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PLAN VE HEDEFLERİNİZİ İNCELEYİN 
 
Hedef ve Planlarınızı Revize Etmek 

 

‘’Büyük atılım ile küçük atılım arasındaki temel fark, büyük atılımın 

küçük atılımların sürdürülmesi olmasıdır.’’ 

Zig Ziglar 

 

Bu Modüle Giriş 
 

Bazen bir yolda ilerlerken bu yolun bizi istediğimiz yere 

götürmeyeceğini fark ederiz. Ya da dış bir olay ya da koşul, o hedefi 

izlememiz konusundaki arzumuzu değiştirmiştir.  

 

Bu çok normaldir ve hiç bir değişikliğe uğramamış bir kişi ya da bir 

hedef bulmamız çok zordur. Zaman içinde hedeflerinizin, stratejinizin 

ya da aksiyon planınızın değişebileceği konusunda esnek olmalısınız. 

Planların esnek olabileceğini bilmek başarılı olma sürecinin doğal 

bir parçasıdır. 

 

Neden Tekrar Değerlendirmeli ve Revize 

Etmeliyim? 
 

Durumunuzu incelemenin ve gerekirse revize etmenin iki temel 

faydası vardır: 



 

1. Gitmek istediğiniz yer ile ilgili daha fazla netlik kazanmak 

Kale direklerini çok az yerinden oynatmak istediğinizi 

farkedebilirsiniz ya da kesinlikle başta belirlediğiniz hedefe gitmek 

istediğinizden emin olursunuz. 

 

2. Hedefe giden yolda stratejinizi ve aksiyon planınızı dürtmek 

için bir fırsat. 

Hedefinize giden yolda daha etkin ve etkili yollar olduğunu fark 

edebilirsiniz.  

  

Planlarınız her zaman esnek olmalıdır.  

 

Ne zaman hasta olacağınızı bilemezsiniz, ya da aileniz ile ilgili 

ilgilenmeniz gereken bir iş çıkacağını, ya da sizin kontrolünüzde 

olmayan bir dış etkenin ortaya çıkacağını. 

 

Evet, oluşturduğunuz stratejinin karşılaşabileceğiniz zorluklar ile ilgili 

de planları vardır ancak çıkabilecek her şeyi önceden tahmin etmek 

ve planlamak mümkün değildir.  

 

Tüm bu ortaya çıkabilecek durumların üstesinden gelmek için size bir 

önceki modülde sunduğum Gelişim İzleme formlarını öneriyorum. Bu 

formları yıllık hedefleriniz için ayda en az bir kere doldurun.  

 

 

 



Değerlerinizi Yeniden Değerlendirmek 
 

Konuştuğumuz gibi, değerleriniz kim olduğunuz ve hayatta ne 

istediğinizdir. Gerçekçi olalım, değerlerimiz zaman içince sık sık 

değişen şeyler değildirler, ancak değişmez de değildirler. 

 

Değerler yaşamımız ilerlerdikçe çok yavaş da olsa değişebilirler 

ancak bir evlat sahibi olunması, ya da bir yakının kaybedilmesi gibi 

büyük ya da beklenmedik olaylar bazı değerlerimizin de hızlıca 

değişmesine sebep olabilirler.  

 

Zaman zaman durup değerlerimizi de yeniden değerlendirmemiz 

önemlidir. Kendinize değerlerinizin halen sizin değerleriniz olup 

olmadıklarını sorun. Bu, doyumda bir hayat yaşamanız ve gitmek 

istediğiniz yönde doğru kararları alabilmeniz için önemli bir adımdır.  

 

Belki çocuğunuz olduktan sonra en büyük değeriniz olan başarılı bir 

kariyer eski önemini kaybetmiştir. Ya da yakın bir arkadaşınızın 

kaybından sonra arkadaşlık sizin için daha büyük bir değer olmuştur.  

 

Değerlerinizi her zaman kendinize yakın tutun, böylece sizin için neyin 

önemli olduğunu da her zaman bilirsiniz.  

 

Senede en az bir kere, ‘Değerleri Ortaya Çıkarmak’ modülünü 

tekrarlayın ve değerlerinizin değişip değişmediklerini görün. 

Değerleriniz değiştiyse, bu size hayatınızda gitmek istediğiniz yer ile 

ilgili ne söylüyor? İdeal yaşam tanımınız ya da hayat amacınız halen 



aynı mı? 

 

Planınızı Değiştirmek 
 

Dış etkenler ya da öngörmediğimiz olaylar olabileceğini aklınızdan 

çıkarmayın. Plan plandır, ama aynı zamanda esnek de olmalıdır. Bir 

planın %100 niyet edildiği gibi uygulanmış olması nadir rastlanan bir 

durumdur. Ancak, öngörülmemiş durumlar oluştuğunda doğru 

seçimleri yapabilmek ve planınızı revize edebilmek hayatınızda sizi 

başarıya götürür. 

 

Hedeflerinizin, stratejinizin ve planlarınızın sürekli takibi, istediğiniz 

yolda ilerlemenizi sağlar ve etkin ve etkili olabilirsiniz.  

 

  

 


