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Uzmanı Gülşah Ertekin eğitimi . 

Hacettepe ·· niversitesi Psikoloji 
BölUnıü·nde: yüksek li sansını da Boğaziçi 
·· niver.;i ıesi ' nde tamamladıktan"'sonra, 

psikoloji'ıcmelinin üzerine, yurtdışında 
aldığı NLP eğitimlerini eklemiş. Kişisel 

geli im alanında iş dünyasına koçluk yapan 
dünyanın en iyi uzmanlarıy l a çalı şma ve 
onJarın eğitimle rine asistanl ık yapma rırsatı 

olmuş. Ald ı ğ ı tüm eğitimlerin scnıczini 

oluştunnuş ve Türk kültüriinc uyarlamış ve 
birikimlerini paylru;mak için. 2 yı ldır kendi 
fımıasındu şirketlere yönelik seminerler 
düzenliyor ve politikacılardan. il t dü1ey 
yöneticilere kadar birçok kişiye koçluk 
hizmeti unuyor. Gülşah Ertekin·e yaşam 
koçluğunun ne demek olduğunu ve başarıda 
NLP modellendirme sisteminin an lamım. 

vasat insanlarla ba.~an lı insanlar ara.s ınclaki 
fark ı sorduk? 
NLP nedir ve hangi alarılarda kullanılır'/ 

·· LP modem dünyadaki en ge lişm i ş 'insan 
davranışı değişim anaıı 'dır. 1970'1erde 
Richard Bandler ve John Grinder tarafından 
· Başarılı insanlarla vasat insanlar anısındaki 
fark nedir? ' sorusuna cevap aranı rken 

bulunmuş bir 'kiş ise l gel i şim ıckniği'di r. 

Tecrübelerin ve mükemmeUiğin 
modellenıncsi şek linde ıanımJanan NLP. 
ki şilerin hedeflerine uJ ru;masında onlara yol 
gösteriyor. İ ş dünyasında. iletişim a lanında. 
sağlıkta , terapide. liderlikle daha doğrusu 
yaşamın her a lanında daha 'ne kadar 
başanlı olabilirim? diye düşünen lere 

yönel ik heyecanlı bir yolculuk as lında:· 

LP koçu, üst düzey yöneticilere ne 
kazandırır'! 

NLP. güçlü bir iletişimci olmal arı için 
gereken bi lgileri a lıp ; ya~anılarında 

uygu lamal arı için gerekli beceriye sahip 
olmalarını sağl ar. Aldığım psikoloji 
eğiıimiınde iletişimde kelimelerin %7. ses 
tonunun %38 ve beden dilinin öneminin 
%57' lik bir öneme sahip olduğunu 
öğrendim . LP bana bu bilgiden nasıl 
yararlanacağ ı nı konusunda yol gösterdi." 
Üst düzey yöneticilikte iletişimin hayati 
önem taşıdığı bir alan olmasına rağmen . 

ülkemizde bu ahında eğitim boşluğu var. 
Benim eğitimlerimdc hedcı:iın; yönetici lerin 
kendilerine farklı bir boyuttan bakıp. güçlü 

ileti şimciler olmalarını sağ lamak.Özellilkle 
po l itikacılan izled iğimde; dilleri iyi bir şey 
söylerken: vücut l arı ve ses ı onlarıyla, 

söylediklerinin tanı zınını söylediğini fark 
ediyorum. Akı l diliy le konuşuyor lar: Oysa 
izleyicilerin bilinçaltı bunu çok net anlar. 
Dünyayı peşinden sürükleyen Liderler; nasıl 

konuşuyor; bunları araşt ırdım : J.K. 
Kcnnedy. Gandi gibi liderlerin y~anılarını 

inceledim. Ben şan s l ı bir in sanım . çünkü bu 
alanda dünyanın en iyi uzmımlarıyla 

çalı şu nı; ve a l dığını bilgiyi kıista lize bir 
şekilde sunmayı öğrendim. 

NLP öğrenmek izin yaşamınıza nasıl bir 
katkı sağladı? 

