


BAŞARININ ALTIN     
ANAHTARLARI





AMAÇ

Anlamlı ve spesifik 
olmalı,

Ölçülebilir olmalı,

Ulaşılabilir olmalı,

Zamana bağlı olmalı.





AMAÇ BELİRLERKEN



ODAKLANMA
Ne iş olursa olsun, başarılı olmak, 

sıradışı bir iş çıkarmak için, 
insanın bütün 

düşüncesini, ruhunu ve 
bedenini yaptığı işe 

yönlendirmektir.

Hedeflerinizin gerçekleşebilmesi 
için hayatınızda neleri 

değiştirmeniz gerektiğiyle 
başlayıp süreci 
yönetebilirsiniz. 

.



PLANLAMA
Zamanı israf etmemek, en sağlıklı 
şekilde değerlendirmek için her

etkinliği planlayarak yapmak gerekir.

Somut adımlar atmanızı sağlar.



Her işe daha rahat zaman 
ayırmanızı ve yapmak istediğiniz 
şeyleri daha huzurlu yapmanızı 

sağlar.

Hangi dersi çalışacağınıza karar 
verememekten dolayı zaman 

kaybetmenizi bir dersi bırakıp 
diğer derse geçmenizi önler.



Her derse yeterince zaman 
ayırmanın verdiği güveni 

sağlar.

Günü gününe çalışma 
nedeniyle sınav öncesi 

çalışma süresini kısaltır, 
sınav paniğini önler ve 

çalışma verimini 
yükseltir.

Öğrenilecek konunun kısa 
bir zamana sıkıştırılması 

yerine uzun zamana 
yayılarak daha kalıcı ve 
etkili olmasını sağlar.



Kendinizi değerlendirin.

Hedeflediğim şeye ne kadar 
yaklaştım?

Yapmak istediklerimin ne 
kadarını yaptım?

Yapmak istediklerimin ne 
kadarını yapabilirdim?

Yapmak istediklerim ve 
yaptıklarım arasındaki farkın 
nedenleri nelerdir?



Eğer hedefi çok kolay bir şekilde başardıysanız, 
bir sonraki hedefinizi daha da zorlaştırın.

Hedef, ulaşmak için uzun bir zaman aldıysa, bir 
sonraki hedefi biraz daha kolaylaştırın.

Diğer hedefleri değiştirmenize neden olacak bir 
şey öğrendiyseniz, bunu yapın.

Hedefe ulaşmanıza rağmen becerilerinizde bir 
açık fark ederseniz, bunu düzeltmek için yeni 
hedefler koyup, koymamanız gerektiğine karar 
verin.



Ulaşmak istediğiniz hedefe ilişkin belirlediğiniz 
sorumlulukları hayata geçirme noktasında 

güvenilir birinden destek talep edebilirsiniz. 

Bu kişinin alanında uzman ve eleştiri kabul 
edebileceğiniz bir kişi olması önemlidir. 

Seçtiğiniz kişi ile hedeflerinizi ve bu hedefler için 
belirlediğiniz zaman planlamasını paylaşarak sizi 

kontrol etmesini, zaman planlamanızın dışına 
çıktığınızda sizi tekrar motive ederek plana 

uygun hareket etmenizi sağlamasını rica edin.



PLAN YAPMAK 
Yapmanız gerekenleri daha 

rahat görmenizi sağlar.

Zihninizin, yapmanız 
gereken şeyleri düşünerek 
meşgul olmasını engeller. 

Yapmanız gerekenleri 
yazdığınızda, bunu yapma 
olasılığınız yükselir.



Zamanınızı nelerle 
değerlendirdiğinizi 
daha iyi görürsünüz.

Sürekli plan 
yaptığınızda, sizi 
sıkıntıya sokacak 
sürprizlerle daha az 
karşılaşırsınız.

Kendinizi daha iyi 
disipline edersiniz.



PLANSIZLIK

Dikkatsizliğe,

İsteksizliğe,

Yorgunluğa,

Bitkinliğe, 

Ve dalgınlığa neden olur.



BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

ENDİŞELERE KAPILMAK

YA KAZANAMAZSAM!

BU İŞ OLMAYACAK!

ÇALIŞTIĞIM HALDE 
OLMUYOR!

BAŞKALARI DAHA İYİ!
BEN MAHVOLDUM!



EĞER PES ETMEK 

ÜZEREYSEN…

‘NEDEN’ 

BAŞLADIĞINI DÜŞÜN!..



İNSANLAR NEDEN VAZGEÇER

Çabuk sonuç almak 
istemek

Kendine olan inancı 
yitirmek

Bir konuya saplanıp 
kalmak

Zayıflıklarını kabullenmek



Karşılaştığı problemlerin 
benzersiz olduğunu 
düşünmek

Aşırı çalışmak

Başarısızlık korkusunun 
başarı azminin önüne 
geçmesi



Gücünün yetmeyeceğini düşünmek

Karşılaştırmalar yapmak

Başka şeyleri kaybediyormuş hissi



Tam vazgeçmek üzere olduğunda, 
neden bu kadar mücadele ettiğini 

hatırla ve bekle… Zorluklar sıradan 
insanlara, sıradışı güçler verir ve 
seni yoran tırmanacağın tepeler 

değil, ayakkabındaki çakıl 
taşıdır…Sen SABRET. Asla 

VAZGEÇME



Ve tüm dikkatini verip yeterince 
çaba gösterdiğinde iradeni 

geliştirip güçlendirebileceğine 
inan.








