
Öze Dönüş 
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Öze  Dönüş  Nedir? 
Öze  Dönüş  (Coming Into Your Own), kalp-zihin-ruh-beden  bütünlüğünde  
düşünme,  hissetme,  keşif  ve  yenilenme  deneyimi  sağlayan,  kadınlara  özel  bir  
içsel  liderlik  gelişimi  programıdır.   
ABD’li  Ashland Institute tarafından  geliştirilen  ve  20  yıldır  Kuzey  Amerika,  Avrupa  ve  
Afrika’nın  çeşitli  ülkelerinde  pek  çok  kadına  ve  hayata  dokunan  bu  özel  program,  
Mart  2011’den  bu  yana  İstanbul’da  tüm dünyadan kadınları bir araya getirmektedir. 
Sakin ve dingin bir  ortamda  gerçekleştirilen  3.5  günlük  atölye  çalışması,  kadınlara  
yönelik  3  aylık  bir  kişisel  gelişim  deneyiminin  merkezini  oluşturmaktadır.  Bu  
deneyim,  katılımcılarla  bire  bir  gerçekleştirilen  bir  açılış  görüşmesi  ve  bazı  hazırlık  
çalışmaları  ile  başlar,  3.5  günlük  programla  devam  eder  ve  katılımcıların  içgörülerini 
ve farkındalıklarını güçlendiren,  hedefleri  doğrultusunda  ilerlemelerini  teşvik  eden  
ve  bu  süreçte  ihtiyaç  duyabilecekleri  diğer  destekleri  değerlendirmelerine  yardımcı  
olan,  kişiye  özel  koçluk  takip  çalışması  ile  sona  erer.   
 
Öze  Dönüş  Neyi  Amaçlar? 
Öze  Dönüş,  eril  enerjinin  hakim  olduğu  çağımızda,  katılımcıların  özlerini  
keşfedip  içlerindeki  dişil-eril  enerji  dengesini  bulmalarına,  yaşamın  her  
alanında  benliklerini  koruyarak  var  olmalarına,  kendi  bilinçli  seçimlerinin  
sonucu olan bir  yaşam  sürmelerine  ve  özlerini  yansıtabilmelerine  destek  olacak  
bir  donanımı  sağlamayı amaçlar.  
 
Günlük  hayatta  anne,  eş,  evlat  ve  iş  kadını  gibi  farklı  rollerimizde  başarılı  olmaya  ve  
beklentileri  karşılamaya  çalışırken,  özümüzden  gittikçe uzaklaşıp,  bazı  yönlerimizi  
göz  ardı  edip  hatta  bilinçli bir şekilde bastırırken  bazı yönlerimizi  geliştirip  
pekiştiriyoruz.  Kadının  kendisini  bütünsel  olarak  ifade  edebilmek  için  ihtiyaç  
duyduğu  doğasında  var  olan  akışkan  enerjiye,  evrenin  de  denge  ve  uyum  içinde  
olabilmek  için  ihtiyacı  var. Farklı  rollerden  sıyrılıp  özgün  kimliklerini  ve  içsel  
dengelerini  bulan  kadınların,  hayatlarının  her  alanına,  çalıştıkları  organizasyonlara,  
faaliyet  gösterdikleri  sistemlere  ve  içinde  bulundukları  ilişkilere  ihtiyaç  duyulan  bu  
dengeyi  getirebileceklerine  inanıyoruz.  Bu  çalışmanın  dünyadaki  bölünmüşlüğe,  
çalışma  hayatında  eksikliğini  hissettiğimiz  anlam  bulma  çabamıza, baskılarını uygun 
bir tarzda karşılayacak şekilde  yaşama  ihtiyacımıza çözüm  arayışında  katkı  
sağlayacağını  umuyoruz. 

“Her gün bir yerden bir yere göçmek ne güzel 
bulanmadan dupduru akmak ne hoş  
dün dünde kaldı cancağızım  
bugün yeni şeyler söylemek lazım.” 
– Mevlana  
 
“Budur  benim çabam, bu; 
Adanmak özlem çekerek dolaşmaya   
günler boyu. 
Güçlenip genişlemek derken, 
Binlerce kök salarak  
Kavramak hayatı derinden 
Ve ortasından geçerek acının 
Olgunlaşmak hayatın ta ötesinde, 
Ta ötesinde zamanın!” 
– Rainer Maria Rilke 

DAVET 
 
Bu programda, size özel içsel 
yolculuğunuza odaklanıyor, 
yaşamanızın hangi evresinde 
olduğunuzu keşfetmenize 
yardımcı oluyoruz.  
 