Ben çocukluğumdan beri annemi anlumakıa 
zorlandtm. Kendimi bildim bileli annem, üst 

düzey yüııeıic idir. NLP'de uzmanlaştıkıun 
sonra. annem.im mükemmel bir iş kadını 
olduğunu anladım: LP bir modelleme 
sisıeınid i r. ben de onun strntcjilcrini 
kullanıyorum . Benim koçum da, annem. 
Onu dinledikten sonra iş yaşamında başarıyı 
yakaladım. Annem en büyük destekçim ve 
bir yöncLicinin ailesine vakit ayırarak 
zirveye ilerlemesi için neler yapması 
gerekti ğini öğrendim ve bunu öğretiyorum. 

Ya anıda hiçbir şey tesadüf deği l. Her sabah 
ıekrarladığım bir söz., 'Dünyada görmek 
istediğiniz şey ifı örneği olun' dem iş Gaııdi. 

Değişime önce kendinizden başlama lı sınız. 

İ nanç l arımı ve kendi doğru l arımı yeniden 
gözden geçirdim, neden bazı insan lara 
çabuk uyuın ağladığımı bazılarından 

"NLP, kişilere güçlü bir iletişimci olmaları için 
gereken bilgileri alıp ; yaşamlarında uygulama/an 

için gerekli beceriye sahip olmalarını sağlar. 
Aldığım psikoloji eğitimimde iletişimde 

kelimelerin yüzde 7, ses tonunun yüzde 38 ve 
beden dilinin öneminin yüzde 55' lik bir öneme 

sahip olduğunu öğrendim . NLP hana bu bilgiden 
nasıl yararlanacağım konusunda yol gösterdi." 

kaçtığımı anladım. NLP bir ıııod llemc 
sistemidir. Annem im çok başanJı bir iş 
kadını o lduğunu ve onun bu özelliklerini 
kendime onu örnek almam gerektiğini 
an l adım. Hepimi:ıin içinde ış ıldamayı 

bekleyen bir elmas var, ilk bakışta kömürü 
görüp yontmaktan vazgeçmek de bir 
seçenek; gelip birinin y ntma i ş lemini 

gcrçekleştinııes in i istemek de bir seçenek 
(beyaz at lı prens cfsunesi); kararlılıkla 
yontmaya devam etmek ise. iş te bu insanl arı 

önünde tüm dünya saygıyla eğilir. 

Dünyanın en başarılı iş adamları, 

sporcuları ve oyuncuları koçlarla 
ç:ı.lışıyor, koçluk nasıl bir sistem? 
lier zaman yapıığınız şeyleri yaparsanız. her 
zaman elde ertiğini1. sonuçlan alırsınız. 
Eğitim ald ığ ını u,.manlur ülkelerinde 
zirvedeki insanlarla çıı lıım ı ş , Örneğin 
Donald Trump' a i ş diinyııs ıncla; Nicole 
Kidman'a oyunculuk alanında; Andre 
Agassi' ye spor dalında koçluk yapan 
hocalarımdan öğrenditinı temelleri 
uyguluyonıın. NLP. her bireyin özel ve 
farklı olduğunu vurgular. Örneğin bir 
yönetic.i stres altında motive o lduğunu bu 
yüzden çalışanlanna ,ürckli stres ortamı 
o l uşturduğunu fark e ıı i ; ama bu onun 
programıyd ı ; çal ışaıılann uı değil. NLP 
programını uyguladıktan onra rahat ve 
dcsrck:leyici bir onaında çal ı şanlarındmı 
daha üstün perfonnaııs ald ığını görd ü ve 
dalın sonra çocukların ı da aynı baskıyı 
uyguladığını anlııdığında, onlarla daha 
kaliteli bir iletişim geliştirdi. 
İş kadınlarının bu konuya ilgisi ne 
düzeyde? 
Oldukça ıanınınış bir şirketin üst düzey 
yönelieilerinden bir bayanın. toplu luk 
önünde konuşamama korkusu vard ı. KtSa 
sürede bu korkuyu nası l yeneceğini öğrend i . 

