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11. Modüle Giriş 
 

‘’Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır..’’  

Peter Drucker 

 

Strateji, geleceğe hazırlanmak hatta mümkünse geleceği 

şekillendirmekle ilgili bir iştir.  

 

Belki bir çoğunuz bir şirketin stratejik planlamasında aktif rol 

aldınız. Ya da bir parçası oldunuz. Şirketler için stratejik planlama 

yapılırken, kaynaklar karlılığı arttırmak için yeniden organize edilir. 

Öncelikler belirlenir; yüksek öncelikli işlerin kaynağı arttırılır, düşük 

öncelikli işlerin kaynağı nisbeten azaltılır. Yeni ya da daha iyi ürün 

ya da hizmet sunmak, daha az karlı ürün ya da hizmetleri 

azaltmak/sonlandırmak için, kaynaklar doğru yerlere aloke edilir.   

 

Kişisel stratejik planlama yaparken ise, bakacağınız ilk şey, kişisel 

‘enerji karlılığınıza’ bakmaktır. Şunu unutmayın, hayatınıza 

sunacağınız en önemli ve en değerli şeyiniz, düşünebilme, 

harekete geçebilme ve sonuç alabilme yeteneğinizdir. Sermayeniz; 



eğitiminiz, bilgi ve tecrübeniz ve kabiliyetlerinizdir. Kendinizi 

geliştirmeniz ve kabiliyetlerinizi kullanmanız, yaşamınızın kalitesini 

belirler.  

Tipik bir stratejik plan; kariyer, finansal durum, sağlık ve 

hayatınızdaki önemli ilişkiler konularını içerir. Ancak; sizin için 

önemli olan ne varsa eklemekte fayda görüyorum. Yeni maceralar, 

seyahat, ruhsal gelişim. Başka neler olabilir? 

Şimdi strateji geliştirmek üzerine bir çalışma yapacağız. Mümkün 

olduğunda yaratıcı tarafınızda olun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aksiyon 
 
Şu anda olduğunuz yer ile önümüzdeki 12 ay için belirlediğiniz 
hedefler ile aranızda olan mesafeyi belirlemek için aşağıdaki formu 
dolduracağız.  
 

1. Aşağıdaki forma her bir hedefinizi tek tek yazın. 
 

2. Her bir hedef için, mevcut durumunuzu soldaki kolona yazın. 
Bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli şeylere sahip misiniz? 

 
 

3. Sağ kolona da, bu hedefi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek 
için elde etmeniz/sağlamanız gereken şeyleri yazın.  
 

4. Düşünmenizi desteklemek için sol taraftaki hatırlatıcıları 
kullanın fakat kendinizi bunlarla sınırlandırmayın.  

 
Hatırlatıcılar hedeflerinize göre değişkenlik gösterebilir.   

 
 
 

 



Neye İhtiyacım Var? (örnek) 

Hedefim örn. Haziran 20xx’e kadar 5 tane koçluk müşterisi bulmak 

 

 Mevcut Durum İhtiyaç Duyduklarım 

BİLGİ • örn.  

• Koçluk tekniklerini bilmiyorum. 

• Müşteri kazanma yollarını bilmiyorum. 

• Kendi hayatım yolunda olmadığı için  

koçluk verebileceğimi düşünmü 

yorum. 

• Koç olan 3 kişi tanıyorum. 

• örn.  

• Koçluk eğitimi  

• Pazarlama bakış açısı ihtiyacı 

• Bunu yapabileceğime dair kendine  

güven ve inanç ihtiyacı 

• Koç olan tanıdıklarımla düzenli  

görüşme ve onlardan öğrenme  

ihtiyacı 

YETENEK &  

YETKİNLİKLER 

TAVIR 

ÇEVRE 

KAYNAKLAR 

DİĞER 

 



Neye İhtiyacım Var? (örnek) 

Hedefim  

 

 Mevcut Durum İhtiyaç Duyduklarım 

BİLGİ   

YETENEK &  

YETKİNLİKLER 

TAVIR 

ÇEVRE 

KAYNAKLAR 

DİĞER 



Mesafeyi Kapamak (Strateji) 

Şu anda net hedefleriniz olduğuna göre ve hedefleriniz ile mevcut 

durumunuz arasındaki mesafeyi bildiğinize göre, başarıyı yakalamak için 

strateji belirleme çalışmasına geçebiliriz.  

Bir hedefinizin olması harikadır, ancak sizi oraya vardıracak gerçek bir 

plan olmadan, çok değerli zamanınızı ve enerjinizi boşa harcayabilirsiniz.  

Stratejiniz dediğimiz şey, sizi hedeflerinize ulaştıracak olan oyun 

planınızdır. Ve aşağıdaki maddeleri içermesi önemlidir.  

1. Hedeflerinize ulaşmada size yardımcı olacak kaynaklar nelerdir? 

2. Gelişiminizi izlemek için hangi araçları kullanacaksınız? 

3. Gelişiminizi ne sıklıkta, ne zaman ve nerede inceleyeceksiniz? 

4. Kendinizi nasıl ödüllendireceksiniz? 

5. Hedeflerinize ulaşmada sizi kim destekleyebilir? 

6. Sizden başka kim/kimler sizi hedeflerinizden sorumlu olmaya itebilir? 

7. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için çevrenizi nasıl değiştirebilirsiniz? 

8. Hedeflerinize ulaşırken karşılaşabileceğiniz bazı engeller nelerdir? 

9. Bu engelleri nasıl aşacaksınız? 

10. Odağınızı, motivasyonunuzu ve ivmenizi nasıl 

sürdürebilirsiniz? 

Aksiyon  
Şimdi devam edin ve aşağıdaki forma bu soruların cevaplarını yazın.  
 
 
 
 
 



Stratejim 

Hedeflerime ulaşmada bana  

yardımcı olacak kaynaklar nelerdir? 
 

Gelişimimi izlemek için hangi  

araçları kullanacağım? 
 

Gelişimimi ne sıklıkta, ne zaman  

ve nerede inceleyeceğim? 
 

Kendimi nasıl ödüllendireceğim?  

Hedeflerime ulaşmamda beni kim 

destekleyebilir? 
 

Benden başka kim/kimler beni 
hedeflerimden sorumlu olmaya 
itebilir? 

 

Hedeflerimi gerçekleştirmek için  

çevremi nasıl değiştirebilirim? 
 

Hedeflerime ulaşırken 
karşılaşabileceğim bazı engeller 
nelerdir? 

 

Bu engelleri nasıl aşacağım?  

Odağımı, motivasyonumu ve  

ivmemi nasıl sürdürebilirim? 
 

Başka hangi stratejileri takip  

edebilirim? 
 

 