Birbirimizin hayatına şahitlik 
ederken: 
 
– Kadınların yaşamlarında ve 
işyerlerinde karşılaştıkları 
zorlukları işaret edeceğiz 
 
– Kadınların yaşamlarına özgü 
dönem ve evreleri konuşacağız 
 
– Özümüzde ve merkezimizde 
yer alan arketip enerjilerini 
inceleyeceğiz 
 
– Bizi tam anlamıyla kendimiz 
olmaktan alıkoyan engelleri ve 
bunlarla mücadele etmemize 
yardımcı olacak yolları 
paylaşacağız 
 
– Kullanmaya alışık 
olmadığımız, tetiklenmeyi 
bekleyen becerilerimizi 
güçlendireceğiz 
 
– Kişiye özel uyguladığımız 
“Simgeler Yolu”  ile, 
katılımcıların mevcut 
hayatlarına, gündemlerindeki 
ana konulara yepyeni bakış 
açıları ile bakmalarını, yeni 
farkındalık ve içgörüler 
edinmelerini destekleyeceğiz 
 
Sorularınız için: 
Burcu Yalman 
+90 532 373 4369 
İpek    Arcan 
+90 532 456 80 76 
 



Öze  Dönüş  Kimler  İçindir? 
Öze  Dönüş,  önceki  programların  katılımcılarının tabirleriyle  "Özünü  bulmak,  koşuşturmaya  bir  es  verip  
kendine  gelmek,  yaşama  kuş  bakışı  bakmak,  güçlenerek  ve  netleşerek  çıkmak,  harekete  geçmek,  
tıkanıklıkları  açmak,  düğümleri  çözmek,  içindeki  lideri  bulup  çıkarmak,  kendisini  bütünüyle  ifade  etmek"  
isteyen  her  kadın  içindir.  
 
Programımızda  şimdiye  kadar  25  ila  65  yaş  aralığında  çok  farklı  profilde  kadın  katılımcıyı ağırladık.  Katılımcı 
profilleri arasında  profesyoneller,  girişimciler,  ev  hanımları,  sanatçılar,  doktorlar,  danışmanlar,  eğitmenler,  
koçlar,  yöneticiler,  öğrenciler  vardı.  Yurtdışında  yaşayan  Türkler,  Türkiye’de  yaşayan  yabancılar  vardı.  San  
Francisco’dan,  Londra’ya,  Sofya’dan  Şangay’a,  Paris’ten  Sierra  Leone’ye pek  çok  yabancı  şehirden  gelen  
katılımcılarımız  oldu.  Unilever,  BP,  Mey  İçki,  Ülker,  Arçelik,  Doğuş  Yayın  Holding,  Akkök  Holding,  Turkcell  gibi  
kurumlardan katılan  kadın  yöneticiler içsel  liderlik  gelişimlerini  bu programla destekleme yoluna gittiler. 
Öze  Dönüş’e  katılanlar,  sadece  kendi  gruplarındaki,  ya  da  İstanbul’daki  katılımcıların  oluşturduğu  değil  tüm  
dünyada  birbirini  destekleyen  Öze  Dönüş  kadın  çemberinin  parçası  oldular  ve  kendilerine  bir  bakıma  yaşam  
yolculuklarında  çok  zengin  bir  yol  arkadaş  grubu  edindiler. 
 
Öze  Dönüş  Nasıldır? 
Koçluk  felsefesine  dayanır, pozitif  psikoloji,  aile  dizimi  ve  şamanik  uygulamalardan  esinlenir, Kundalini 
Yoga  uygulamaları  ile  çeşitlenir ve zengin bir içerikle sizi sarmalar. Öze  Dönüş, günümüzde  kritik  önemde  
olduğunu  düşündüğümüz  iç gözlemi  teşvik  etmek  üzere,  bireyi  zihinsel,  bedensel,  duygusal  ve  ruhsal  
boyutları  ile  bir  bütün  olarak    ele  alır.  
 
