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Zaman Yönetimi 
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Başlamadan önce… 

Aşağıdaki alıntıyı aklınızda tutmanız iyi olacaktır: 

“Bu hayatta sahip olduğumuz tek şey zaman: fark ise o zamanı nasıl kullandığımız ve onu nasıl karlı hale 

getireceğimizi bilmemizdir.” 



Giriş 

Zaman yönetimi, bir kişinin çalışma zamanının 

üstlenmek zorunda olduğu farklı görevlerde yeterli 

dağılım olarak anlaşılmaktadır. Zaman yönetimi, 

mümkün olan en yüksek üretkenliği elde etmek için 

çalışma süresini yönetmenizi sağlar. 



Zamanınızı Etkili Bir Şekilde Yönetmek Neden Önemlidir? 

Zamanınızı verimli bir şekilde yönetirseniz, motivasyonunuz ve benlik 

saygınız artar: kısacası daha iyi hissedersiniz. 

Zamanınızı verimli bir şekilde yönetmezseniz, hem düşük performans 

hem de stres gibi sağlık sorunlarına yol açan hayal kırıklığı 

yaratacaktır. 



Şunu bilmek önemlidir… 

Zaman yönetimi hakkında konuştuğumuzda, aşağıdaki kavramı bilmek önemlidir: 

Zaman Hırsızları 

İyi bir zaman yönetiminin en önemli anahtarlarından biri, zamanımızı çalan etkinlikleri veya durumları nasıl 

tanımlayacağımızı bilmektir: zaman hırsızları. 



Zaman Hırsızları 

Zaman hırsızları, verimli zaman yönetimi yapmamızı 

engelleyen faktörler veya durumlardır: bize "zaman 

kaybettirir" ve üretkenliğimizi yok ederler. 

Bazen, bu zaman hırsızları bize yabancı koşullardır, 

ancak diğer birçok durumda onları üreten biziz. 

Time Thieves'in etkili çalışma saatlerimizi %50 ila %70 

oranında azalttığını biliyor muydunuz?(workmeter.com) 



Zaman Hırsızlarına Örnekler (1) 

 

 

 

 
 

Telefona cevap vermek için önemli bir görevi kesmek sadece görevin kendisini 

kesintiye uğratmakla kalmaz, aynı zamanda konsantrasyonumuzu da keser ve 

gereksiz yere bitirme süresini uzatır. Bir çağrıyı cevaplamazsanız, size bir mesaj 

bırakabilir veya tekrar aramayı deneyebilirler. 

Telefon 

E-posta 
E-postalar kendi başına bir sorun değildir, sorun gelen kutlarımızı kontrol etmek için 

görevlerimizi sürekli olarak kesmektir. 



Zaman Hırsızlarına Örnekler (2) 

 

 

 

 
 

WhatsApp mesajları, messenger vb. sürekli bir kesintidir ve çoğu durumda önemli 

veya acil değildir, ancak yaptığımız işi zarara uğratır. WhatsApp, 

Messenger, vb. 



Zaman Hırsızlarına Örnekler (3) 

 

 

 

 
 

Çoğu durumda, hazırlık, organizasyon ve planlama eksikliği, sonuçlara herhangi bir 

değer katmadan bir toplantının gerekenden çok daha uzun sürmesini sağlar. 
Bitmek bilmeyen 

buluşmalar 

Motivasyon 

eksikliği 

Her zaman tutkulu olduğumuz işleri yapmıyoruz ve elimizdeki o dikkat dağıtıcı 

şeylerin görevi geciktirmek olduğunu fark etmeden, dikkatimizi dağıtmak için 

mazeretler bulabiliriz. Ve yapacaklarımız sonunda kötü bir sonucu olana kadar 

ertelenir. 

 



Zaman Hırsızlarına Örnekler (4) 

 

 

 

 
 

Bir göreve ayırmak için gereken zamanı değerlendirmek her zaman kolay bir iş 

değildir. Kendinizi gözden geçirmek, iyileştirmek, optimize etmek, tamamlamak vb. 

eylemler için bir döngüye koyarsanız, tekrar yaptığınız şey zaman kaybetmektir ... 

çoğu durumda, harcanan zaman yapılan iyileşme ile orantılı değildir. 

Mükemmeliyetçid

en daha fazlası 

olmak 

Mevcut mobil cihazların bize getirdiği avantajlar tartışılmaz, ancak günümüzde 

bunları iyi kullanmayı öğrenmek zor bir iştir. Tüm mobil uygulamaların 

bildirimleriyle birlikte sayısız yapılandırma olanağı, çalışmamızı sürekli olarak 

kesintiye uğratan sürekli bir dikkat dağıtıcı kaynak olabilir. 

Bildirimler 



Kötü Zaman Yönetimi Nedenleri ve Çözümleri (1) 

Aslında, zaman hırsızları kötü zaman 

yönetiminin bir sonucudur, ancak 

nedenlerini gruplandırırsak… 



Kötü Zaman Yönetimi Nedenleri ve Çözümleri (2) 

Organizasyon 

Eksikliği 

Öncelik 

Yönetimi 

Eksikliği 

Planlama 

eksikliği 



Organizasyon Eksikliği 

Önceliklerinize göre planlama yapmak için 

yapılacak görevleri belirlemek esastır. 

