
Zaman Planlamasında Ustalaşmak 

 

“Zaman mı çok hızlı yoksa biz mi çok yavaşız? Nedir bu sürekli koşuşturup durmalarımız? “ 

 

İş yaşamı kuşkusuz sadece sürekli koşuşturma, toplantılara yetişme, sorumluluklarımızı 

yerine getirmek için performansımızı sonuna kadar kullanma becerilerinden ibaret bir 

yolculuk değil. Sabah uyandığımız andan, gece tekrar uykuya geçmeye çalıştığımız ana kadar 

günümüzün her saniyesini yönetebilmeyi gerektiriyor. Bu nedenle iş yaşamımızın yönetimi 

demek aslında tüm “yaşamın yönetimi” demektir. Ve yaşam yönetimi özellikle de büyük 

hedeflerinin yolculuğuna çıkmış kişiler için uygun bir zaman planlaması gerektirir. Bu planlar 

iş yaşamı içindeki birçok kişi için en çok zorlanılan konulardan bir tanesi... 

 

Zaman yönetimi konusunda çok şey yazılıp çizilmesine rağmen yaşamımıza nüfus edebilen 

etkili bir yol ve yöntemin seçilmesi için kişinin öncelikle kendi özelliklerini çok iyi tanıması 

gerekiyor. Örneğin, bir işe başlamadan odaklanmamı sağlayan rutinlerim nelerdir? 

Odaklandıktan sonra hangi faktörler dikkatimi dağıtır? Bir işe başlarken nasıl ortamlarda daha 

çok motive olabilirim? Ne kadar süreyle aynı işe devam edebilirim? (örn. 45 dk, 2 saat ya da 

daha fazla?) Bir işi bitirmeden diğer işe geçtiğimde aklım bir önceki bitmemiş işte kalır mı? 

Yoksa ona  daha sonra gönül rahatlığıyla dönebilir miyim? Aynı gün içerisinde birden fazla 

konuya kolaylıkla konsantre olabilir miyim yoksa bir günde sadece tek bir konuya mı 

odaklanabiliyorum? Gibi soruları cevaplamak bazen birçok kitap okumanızı, filmler 

izlemenizi, çalışma arkadaşlarınızla sohbet etmenizi ve kendinizi yeniden keşfetmenizi 

gerektirebilir. Bunlar da yetmezse, iş yaşamı ile ilgili konularda çalışan bir psikolojik 

danışmandan da yardım alabilirsiniz. 

 

Kendi özelliklerinizi daha iyi tanıdıktan sonra sıra plan yapmaya gelir. Plan yapmaya 

başlarken daha önce bahsettiğimiz özelliklerinizi göz önünde bulundurmanız çok önemli. 

Buna rağmen en mükemmel planda bile mutlaka pürüzler çıkar. Çok acil durumlar çıkabilir, 

hava şartları değişebilir, araya bir sağlık sorunu girebilir ya da beklenmedik bir toplantı haberi 

ile tüm günlük programınız bir anda tepe taklak olabilir. Bunlar yaşamın doğal akışında 

olabilen ve kabul etmemizi gerektiren durumlardır. Zaman yönetimi sürecinde bu koşullara 

esneklikle yaklaşabilmek ve günün akışına göre kafanızda yeniden bir plan oluşturabilmek 

“önceliklerin belirlenmesi” anlamında çok önemli bir beceri.  

 



Öncelikle, ne için ve neden yola çıktığımızı çok iyi belirlemiş olmalıyız. Sadece “sonucunda 

elde edeceğimiz” maddi ya da manevi kazançlar doğrultusunda motivasyona sahip olmak 

istikrarlı bir zaman planlaması için yeterli değildir. Bununla birlikte diğer önemli olan nokta, 

yolculukta “süreçten” de keyif alabilmek, dinlenme molalarını iyi hesap etmek ve zaman 

yönetimi konusundaki becerilerimizi gün ve gün artırabilmek.  

 

Bu beceriler de kuşkusuz uzun deneyimlerin sonucunda gelişir. Mükemmel planlar yapmaya 

çalışırken yaşadığımız her hayal kırıklığından bir şeyler öğrenebilirsek, cebimize yeni bir 

beceri eklemiş oluruz. Ben bu becerilere şarkı repertuarınıza yeni bir şarkı eklemek olarak 

bakıyorum. Repertuarınızdaki şarkılar yetersiz geldiğinde yeni bir şarkıyı söylemeyi 

öğrenebilmek gibi… Yeni öğrendiğiniz şarkıyı her dinleyişinizde o şarkıyı biraz daha iyi 

söyleyebiliyorsunuz. Önemli olan mükemmel söylemek değil, her seferinde biraz daha iyi 

söyleyebilmeyi istemek ve söylemekten keyif alabilmek.  Çünkü bu konuda  “ustalaşma” 

süreci, ajandanızdaki zamanında bitemeyen işlerin; odaklanamadığınız çok önemli 

toplantıların; ulaşamadığınız birçok hedefin nedenlerini iyi sorgulayıp buna göre yeniden 

düzenleyebildiğiniz oranda hızlı gelecektir.   

 

İyisi mi? Siz yeni şarkılar öğrenmeye devam ederken, bırakın yaşam da kendi akışı içerisinde 

size yeni sürprizler çıkarsın. O sürprizler sayesinde yeni notalara ihtiyaç duyun ve yeni 

şarkılar öğrenmeye motive olun. 

 

Ki daha iyi şarkılar söyleyebilmek için adanmışlıkla çıkmış olduğunuz bu uzun yolculukta 

yaşam da sizin şarkılarınıza eşlik etsin. Çünkü birlikte en sinerjik çalışabileceğiniz ekip, 

hatalarınızdan öğrendiklerinizdir. İşte o zaman kol kola verip yeni projeler yaratma zamanı 

gelmiştir. Tüm yaratıcılığınızı ve potansiyelinizi kullanmaktan korkmayarak… 
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