Bu programda her  kadının  bireysel  yolculuğuna  odaklanıyor,  onun  yaşamını  şimdiye  dek  nasıl  yönlendirdiğini,  ne  
tür  zorluklardan  geçtiğini  ve  hangi  başarılara  ulaştığını  ortaya  çıkarıyoruz.  Mevcut  ve  ileride  ortaya  çıkabilecek  
zorlukları  belirlemek  için  birlikte  çalışıyor  ve  her  bir  kadının  isteklerine  ulaşmasına  ve  gelişimine  destek  
veriyoruz.  Program  boyunca,  küçük  grup  çalışmaları  ve  birebir  ilişkilerin  sağladığı  katkı  ile  grubun  dönüştürücü  
gücünü  birleştiriyoruz. 
Programımızda,  öncelikle  yaşam  döngüsünde  “kadın  olma”  hallerine  bakıyoruz.  Doğumdan  ölüme  kadarki  
süreçte  kadın  olmanın  zihinsel,  duygusal  ve  ruhsal  gelişimimize  etkisini  hatırlıyoruz.   
Çeşitli  yaratıcı  çalışmalarla,  hayatımıza  ve  yaşadığımız  zorluklara  farklı  perspektiflerden  bakıyor,  güçlü  
yönlerimizle  ilgili  öz farkındalık kazanıyor,  birbirimizin  hayatlarına  ve  içinden  geçtiği  aşamalara  tanık  oluyoruz. 
Jung’un liderlik  arketipleri  ışığında  içsel  enerji  dengemizi,  merkezde  olmayı,  bütünsel  bir  yaklaşımla  
davranabilmeyi  keşfediyoruz. 
Kişiye  özel  uyguladığımız  Semboller  Yolu  ile,  katılımcıların  mevcut  hayatlarına,  gündemlerindeki  ana  konulara  
yepyeni  bakış  açıları  ile  bakmalarını,  yeni  farkındalık  ve  içgörüler  edinmelerini,  sonrasıyla  ilgili  atılacak  adımlar  
konusunda  netlik  kazanmalarını  destekliyoruz.   
Öze  Dönüş  mezunlarının  yaşam  yolculuklarında  birbirlerinden  destek  ve  ilham  almaları  düşüncesiyle,  bu  ilişkinin  
sürekliliğini  Öze  Dönüş  Çember  Buluşmaları,  sosyal  medya  grup  paylaşımları,  mezunlar  organizasyonları  ve  
isteğe  göre  bireysel  koçluk  hizmetleri  ile  destekliyoruz. 
 



Öze Dönüş 
Liderler  
 

Burcu Yalman 

 
  Burcu, değişim ve gelişimi amaçlayan kurumlar ve bireyleri;  farkındalık, dönüşüm ve liderlik 

konularında koç, eğitmen ve danışman olarak destekler.  Uluslararası Koçluk Federasyonu ve 
Adler Koçluk Okulu’nun sertifikalı  koçlarından olan Burcu (ACC, ACPC), Adler’in koç ve eğitmen 
ekibinde olup profesyonel koç yetiştirmekte, Fransız Pluribus şirketinin Türkiye temsilcisi olarak 
çeşitlilik ve eşitlik konularında çalışmalar yapmakta, Koç Üniversitesi’nde MBA öğrencilerine 
kariyer koçluğu  hizmeti vermektedir.  

 
Hayatında bir kadının geçirebileceği pek çok farklı evreyi (profesyonel yöneticilik, full-time annelik, girişimcilik) 
çeşitli duygusal iniş çıkışlarla yaşayan Burcu, “kadının kendisinin ve hayatının lideri olması” ve “farklı şapkaların 
altında tek kimlik taşıması” konusuna bir sosyal misyon bilinciyle yaklaşmakta ve bu alanda “Öze Dönüş”, başta 
olmak üzere çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Kariyerine 1995 yılında Dünya Bankası’nda (Washington DC) başlayan 
Burcu, 15 yıllık kurumsal finansman danışmanlığı kariyeri boyunca birçok yerli ve çokuluslu finans kuruluşunda 
yöneticilik yapmış, kurucusu olduğu Fora Kurumsal Finans’ın çatısı altında fonlara ve kurumlara danışmanlık 
hizmeti vermiştir. Çalışma hayatı boyunca Türkiye, ABD, Pakistan, Sri Lanka, Ürdün, Mısır, Romanya, Bulgaristan, 
Macaristan ve Kazakistan gibi çeşitli kültürlerde çalışmıştır.  Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Burcu, 
George Washington Üniversitesi'nden MBA derecesine sahiptir. İngilizce ve Fransızca konuşan, evli ve iki çocuk 
annesi olan Burcu, bir kitap ve seyahat tutkunu olup boş zamanlarını ailesi ve dostlarıyla doğada veya denizde 
geçirmekten hoşlanır. 
 