Önceden bir organizasyon olmadan, daha sonra 

ne yapılması gerektiğini, doğru iş akışının ne 

olacağını bilmek için çok fazla zaman 

ayıracaksınız. 



Öncelik Yönetimi Eksikliği 

Yapmanız gereken görevlerin listesini düzenlemeyi ve ayrıntılandırmayı başardıktan sonra, izlediğiniz 

hedefler için hepsinin aynı öneme sahip olmadığını fark edeceksiniz. 

Öncelikleriniz konusunda net olmalısınız. 



Planlama eksikliği 

Yapmanız gereken görevlerin listesini düzenlemeyi ve ayrıntılandırmayı başardıktan sonra, izlediğiniz 

hedefler için hepsinin aynı öneme sahip olmadığını fark edeceksiniz. 

Öncelikleriniz konusunda net olmalısınız. 



Eisenhower Matrisi (1) 

Dwight Eisenhower, II.Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu'nun bir 

generali ve 1953'ten 1961'e kadar Amerika Birleşik Devletleri 

başkanıydı. Görev süresi boyunca, Eyaletler Arası Otoyol Sisteminin 

geliştirilmesine, internetin başlatılmasına veya uzay keşfine yol açan 

programlar başlattı. Zamanını yönetmek ve verimliliğini haftalar, aylar 

ve hatta yıllar boyunca sürdürebilecek büyük bir yeteneği vardı. En 

ünlü zaman yönetimi methodu, Eisenhower Kutusu veya Matrisi olarak 

bilinir ve aşağıda belirtildiği gibi çalışır. 



Eisenhower Matrisi (2) 

İlk olarak, görevleri dört çeyreğe ayırmanız gerekir: 

1. Acil ve önemli: Hemen gerçekleştirilmesi gereken 

görevleri içerir. 

2. Önemli, ama acil değil: Bunlar, daha sonra yapmak üzere 

zamanlayabileceğiniz görevlerdir. 

3. Acil, ancak önemli değil: Başka bir kişiye 

devredebileceğiniz görevler. 

4. Ne acil ne de önemli : Yapmanız gerekmeyen görevler. 



Eisenhower Matrisi (3) 

Eisenhower: "Önemli olan neredeyse hiç acil değildir ve acil olan 

neredeyse hiçbir zaman önemli değildir." Bu nedenle, acil ve 

önemli arasında ayrım yapmak önemlidir. Bir müşteriden veya 

patrondan gelen bir aramayı cevaplamak acil olabilir, ancak 

sağlayıcılardan gelen e-postaları kontrol etmek önemlidir, ancak 

daha az acil olacaktır ve daha sonraya bırakabilirsiniz. Gerçekçi 

bir zaman yönetimi planına sahip olduğunuzdan emin olmak için 

her bir türün görev sayısını çeyrek daire başına en fazla sekiz ile 

sınırlamanız önerilir. 



Eisenhower Matrisi (4) 

Yap Karar ver 

Devret Ele 

Acil Acil Olmayan 

Önemli 

Önemli Olmayan 



Eisenhower Matrisi (5) 

Eisenhower yönteminin avantajı, ünlü dört çeyrek kutudaki 

her görevin aciliyetini ve önemini çok açık ve görsel bir 

şekilde sınıflandırma olanağında yatmaktadır. Zamanı 

daha iyi yönetmek ve daha üretken olmak için 

gerçekleştirilmesi gereken eylemlerin ve ortadan 

kaldırılabilecek eylemlerin belirlenmesine olanak tanır. 

Bağlantıyı elle veya bilgisayarınızda yapabilir veya cep 

telefonunuza Eisenhower uygulamasını indirebilirsiniz. 



İşyerinde Zaman Yönetiminin Yararları 

Zaman yönetiminin faydaları çoktur. Burada sadece bazılarından 

bahsedilecektir. En önemlileri arasında bulunanlar: 

• Daha yüksek verimlilik; 

• Daha fazla güven; 

• Önerilen hedeflere ulaşma yeteneğinin kazanılması; 

• Yapılanlardan zevk alma ve kişinin hayatı ve işi üzerinde daha fazla 

kontrol sahibi olma fırsatı. 



Zaman Yönetimi Hakkında Daha Fazla Bilgi: 

• https://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_00.htm 

• https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/so

ft-skills/time-management-list-tips/ 

• https://toggl.com/time-management-tips/ 

• https://www.managementstudyguide.com/time-

management.htm 

• https://www.skillsyouneed.com/ps/time-management.html 
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Sonuçlar 

Zamanınızı verimli bir şekilde yönetmek için… 

• Günü planlayın; 

• Görevlere öncelik verin; 

• Zaman hırsızlarını tanımla; 

• Verimsiz toplantılardan kaçının; 

• Beklenmedik durumları yönetin; 

• Planlı aralar verin. 



Unutmayın! 

“Bir saatlik hayatı boşa harcamaya cesaret eden bir adam, yaşamın değerini keşfedemez.” 

Charles Darwin 