Bir süre sonra ulusl ararn~ı hir konferansta .. 
konuşmacı olduğunu gürdüm ve kendisini 
iı.ledim. ÇaJışmam ıL mükemmel sonuç 
vemıişti . Sunum bittikıen sonra kokteylde 
beni gördüğünde. birden bana sarıldı . 

insan ların yaş.1nunda fark yaratmak harika 
bir duygu. 
Politikacılarla ne tür çıılışmalar 
yapıyorsunuz'! 

Ankara 'da çok sevi len bir bürokratla 
çalı ş ıyorum, bu bey 'duygu kontrolü ' 
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'Her zama,n. yaptığınız 
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şeyleri yaparsanız, her 
, zaman elde ettiğiniz 
sonuçları alırsınız. 

Eğitim aldığım 

dzmaıılar ülkelerinde 
zirvedeki ınsanlarla 
çalışmış, Örneğin 

Donald Trump' a iş 
dünya ında; Nicole 

Kidman' a oyunculuk 
alanında; Andre 
Agassi' ye por 

. dalında koçluk yapan 
hocalarımdan 

öğrendiğim temelleri 
uyguluyorum. NLP, her 

bireyin özel ve farklı 
olduğunu vurgular.'.' 

sonınu ya~ıyordu . Konuk olduğu TV 
progmnılanml a iifkelenip. oy kaybediyordu. 
Bir suredir ça lı ş ıyoruz. geçen akşam bir 
kamılda izledim. Program ynpırncısı onu 
huyunu bildiği için U IUne gi ıı i ama. 
beyefendi, duygulanru konu-ol eımeyi 
ba~ardı . ba.,iı bir teknikle bunu başardı . Ben 
yayını ,,ded iğim için ıe kniğ i uyguladığını 

fark enim.ama benden baska hiçbir NLP 
u1manı bunu fark edeme,. Çünkü her birey 
kendine özgil ıcknikkr geli ıirebilir. 

Böylece: programın galibi olarak halkm 
göıündc yükseldi. 
, irketlerc yönelik eğitim l erini,. neler? 
Kurumlara Özel İletişim Becerileri : Salı ~ ve 
İkna Teknikleri; Duygu Kontrolü 
Yöntemleri: Kendini Yenileme Tcknildcri : 
Fark Yaraı.-ın Yöncıicilik eğiıinılerinı.İ..l var. 
Yöneıici koçluğunda uzmanlık alanlanm: 
Eıkin Sunum Yapabilme ve Öfke Konu-olü: 
Eıkın Liderlik: Hedef Belirleme ve Onlan 
Gerçekle~ıinnek ve Kiş iye Özel Koçluk 
Progrumı . 

Bu h:uıtre coulure terzi lik gibi bir şey 
olmalı? 

Tabii ki mühendisl ik mezunu bir 
yöneticiyle. 1 lcımc Fakü lıesi mezunu bir 
TV yapımc ı sına. aynı programı 

uygulayamazsınız. NLP·nin sevdiğim 
yönlerinden biri de al c ı çıuılanızda çeşitlilik 

olmas ı . 

Terapist kimliğini,j tamıımcn bıraktım,. 
mı'! 

On yıldır bu alandayım. Tempiye gel.enler 
değişimi. dokıorun gcrçekleşıireceğine 
inanarak gelir ve ıopu ut.mana .ııar. koçlukla 
ise değ i şi m in sonım luluğunun kendi 
düşünce ve duygu sisteminden 
kuynaklandığnu bilen kişilerle i şbirliğ i 

yapdır. Bu yüzden bu farkındalıkda olan 
insanlarla çalışmayı ıcrcih enim. Başarma 
potan iyeli yüksek. insanların ; yaşamlarında 

olunısu, bir olay yaşadıkl arı için, 
kabuklarına çekilmeleri beni r:ıhaı s ız ediyor. 
konusunda ıoplunısal soruınJulıık 
hisscdiyorum .. Ye bir de ıoplumumuz, 
evlilik konusunda o kadar bilinçsiz ki bu 
alanda bir şey yapmalıyım dedim ve bir 