İpek Arcan 
 Hayal eden ve hayallerinin peşinde koşan bir dünyada yaşamak isteyen İpek, yola kendi 

hayalleriyle koyuldu. İlk çocuğuyla birlikte kurumsal hayattan ayrılıp danışmanlık şirketini kurdu. 
İkizlerin gelişiyle birlikte üç çocuklu yaşamın ilk yılında annelik rolünü dengelemek üzere 
kendisine bir koçluk eğitimi hediye ederek iş hayatının akışını değiştirdi. Önce  akredite bireysel 
koç ardından organizasyonel ve ilişkisel sistemler koçu oldu. İşler büyüdü, misyonu büyüdü,  kalbi 
aynı amaç için çarpan arkadaşlarıyla buluştu. Çocukların hayal kuran, kendine güvenen, mutlu, 
umutlu çocuklar olmasına hizmet etmek için  gönüllü çalışmalar başlattı.  

 

Şu anda Tribe çatısı altında “Meslek Lisesi Koçları Programı” gönüllü projesinin koçlarını eğitme, çeşitli 
platformlarda çocuklara ve gençlere yönelik koçluk çalışmaları, bireyler, ilişkiler, takımlar ve organizasyonlarda 
hayal etme, potansiyeli geliştirme, istenilen yönde değişimi sağlama, diyalog  ve liderlik üzerine koçluk ve 
danışmanlık hizmetleri vermektedir. Kadınlara yeniden hayal etme ve hayatını istediği gibi düzenleme gücü veren 
CIYO Programının Türkiye liderliğini de tutkuyla sürdürmektedir. İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve ODTÜ İşletme  
mezunu olan İpek, koçluk eğitimlerini Adler ve ORSC koçluk okullarından almış akredite bir yönetici (ACC, ACPC) 
ve sistem koçudur (ORSCC). Ayrıca danışmanlık öncesi satış, marka yöneticiliği, yönetim kurulu üyeliği gibi 
tecrübeleri bulunmaktadır.  
 
Ayla  Türkmen 
 Ayla, London Polytechnic’ten 1975’te Bilgisayar Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 

informasyon  teknolojileri sektöründe 25 yıl çalıştı. Programcılıktan, üst düzey yöneticiliğe 
kadar sektörün hem lokal hem de çok uluslu kurumlarında yurt içi ve yurt dışı görevler aldı. 

 
 2000 yılından beri yönetim danışmanı ve ICF sertifikalı koç olarak daha çok kurumların gelişim ve 
 değişim projelerinde çalışmaktadır. 
 
 Ayla bir yandan koçluk yaklaşımına uyguladığı holistik yaklaşım ile lider-kurum bütünleşmesinin 
 güçlenmesine, diğer yandan da liderlerin çalışan kimlikliklerinin özgün benlikleri ile ilişki içinde 
 kalmasına destek vermektedir. 
 
 



TARİH 
21  Mart  Perşembe  10:00 – 24 Mart  Pazar 13.00. 

YER 
Villa Fe, www.villafe.com,  doğanın  içinde  bir  çiftlik  
evinden  dönüştürülmüş,  evsahibi  ve  çalışanlarının  
güleryüzü,,  kendine  özgü  dekorasyonu,  organik  sebze  
bahçesi,    içerisinde  hamam,  sauna  ve  masaj  odası  olan  
mini  bir  spası  ile  öne  çıkan  ev  rahatlığında  bir  butik  
otel.  
Adres: Elbasan  Köyü,  Ferko  Fidanlık  Yolu,  Çatalca  /  
Istanbul   
Yol Tarifi: Tem oto yolundan Çatalca çıkışından 
çıkınca 6.3km sonra solda Ortaköy Elbasan’a dönün. 3 
km sonra sagda Elbasan sapağından sonra Elbasan 
köyünden Kadıköy yönünde FİDANLIK  VİLLAFE  
tabelalarını takip edin. 
Telefon : 0 533 931 52 14  
E-posta : info@villafe.com 

