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Sevgili
İnnovalılar,
Yaşamımızın hemen her noktasında zamanımızı iyi yönetmek büyük önem taşıyor. 
Bazen bırakın zamanı iyi yönetebilmeyi, onlarca iş ve koşuşturma içerisinde hangi işi 
yapmamız gerektiğine bile karar vermekte zorlanabiliyoruz. Siz de tamamlanmamış 
işler, geç kalınmış toplantılar, iptal edilen arkadaş buluşmalarıyla sık sık karşı karşıya 
kalıyorsanız, bu haftaki yazımız tam size göre! Önerilerimizi harfiyen uygulayarak 
zamanı yönetme gücünü elinize alabilir, etkili zaman yönetimi ile işte aradığınız 
verimliliğe kavuşabilir, hayatınıza konfor kazandırabilirsiniz!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Aylık, Haftalık, Günlük
Planlamalar Yapın

Planlama, en kolay ve en etkili zaman yönetimi 
tekniklerinden biri. Taslak da olsa aylık, haftalık 
ve günlük planlamalarla ilerleyin. Uzun ve kısa 
vadeli planlamalar hayat kurtarıcıdır. Bunun için 
takvim veya ajandaları kullanabilir, zaman 
yönetimi uygulamalarından yararlanabilir ya da 
yapılacaklar listenizi oluşturabilirsiniz. Aylık ve 
haftalık planlamalar, günlük işlerinizde yol 
gösterici bir görev üstlenir. Bu sayede gelecek 
haftanın ya da günün işlerini bir önceki hafta ya 
da günde  listeleyebilir, işte karşılaşabileceğiniz 
sürprizleri en aza indirebilirsiniz. 

Sabah Rutini Oluşturun
Sabah uyandığınızda ilk yaptığınız şey yatağınızı 
toplamak veya egzersiz yapmak yerine sosyal 
medyaya bakmaksa, yanlış yoldasınız demektir. 
Uyanır uyanmaz gerçek yaşama ayak uydurun. 
Düzenli bir sabah rutini oluşturduğunuzda, 
gününüzün geri kalanında sosyal medyaya   
yeterince zaman ayırabilirsiniz.  Güne kısa da 
olsa bir egzersiz ve sonrasında sağlıklı bir 
kahvaltı yaparak başlamanız, verimliliğinizi 
yükseltir.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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İşlerinizi Önceliklendirin
Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir 
araştırma çalışması, birden fazla işi aynı anda 
yapan kişilerin kendilerini yavaşlattıklarını 
gösteriyor. Birden fazla işi aynı anda yapmak, iyi 
bir zaman yönetimi tekniği gibi görünse de 
verimliliğinizi düşürür. Bu yüzden aynı anda 
birden çok iş yapmaya kalkmayın. Bu şekilde 
öncelikli işleri gözden kaçırabilirsiniz. İşe en acil 
olandan başlayın. Bir iş üzerinde çalışıyorsanız 
ve bu işi tamamlamanız saatlerinizi alacaksa, 
önce acil iş listesini boşaltın. Böylece daha kolay 
planlama yapabilir ve daha etkili çalışabilirsiniz.

E-posta Kontrolünüze
Standart Getirin

İstatistikler, bir çalışanın haftada ortalama 30 
saatini e-postalara bakarak geçirdiğini 
gösteriyor. E-postalarınızı kontrol etme sürenizi 
en aza indirgeyerek, 30 saati daha verimli 
işleriniz için kullanabilirsiniz. Sık sık e- 
postalarınızı kontrol etmek yerine bu iş için 
günün belirli zamanlarını tercih etmeye çalışın. 
İlk kontrolünüzü günün ilk kahvesi eşliğinde 
yapın. Önemli ve acil olanları yanıtlayın. 
Diğerleri için bir öncelik sırası oluşturarak 
ilerleyin.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Kendi Sesinize Kulak Verin
Pandemi ile birlikte mesai kavramımız da ister 
istemez bazı değişikliklere uğradı. Bazılarımız 
sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, bazılarımız gece 
saatlerinde daha verimli çalışır hale geldi. 
Günün hangi saatinde daha üretken 
olduğunuzu düşünüyorsanız odaklanmak için o 
saatlere ağırlık verin. Bu konuda uzmanların 
verdiği öneriler kafanızı karıştırmasın. Her 
insanın kişilik özellikleri nasıl farklıysa, verimli 
olduğu zamanlar da farklıdır. Bu konuda kendi 
sesinize kulak verin. Çok kapsamlı bir proje 
üzerinde çalışıyor, ancak yeterince konsantre 
olamıyorsanız sizin için en verimli saatlerde 
projeye odaklanmayı deneyin. Farkı 
göreceksiniz!

