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We are happy to announce that as EMCC (European Mentoring and Coaching Council) Turkey we
are going to organize a research conference in Istanbul, Turkey on 24th March 2016, which will
be the ﬁrst research conference to be organized and held in Turkey.
Similar events had been organized ﬁve Kmes in the previous years in the Netherlands, the UK,
France, Ireland and Poland with the Ktle of “Research Conference”. Likewise, our aim and desire
is to organize and host a similar event in Turkey, in a local extent.
Our main purpose through this conference is to provide the recent developments in coaching
and mentoring ﬁeld, the latest research ﬁndings and studies on coaching and mentoring
applicaKons and the best pracKces.
Dr. AnneXe Fillery-Travis from the Middlesex University, London is going to kindly be
parKcipaKng as one of the keynote speakers. Her research area concentrates on the role of
coaching in the ﬂourishing organizaKons, creaKng a coaching culture, knowledge creaKon and
facilitaKng the learning of individuals and organizaKons, and the role of execuKve coaching in
the development of execuKves and senior managers.
Coaches, mentors, academics and researchers who are interested in the ﬁeld, human resources
and training professionals and execuKves are welcome to parKcipate.
The conference is going to take place in IsKnye Campus of Koc University. For further
informaKon regarding the locaKon: hXps://isKnye.ku.edu.tr/arrival The conference is to be held
both in Turkish and English languages; with simultaneous interpretaKon services provided.
If you would like to parKcipate with your research please contact Ms. Sinem Narcin at
emcc.turkey.tr@gmail.com unKl 01.03.2016.
Hope to see you there!
Dr. Riza KADILAR
Chairman EMCC Turkey

Evrim CABBAROGLU
Board Member, Research
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EMCC (Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi) Türkiye olarak, 24 Mart 2016’da Türkiye’de ilk kez
gerçekleşKrilecek olan bir araşhrma konferansına ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz.
Benzer organizasyonlar geçKğimiz yıllarda beş defa “Araşhrma Konferansı” başlığı alhnda
Hollanda, İngiltere, Fransa, İrlanda ve Polonya’da düzenlendi. Bizim amacımız da, bu
organizasyonların bir benzerini Türkiye’de yerel kapsamda gerçekleşKrmekKr.
Bu konferansta amaçladığımız, koçluk ve mentorluk alanındaki en son gelişmeleri ele almak,
koçluk ve mentorluk uygulamalarına ilişkin son araşhrma bulgularını ve en başarılı uygulamaları
(best pracKce) kahlımcılarla paylaşmakhr.
Londra’da bulunan Middlesex Üniversitesi’nden Dr. AnneXe Fillery-Travis konuk
konuşmacılardan biri olarak konferansta yer alacakhr. Araşhrmaları, gelişen organizasyonlarda
koçluğun rolü, koçluk kültürü oluşturma, bilgi gelişKrme ve bireylerin ve organizasyonların
öğrenimini kolaylaşhrma, yöneKcilerin ve üst düzey yöneKcilerin gelişiminde yöneKci
koçluğunun rolü üzerine yoğunlaşmaktadır.
Bu organizasyona koçlar, mentorlar, bu alana ilgi duyan akademisyenler ve araşhrmacılar, insan
kaynakları ve eğiKm alanında çalışan profesyoneller ve yöneKciler kahlabilirler.
Konferans Koç Üniversitesi İsKnye Kampüsü’nde gerçekleşKrilecekKr. Mekan ve ulaşımla ilgili
detaylı bilgi için linkten yararlanabilirsiniz: hXps://isKnye.ku.edu.tr/tr/arrival Konferansta Türkçe
ve İngilizce dillerinin ikisi de kullanılacak olup, simultane tercüme hizmeK sunulacakhr.
Eğer araşhrmalarınızla konferansa kahlmak isterseniz, 1 Mart 2016 arihine kadar Sinem Narçin
ile emcc.turkey.tr@gmail.com adresi üzerinden ileKşime geçebilirsiniz.
Görüşmek dileğiyle!
Dr. Riza KADILAR
EMCC Türkiye YK Başkanı

Evrim CABBAROĞLU
EMCC Türkiye Araşhrma Kurulu Başkanı