PROGRAM ÜCRETİ  
Kurumsal: 2500TL+ KDV/kişi.  
Kar  Amacı  Gütmeyen/Bireysel: 1700TL+KDV/kişi. 
Gruplar:  İkinci  katılımcı  için  %5  ve  sonraki  her  
katılımcı  için  %10  indirim 

ÖDEME  &  İPTAL  POLİTİKASI 
Kesin rezervasyon için eğitim ücretinin tamamının 
 ödenmesi gerekmektedir. Yer sınırlaması nedeniyle  
eğitime  bir  ay  kaladan  sonra  yapılan  iptaller için geri  
ödeme yapılmamakta,  katılım  hakkı  sonraki  eğitimlere 
 kaydırılmaktadır.   

KONAKLAMA & YEMEK 
Tek kişi  720 TL (%8 KDV dahil fiyat, 3 gece 

konaklama,  yemekler  ve  kahve  araları  dahil) 
Çift  kişi    590 TL (%8 KDV dahil kişi başı fiyat, 3 gece 

konaklama,  yemekler  ve  kahve  araları  dahil  ) 
7  Mart  tarihine  kadar  otele  tek  kişilik  konaklama  için  

240Tl,  çift  kişilik  konaklama  için  kişi  başı  195  
TL  ön  ödeme  yapılması  gerekmektedir 

 

 

      Öze Dönüş 
     İstanbul Türkiye, 21-24 Mart 2013 

KATILIMCI  GÖRÜŞLERİ 
 
“CIYO,  hayatlarını en iyi şekilde yaşamak için kendilerini 
güçlendirmeye hazır kadınlar içindir. Hayat amacınızı  
netleştirmek; geçmişinizin nasıl  güçlü  yanınız  haline 
gelebileceğini  görmek; içinizde nelerin gizli olduğunu 
keşfetmek  istiyorsanız, bu sizin için doğru program.”   
                            Melek Okay, Sanatçı, Eğitim  Müdürü,  TEB 
 

“Derin, yoğun, özgürleştirici. Orta yaş için çok uygun. 
Bunu 25 yaşında yaşasaydım neler olurdu merak 
ediyorum.” 
            Yapıncak Gürkan, Pazarlama  Grup  Başkanı, HSBC 
 

“İnsan, yaşamındaki bastırılmış veya gizlenmiş her şeyle 
yüzleşmeye hazır olmalı. Ve bunu yapabildiğinizde 
hissettikleriniz paha biçilemez. Yüzünüze kocaman bir 
gülümseme yerleşiyor ve kendinizi tüy kadar hafif 
hissediyorsunuz!” 
                                  Jülide  Hatay,  Müzisyen 
 

“Aradığınız güç uzağınızda değil. Kendinizle yüzleşmek 
ve daha mutlu olmak istiyorsanız, bu programa katılın 
derim.” 
             Sanem Oktar, Kurucu & CEO, DirectComm Group 
 

“Yaşamınızı  değiştiriyor. Yepyeni fikirler ortaya 
çıkaryor, ama  çok  nazik  ve  hassas  bir  şekilde.  “ 
          Sedef  Köni,  Genel  Müdür  Yardımcısı,  Doğuş  Medya 
 

“  Hiç  düşünmeden  katılın.  Doğru  zaman  bugün.  Bugün  
güçlü  gününüz”.                                                                   
     Vesselina  Blagoeva,  Avukat  &  Sanatçı 
 

“CIYO  gerçek  özünüzle,  hayat  amacınız,  tutkunuz  ve  
niyetinizle    yeniden  bağlantıya  geçmenizi  sağlıyor.  
Seçimlerinizi  şekillendiren  bilinçli    ve  bilinçsiz  döngülere  
bakmayı  ve  bütünlük  içinde  bir  hayata  giden  adımları  
atmayı  mümkün  kılıyor.” 
     Judith Aartsma, Ayurveda  Uzmanı 
 

“Kendinize  doğru  zihninizi  ve  kalbinizi  açan  bir  yolculuk.  
Hayatımdaki  en  iyi  yol deneyimi!” 
                     Nazlı  Özek,  Genel  Müdür,  Vector  Consulting 
 

“Bireylerin  kendilerine  dair  bir  içgörü  elde  etmesine  
olanak  tanıyan, duyarlı  bir  topluluğu  hızla  yaratan, 
derin  ve  yoğun  bir  deneyim.“ 
                                                       Cathy Dunn 
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