Hedefler Belirleyin
Hedefler, planlamanın bir parçasıdır ve zaman 
yönetimi için oldukça önemlidir. Kendinize 
hedefler koyun ve tam olarak nereye gitmeniz 
gerektiğini bilin. Hedeflerinizi detaylandırın. 
Uzun vadeli büyük hedef ve planlarınızı küçük 
parçalara ayırın ve bunları yapmak için kısa 
süreler belirleyin. Böylece başarıya ulaşmanız 
gereken yolu çizerek hızlı ve etkili bir biçimde 
yol alabilirsiniz. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Odaklanın
Telefonunuza ve bilgisayarınıza iş dışında gelen 
bildirimler, e-postalar, çevresel faktörler 
dikkatinizi dağıtabilir. İşinize tümüyle 
odaklanmak için gereksiz bildirimleri kapatın. 
Çevresel faktörlerin etki alanından sıyrılmak için 
kulaklığınızı takın ve kısık sesle müzik dinleyin. 
Sosyal medyadaki hareketlilikten uzak durun. 
Böylece odaklanma sorunu yaşamazsınız.

Mola Verin
Mola vermeden çalışarak zaman kazanacağınızı 
sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Zihninizi 
boşaltarak daha verimli çalışmanın en etkili 
yolu, mola vermek. Vereceğiniz düzenli 
molalarda zihin dağıtıcı aktivitelerde bulunun. 
Birkaç sayfa kitap okuyun, bir arkadaşınızı 
arayın, gözlerinizi kapatıp en sevdiğiniz şarkıyı 
dinleyin. Bazı durumlarda hiç ara vermeden 
çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Fakat bunu 
alışkanlık haline getirmenin, kendinizi yorgun 
hissetmenize ve yaratıcılığınızın azalmasına 
neden olacağını aklınızdan çıkarmayın!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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İş Arkadaşlarınızla
İletişimde Olun
Her ne iş yapıyorsanız yapın, işinizin bir ekip işi 
olduğunu unutmayın. Bu nedenle iş 
arkadaşlarınızla etkili bir şekilde iletişim kurmayı 
ihmal etmeyin. Eğer planlarınızı ve yapılacak 
işlerinizi düzgün bir şekilde açıklayamazsanız, 
yanlış anlaşılmalara ve aksamalara yol 
açabilirsiniz.

Süre Tutun
Yaptığınız işlere ne kadar zaman ayırdığınızı 
gözden geçirin. Farklı nitelikteki işlere 
harcadığınız zamanları kıyaslayın. O iş, o kadar 
zamanı hak ediyor mu diye sorgulayın. 
Yaptığınız işlere, projelere ve farklı aktivitelere 
ne kadar zaman ayırdığınızı bilirseniz, 
gününüzü daha iyi bir şekilde planlayabilirsiniz. 
Bunu yapmanın en iyi yolu bir işi yaparken süre 
tutmaktır. Deneyin!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!
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Teknolojiden Destek Alın
Artık hepimizin yaşamında dijital uygulamaların 
kapladığı alan giderek genişliyor. Siz de başta 
zaman yönetimi olmak üzere görüntülü 
konuşma uygulamalarından destek alarak 
zamandan ciddi bir tasarruf sağlayabilirsiniz. 
Böylece yarım saat sürecek bir toplantı için 
saatlerce trafikte kalmadan zamanınızı daha 
verimli işlerde kullanabilirsiniz. Zaman yönetimi 
uygulamalarının hayatınızda yaratacağı konforu 
tahmin bile demezsiniz.

Kendinizi Ödüllendirin
Üzerinde çalıştığınız bir işi veya projeyi 
bitirdiğinizde kutlama yapın. En sevdiğiniz 
çikolata eşliğinde bir fincan kahve için, 
arkadaşlarınızla sohbet edin. Küçük ödüller ile 
kendinizi şımartırsanız motivasyonunuzu da 
artırabilirsiniz. 

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?
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https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q

