
 

 

BuCo Akademi Hastalık Politikası 
 
Sertifikasyon için gereken minimum eğitim saatlerini size sağlamak için tüm kurs 
toplantılarında hazır bulunmanız önemlidir. Acil bir durumunuz varsa veya hastalanırsanız ve 
bir koçluk seansına katılamayacaksanız, lütfen hemen eğitmeniniz ve Sude Aydemir  ile 
iletişime geçin. Kaçırılan seansı telafi etmek için seans materyallerini tamamlamanız, seans 
kaydını gözden geçirmeniz ve canlı seans dışında bir koçluk seansı tamamlamanız 
beklenecektir. 
Dersin (1) saatinden fazlasını kaçırmanız gerekiyorsa, kaçırdığınız materyali masrafları size ait 
olmak üzere karşılamak için eğitmenle birlikte çalışma veya başka bir kursa kaydolma 
seçeneğine sahip olacaksınız. (1) saatten fazla mentor koçluğunu kaçırırsanız, Uluslararası 
Koçluk Federasyonu gerekliliklerini karşılamak için gerekli 10 saatlik mentor koçluğunu 
tamamlamak için bireysel mentor koçluğu seansları düzenlemeniz ve ödeme yapmanız 
gerekecektir. 
Bu politikaya yönelik dilekçeler duruma göre değerlendirilir ve eğitmene ve BuCo Akademi’ ye 
yazılı olarak sunulmalıdır. 
 

 
BuCo Akademi Disease Policy 
 
It is important that you be present at all course meetings to provide you with the minimum 
training hours required for certification. If you have an emergency or become ill and are 
unable to attend a coaching session, please contact your trainer and Sude Aydemir 
immediately. To make up for the missed session, you will be expected to complete session 
materials, review the session recording and complete a coaching session outside of the live 
session. 
If you need to miss more than one (1) hour of the lesson, you will have the option to work 
with the instructor or enroll in another course to cover the material you missed at your own 
expense. If you miss more than (1) hour of mentor coaching, you will be required to arrange 
and pay for individual mentor coaching sessions to complete the required 10 hours of mentor 
coaching to meet International Coach Federation requirements. 
Petitions for this policy are evaluated on a case-by-case basis and must be submitted in writing 
to the instructor and BuCo Akademi. 


