
İzmir doğumlu Başak Beykoz, Bornova Anadolu Lisesi’ne başladığı yıl, Genel Kültür yarışmasında 72 ilkokul arasından okulunu 

İzmir İl birinciliğine taşımıştır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’ne ÖYS Türkiye 29’luğu derecesiyle giren Beykoz, AB-Türkiye 

İlişkileri alanındaki Yüksek Lisans tezini, Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Şevket Pamuk danışmanlığında tamamlamıştır. Akıcı 

İngilizce konuşur ve orta seviyede İspanyolca okur-yazar. 

Başak Beykoz, on yılı aşkın süre Pfizer, Shell Co. ve Aselsan gibi alanında lider firmalarda çalıştı. Stratejik planlama, akıllı iş 

çözümleri ve proje yönetiminde uzmanlaştı. 128 saatlik ICF akredite Koçluğun Bilimi ve Sanatı Eğitimi’ni Kanada asıllı Erickson 

Coaching College’ta aldı. Uluslararası geçerli Profesyonel Koç unvanını elde etti. BEYKOZ,  

Şiddetsiz İletişim, Mindfulness, Dört Kadranlı Etkin Düşünme sertifikalarını koçluk araç çantasına ekledi. Dünya çapında lisanslı 

Points of You koçluk oyununun da yetkili uygulayıcısıdır. Leuven Üniversitesi’nde Pozitif Psikoloji eğitimine uzaktan devam eden 

Beykoz, yüz yüze veya uzaktan koçluk hizmetlerini Türkçe ve İngilizce sunmaktadır. Farkındalık, kedine önderlik etme, kariyer, 

değişim ve yeniden başlama, koçlukta özellikle odaklandığı konuların başındadır. Zorlu süreçler ve değişim dönemlerinde kurum ve 

bireylere koçlukla eşlik eden "Restart" programını geliştirmiştir. Profesyonel gelişim yolculuğunda yetkinlik geliştirici uluslararası 

eğitimlerle beraber meslek prensipleri ve etiğine uygun mentörlük, süpervisyon ve koçluk almaya devam etmektedir.  

GENÇTUR, TEGV, ÇDYG, Kuzey Doğa Derneği gibi çeşitli STK’larla gönüllü çalışan BEYKOZ; SİMKAD ve TÜKD’nin kadınları 

destekleyen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kariyer koçluğu yapmıştır.  

Gazetecilik alanındaki en prestijli eğitimlerinden Uğur Mumcu Vakfı bursunu birincilikle kazanıp yine birincilikle mezun olmuştur. 

Hürriyet Gazetesi’nde muhabirlik deneyimi de olan Başak BEYKOZ, halen İzmir Kültür Platformu’nun bileşenidir. Kültür sanat 

alanındaki yazıları çeşitli basılı yayın ve internet platformlarında yayınlanmaktadır. Çok yönlü ilgi alanlarıyla yaratıcı yazı, sanat 

tarihi ve sinema okuma atölyelerine devam etmiştir. Edebiyata olan ilgisi yayınlanan bazı öyküleriyle başka bir boyut kazanmıştır.  

Kendi yaşantısından başlayarak çözüm geliştirmedeki yaratıcılığı, zorlularla beraber ilerleme dirayeti ve kapsayıcı öngörüleriyle 

bulunduğu ortamlarda hayranlık uyandırmakla kalmamış; özellikle yakın çevresince yaşam boyu doğal rehber ve ilham kaynağı 

olarak güvenirlik geliştirmiştir. Tazelenen enerjisi, dinamik kişiliği, renkli yaklaşımıyla güleçliğini çevresine kolayca bulaştırır. Kıvrak 

zekası ve güçlü ifade yeteneği kendine özgü farklı yaklaşımını yansıtmasına zarafet katar. 

Özgürlük, güven, keşif, yaratıcılık, neşe, dayanışma, denge ve dönüşüm değerleriyle evrenin tüm renklerine açıktır. En çok seyahat, 

mutfak tezgahında doğaçlama, arkadaşlar ve sanatla eğlenen Başak Beykoz, keşfetmeye tutkun, meraklı bir okur gezer olarak 

kendi serüvenine devam etmektedir. Başkalarının yolculuklarına profesyonel koçlukla eşlik etme yolunda kendini geliştirmeye 

devam eden Beykoz, yanıtlardan çok soruların kendisine ve etkisine odaklanmayı iş edinmiştir. 


