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1968 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesine bağlı Para – Banka Bölümünde yüksek lisans programını
tamamladı. Hazırlamış olduğu yüksek lisans tezi, Türkiye’de ilk defa işlenmiş
bir konu olup yüksek lisans tezi üniversite dışında kitap olarak basılan ilk
öğrenci olmuştur. Risk Sermayesi (Venture Capital) adlı kitabı 1993 yılında
Ankara’da BİAR & Konrad – Adenauer - Stiftung tarafından basılmıştır. Pek çok
üniversite kütüphanesinde referans kitap olarak yer almaktadır. Aynı konu ile
ilgili yayınlanmış makaleleri de bulunmaktadır.
30 yıllık iş tecrübesinin 20 yılını bankacılık sektöründe ulusal ve uluslararası
bankalarda, şube müdürlüğünden bölge ve birim yönetimine satış ve
pazarlamadan, kredi risk değerlendirme, teminat takip ve risk yönetimi gibi
çeşitli birimlerde yönetici pozisyonlarında çalışarak, yeni birim ve ekipler
oluşturarak ve yöneterek başarıyla tamamladı.
Çalıştığı bankalarda ulusal ve uluslararası pek çok projede görev aldı, proje
takımları yönetti, başarılı iş sonuçları elde etti.
Bankacılık kariyeri süresince, görevlerinin yanı sıra çeşitli eğitimler de verdi.
Kişilerin gelişimlerine ve performanslarını arttırmalarına koçluk yapmaktan
keyif aldığını keşfetti.

Esra İşeri DAİ

Eğitmen & Yönetici Koçu

esra.iseridai@done.com.tr
esra.iseridai@dalecarnegie.com.tr

Son 11 yıldır eğitmen ve assesor (değerlendirici), 2014 yılından itibaren de ICF onaylı iş koçu ve mentor olarak
çeşitli sektörlerden firmaların çeşitli kademelerdeki yönetici ve çalışanlarına kurumsal ve bireysel koçluk hizmeti
vermekte, eğitimler ve assessmentlar yapmakta.
Şirketlerin kurumsal hedefleri doğrultusunda yönetici ve çalışanlardan bekledikleri performans hedeflerine ve
bireylerin kariyer beklentilerine ulaşmalarına koçluk yapmakta. Bireylerin liderlik, ekip yönetimi, stratejik
düşünme, satış, müzakere, iletişim, ilişki yönetimi, öz farkındalık ve güveni arttırma gibi becerilerinde başarılı
olmalarına yardımcı olduğu gibi assessment koçluğu da yapmakta. 10 yılı aşkın eğitim ve koçluk kariyeri boyunca,
10.000 saat ve binlerce kişiye dokunup bireylerin ve takımların performans değişikliği ile şirketlerin hedeflerine
ulaşmalarında fark yaratmanın mutluluğunu taşıyor.
Evli ve bir çocuk annesi olup her yeni günün öğrenme, paylaşarak çoğalma ve koçluk için yeni fırsatlarla
doğduğuna şahit olmaya devam ediyor.
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