"NLP modern dünyadaki en gelişmiş 'insan davranışı değişim sanatı' dır. 
1970 Zerde Richard Bandler \'e John Grinder tarafından 'Başarılı insanlarla 
vasat insanlar arasındaki fark nedir?' sorusuna cevap aranırken bulunmuş 

bir 'kişisel gelişim tekniği' diı-: Tecrübelerin ve mükemmelliğin modellenmesi 
şeklinde tanımlanan NLP, kişilerin hedeflerine ulaşmasında onlara yol 

gösteriyor. İş dünyasında, iletişim alanında, sağlıkta, terapide, liderlikte 
daha doğrusu yaşamın her alanında daha 'ne kadar başarılı olabilirim? 

diye düşünenlere yönelik heyecan.it bir yolculuk aslında." 

kiıap yazdım henüz basılma aşamasında. 

Geleceğe yönelik projeleriniz neler? 
İzleyici le rde yaşama sevinci. cesaret, gi.iç ve 
güven aıılayucak ; etkil i bir televizyon 
programı hazırlayıp, sunmak istiyorum: 
Hülya Avşar muhı~m bir konuk olurdu .. 
Hülya Avşar·ı bu anlamda çok 
beğeniyorum : kendini sürekli geliştiren bir 
insan. Geçmişıe deği l bugünde yaşayan çok 
başanlı bir kad111. Benim çalışuğım çoğu 

kadın yönetici , ondaki özgUveue ve 
kanırlılığa hayran . Dergisindeki y"7asındaki 
arkadaş seçimine çok dikkat eniğini kendini 
gelişıiren ve poziıif düşünen insanlarla 
anlaşabildiğini söylemiş . B~nsının ve 
azminin altında yaıan değerlerini öğrenmek 
isterim. İnsan beyninin olağanüsıü bir 
k:ıp,csiıcsi var; buna rağmen çoğun luk 

' kurban ' zihniyeıinde ve çoğu program, 
maalesef insanlann umut uz durunılanndan 
prim yapıyor. Benim fornıatım ise; yaşam 

merkezimiı. olan beynimizi n~ ıl iyiliğe. 

başanya. kaz..urnn ıutumuna 
ayarlayacağ.LmJZ konusunda bir rchher 
olucak .. Ben im amac ım : izk:yici lcrin 
zihinsel deıoks (arınma) yapacakları ve 
yaşama yeni bir pencere açacakları ve 
içindeki potansiyellerini gerçekle.şıirnıek 
için gerekli gücü, güveni ve kararlılığa sahip 
olarak yaşam1ıınmı dört elle sarılacak.lan bir 
program hazırlumak. 

ö,.ctlcrsck, ı LP eğitimleri sonunda 
katılımcılarda bangi pozitif deği. ·imler 
gerçek l eş iyor? 

licdef1erinc ulılljmnk için gerekli bilgi ve 
beceri onlara hcde0erine giden kı ayolu 
gösteriyor; başarılı ve k al iıeli ilişkiler 

kunnayı öğreniyorl ar. kendilerini dalıa iyi 
tanıyorlar ki kendini ıanıyan insan. güçlü 
insandır. En başarılı ilcıişimciler: davr.ını ş 

esnekliğine sahip olanlardır. En son 
eğitimimde kişisel gelişim seminerleri 

peşinde dünyay ı dolaşmış bir yöneıici vardı, 

ben her M:ınincrimdc uygulaın:ıl arJ yer 
veririm, 5 dakikalık bir resim çizme 
çalı şt ıııııas ı yapıırdım. - Bu bey, bmıa ' Ben 
bu uğurda servet harcadım , bir çizim bana 
kendimle ilgili bir gerçeği gösıerdi. anık 

kendimi, yaşamı, ailemi. i şimi seviyorum· 
dedi. Ben eğitimleri dizayn ederken, şunu 
düşünüyorum: Öyle bir eği ıinı 
ıasarhımalıyım ki . herkes içindeki 
mükemmelliğe ulaşsın . Bu ıür 
geri bildirinılcr bana doğru yolda olduğumu 

gösteriyor. 
Verdiğiniz bilgiler için çok t eşekkür 

ederiz. 

(İl etişim için: web: 
www.crtckindanismanlik.com 
e-mail : ile t işim@ 

ertekindııni nıanlik.com 

Tel: 0.212 343 19 33) 
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