farkında olmak için her zaman çabalayacağım. Ne zaman
unsurlar ya da durumlar bunu gerektirirse, acilen profesyonel destek alacağım ve yapılması
gerekene, bu koçluk ilişkimi askıya almak ya da sonlandırmak olsa bile, karar vereceğim.
6. Şu anki ve potansiyel koçların eğitmeni ya da denetleyicisi olarak, tüm eğitim ve denetim
durumlarında ICF Etik kurallarına uyacağım.
7. Araştırmalarımı ustalıkla ve dürüstçe, tanınan bilimsel standartlar dahilinde
gerçekleştireceğim ve raporlayacağım. Araştırmam katılanların onayı ve rızası ile katılımcıları
herhangi bir zarardan koruyacak bir yaklaşımla yürütülecektir. Tüm araştırma çabaları
araştırmanın yapıldığı ülkenin kanunlarıyla uyumlu bir şekilde yapılacaktır.
8. Koçluk uygulamasıyla ilgili tüm kayıtları, mahremiyeti destekleyecek, ilgili kanunlarla uyumlu
ve: doğru bir şekilde yaratacağım, koruyacağım, saklayacağım ve yok edeceğim.
9. ICF üye iletişim bilgilerim (e-posta adresleri, telefon numaraları, vb.) sadece ICF tarafından
izin verildiği şekilde kullanacağım.
Danışanlarla Profesyonel İdare
10. Danışanlarla yaşanabilecek herhangi bir fiziksel teması idare edecek net, uygun ve kültürel
olarak hassas sınırlar koymaktan sorumlu olacağım.
11. Hiçbir danışanımla cinsel ilişkiye girmeyeceğim.
12. Danışanlarımla açık anlaşmalar yapacağım ve profesyonel koçluk ilişkisi bağlamında yapılan
tüm anlaşmalara saygı duyacağım.
13. İlk görüşmeden önce ya da ilk görüşmede danışanımın koçluğun doğasını, mahremiyetin
sınırlarını, finansal şartları ve koçluk anlaşmasının diğer şartlarını anladığından emin
olacağım.
14. Vasıflarımı, uzmanlığımı ve koç olarak deneyimimi doğru olarak aktaracağım.
15. Danışanlarımın koçluk sürecinden ya da koçları olarak benden alacakları bilgiler konusunda
kasıtlı olarak yanlış yönlendirme yapmayacağım ya da yanlış iddialarda bulunmayacağım.
16. Danışanlarımla ya da müstakbel danışanlarımla, yanıltıcı olduğuna inandığım ya da yanıltıcı
olduğunu bildiğim bilgi ve tavsiyeler vermeyeceğim.
17. Koç- danışan ilişkisinin hiçbir yönünü kişisel, profesyonel ya da maddi avantajım ya da
faydam için bilerek istismar etmeyeceğim.
18. Danışanın süreç boyunca herhangi bir yerde koçluk ilişkisini bitirme hakkına saygı duyacağım.
Danışanın koçluk ilişkimizden artık fayda sağlamadığını gösteren belirtilere karşı tetikte
olacağım.
19. Danışanın başka bir koç ya da başka bir kaynak tarafından daha iyi bir hizmet göreceğine
inanırsam, danışanı bu değişimi yapması için, teşvik edeceğim.
20. Uygun ya da gerekli olduğu zamanlarda danışanlarıma başka profesyonellerden yardım
almalarını önereceğim.
21. Bir danışanımın kendini ya da başkalarını, tehlikeye atma niyeti belirdiğinde uygun yetkilileri
uyarmak için tüm mantıklı adımları atacağım.
Mahremiyet/ Gizlilik
22. Danışanlarımın bilgilerinin gizliliğini, danışanım tarafından aksi yetki verilmedikçe ya da
kanunlarca gerekli olmadıkça saygı göstereceğim.
23. Danışanlarımın isimlerini bir referans olarak kullanmak için ya da danışanlarımın başka
bilgilerini ifşa etmeden önce onların onayını alacağım.
24. Bana ödeme yapan başka bir kişiye bilgi vermeden önce koçluk yapağım kişiden onay alacağım.

Çıkar Çatışması
25. Danışanlarımın çıkarlarıyla kendi çıkarlarım arasında çıkabilecek çatışmalardan kaçınacağım.
26. Gerçek bir çıkar çatışması ya da bir çıkar çatışması ihtimali doğarsa, bunu açık bir şekilde
ortaya koyacağım ve en uygun şekilde bununla nasıl başa çıkabileceğimizi danışanımla
tartışacağım.
27. Eğer koçluk ilişkisini zedelemeyecekte, sadece hizmetler, ürünler ve diğer maddi olmayan
karşılıklarla ilgili takas yapacağım.

Dördüncü Kısım: Etik Konusunda ICF Yemini
Profesyonel bir koç olarak, danışanlarıma ve meslektaşlarıma ve genel olarak topluma karşı
ahlaki yükümlülüklerime saygı göstermeyi kabul ve taahhüt ederim. ICF Etik Kurallarına
uymaya, insanlara bağımsız ve eşit varlıklar olarak saygın bir şekilde davranacağıma ve bu
standartları koçluk yaptığım kişilere aktaracağıma söz veriyorum. Eğer bu yemini ya da ICF Etik
Kurallarının herhangi bir bölümünü ihlal edersem, ICF'nin uygun "bulması halinde bundan dolayı
beni sorumlu tutabileceğini kabul ediyorum. Bunun yanında, ICF'e karşı böyle bir durumda
yükümlülüğümün ICF üyeliğimin ve/veya ICF akreditasyonumun kaybını da içerdiğini kabul
ediyorum.

