TÜRKİYE’NİN KOÇLUK VE MENTORLUK PLATFORMU

ÇAĞLA SUBAŞI
ICF Onaylı Eğitimli Profesyonel Koç, Eğitmen, Danışman
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya
Lisans Bölümü’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra
yine aynı üniversitede İşletme Yönetimi Programı’nı
tamamlamıştır.
21 yıllık profesyonel iş yaşamında, ilaç ve hızlı tüketim
ürünleri sektörlerinde satış, pazarlama ve eğitim
alanlarında çalışmış ve 11 yılı aşkın süreyle yöneticilik
yapmıştır.
İlaç sektöründe, Novartis’te satış temsilciliği, saha satış yöneticiliği, key
account manager gibi farklı roller üstlenmiştir. Satış yöneticiliği tecrübesi
ardından kariyerine eğitim alanında yön vermek için Toksöz Holding
bünyesinde bulunan Sanovel İlaç’ta eğitim yöneticisi olarak çalışmaya
başlamıştır. Aynı zamanda Sunset Gıda’da Sarelle / Tadelle gibi markaların
yenilenerek tekrar pazara sunumunda, L’era Fresca markasının pazara ilk
girişinde satış ekipleri için FMCG alanına yönelik eğitim danışmanlığı yapmıştır.
Sonrasında kariyerine eğitim müdürü olarak jenerik / biyobenzer ilaç alanında
dünya devi olan Sandoz’da devam etmiştir. 2017 yılında kurumsal hayattaki
tecrübelerini daha geniş kitlelere aktarmak amacıyla Sandoz’dan ayrılmıştır.
Gerek satış yöneticiliği gerekse de eğitim alanlarında çalışırken koçluk, drama,
NLP, pozitif psikoterapi alanlarında eğitimler almıştır. 2011 yılında Adler
International Learning Koçluk Okulu’nda Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF)
akredite koçluk eğitimlerini tamamladıktan sonra çalıştığı kurumlarda satış
ekipleri ve yöneticilere performans, kariyer ve yaşam koçluğu yapmıştır.
Koçluk alanındaki bilgilerini geliştirmek amaçlı Geshtalt yaklaşımı konusunda
da eğitim almıştır. 2014 yılında People Dynamics Learning aracılığıyla “The
Leadership Coach’s Advantage” eğitimini tamamlamış, ardından “Pozitif
Psikoterapi” eğitimi almıştır. Aynı yıl Adler International Learning Koçluk
Okulu’nun İleri Düzey Koçluk eğitimi olan Practicum Sertifikasyon programını
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başarıyla tamamlamış, 2015 yılında ACPC ünvanını almıştır. Aynı zamanda
Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından da ACC ünvanını almıştır.
ICF onaylı ACTP kapsamında “İlişki Koçluğu” ve “Takım Koçluğu” eğitimlerini
tamamlamış olan Çağla, iş hayatındaki yöneticilere, takımlara, satış ekiplerine
koçluk hizmeti ve eğitimler vermektedir. Aynı zamanda sosyal sorumluluk
anlamında üniversite öğrencileri ve ev kadınları ile bireysel ve grup bazında
eğitim ve koçluk çalışmaları gerçekleştirmektedir.
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