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YÖNETİM

Yönetim Fonksiyonları

 Planlama

 Örgütleme(Organize Etme)

 Yöneltme  ve Yürütme

 Koordinasyon

 Kontrol ve Denetim

Plansız bir girişimin başarı şansı yoktur. Çok bilinen “eğer 

nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız her yol sizin için 

makbuldür” sözü planlamanın yaşamdaki önemini ifade eder.
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Planlama Giriş

 Dikkatli bir planlama iyi bir iş ve zaman 

yönetiminin temelidir.

 Yönetim planlama ile başlar.

Ve en önemli aşamadır...
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Planlama Nedir?

1. Belirli amaçlara ulaşmak için yapılan eylemler 

dizisi.

2. Geleceği tasarlama süreci.

3. İşleri, kaynakları önceliklendirme ve akılcı 

dağıtım süreci.
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Örgütleme

Örgüt: örgütsel amaçların gerçekleştirilmesi

amacıyla oluşturulmuş yapıyı, yönetim bu

planlar, politikalar ve stratejiler çerçevesinde

sürecin işletilmesini ifade eder. 

Örgütleme etkinliği bireysel ve kurumsal 

ihtiyaçları karşılamak içindir. Örgütler aynı

zamanda bireylerin sosyal ihtiyaçlarını

karşılayan sosyal sistemlerdir. İnsanlar, 

örgütlerin sağladığı sosyal tatmine ihtiyaç

duyarlar. 
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Örgütlemenin Aşamaları

a.    Örgütsel yapının kurulması. 

b. İlişkilerin saptanması.

c. Görev tanımlarının yapılması. 

d. Görevin gerektirdiği niteliklerin 
tanımlanması. 
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Yürütme Yöneltme

Yöneltme örgütün insan kaynakları 
unsurlarının, örgütün amaçları 
doğrultusunda harekete geçirilmesidir.

Yöneltme işlevi, işgörenlerin
görevlerini etkin biçimde yapmalarını 
sağlayan bir yönetim fonksiyonudur.

 Liderlik, Motivasyon, İletişim, 
Planlama önemli rol oynar.
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Denetim ve Kontrol

. Etkin Denetimin Özellikleri
a.amaçlara ve planlara dayanmalıdır. 
b.ilgili faaliyetin gerek ve ihtiyaçlarını 
yansıtmalıdır.
c.esnek olmalıdır. 
d.örgüt yapısına uygun olmalıdır.
e.düşük maliyetle yapılmalıdır
f.tarafsız olmalıdır.
g.düzeltici tedbirlerin alınmasına imkan 
vermelidir.
h.anlaşılabilir olmalıdır.12.03.2019 9



 PLANLAMA, yöneticiler ve çalışanlar açısından 

ne kadar önemli?
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Planlama Neden Önemli ?

Planlama yapılmadığı takdirde, işler zamanında 

bitmemekte ve bunun sonucunda işleri 

planlamaya zaman kalmamaktadır. 

Plan amaç mı, araç mı?

12.03.2019 11



MİMAR SİNAN
 84 cami

 52 mescit

 57 medrese

 7 okul ve darülkurra

 22 türbe

 17 imaret

 3 darüşşifa

 7 su yolu kemeri

 8 köprü

 20 kervansaray

 35 köşk ve saray

 6 ambar ve mahzen

 48 hamam     olmak üzere toplam 350’ye 
yakın yapıyı gerçekleştirmiştir.

’’ 99 yaşında, 1588 yılında vefat 
etmiştir.’’
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GÜCÜMÜZÜ KULLANMA ORANI ve TUZAKLAR

Ekonomik   araştırmalara göre, bir insan toplam iş 
görebilme gücünün ancak % 30 - 40 ' nı
kullanabilmektedir. 

Peki geriye kalan %60 civarındaki iş görebilme gücü 
nereye gidiyor?

 Netleşmemiş  hedefler,

 Planlamada yapılan hatalar,

 Plansızlık,

 Önceliklere gerekli önemi verememe,

 Sürekli erteleme,

 Öze inememe,

 Detayla fazla uğraşma,

Ortalama bir insan ömrü aşağı yukarı iki yüz bin 
(200.000) planlanabilir saatle sınırlıdır.12.03.2019 13



Planlama Önemi

İstemek, başarmak için 
gereklidir; ama bitirmek için 

başlamak gereklidir.

İŞLERE PLANLAYARAK BAŞLARSAK BAŞARI 
ŞANSI MIZ  ARTAR
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PLANLAMA FAYDALARI
• Planlama, yöneticilerin olaylar hakkında düşünmelerine, bu 

olayları izlemelerine ve gelişmeleri işletmenin amaçları 
doğrultusunda yönlendirmelerine yardımcı olur.

• Planlama, yöneticileri günü yaşamaktan kurtarıp geleceği 
tahmin edebilme deneyimi kazandırır.

• Planlama, kurumların tüm faaliyetlerinin belirlenen ortak 
amaca uygun bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar.

• Planlama, tüm faaliyetlerde akılcı olmayı ve ekonomik 
davranmayı sağlar. 



• Planlama, yöneticileri yetki devrine yönelterek, onların 

temel işlevlere zaman ayırmalarını sağlar.

• Yönetimin son işlevi olan denetim, planlama varsa anlam 

kazanır ve etkin bir şekilde yerine getirilir.

• Planlama, kurum kaynaklarının en iyi biçimde 

kullanılmasını sağlayarak, verimliliği artırır.

• Planlama, gelecekteki belirsizlikleri azaltır.

• Planlama, yöneticilere alacakları kararlarda yol gösterir. 



PLAN  SÜRELERİ

 Stratejik Planlar ( 2-5Yıl süreyi kapsar)

Üst Yönetim Sorumluluğunda (Rektörlük)

 Taktik Planlar  (6Ay- 1 Yıl)

Orta Kademe Yönetim Sorumluluğunda (Dekanlıklar ve 
Müdürlükler)

 Operasyonel Planlar (Günlük, Haftalık, Aylık, Üç Aylık)

Alt Kademe Yönetim ve Uygulayıcılar ( Ofisler, Bürolar, 
Sekreterlikler)
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Plan Türleri

• Nitelikleri açısından planlar şöyle sıralamak mümkündür:

- Politikalar: Faaliyetlerin yerine getirilmesinde çalışanlara yol 
gösteren genel hareket planlarıdır.

- Prosedürler (yöntemler): Herhangi bir işin nasıl yapılacağını 
adım adım açıklayan planlardır.

- Programlar: Bir planın gerçekleştirilebilmesi için ilgili aşama 
ve adımları, her birinden sorumlu olan kişileri ve her birinin 
zamanını belirleyen planlardır.
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Plan Türleri

• Projeler: Genel bir programın birbirinden kesik bir şekilde 

ayrılan kısmıdır.

• Bütçeler: Planların, sayısal ifadesidir.

• Stratejik planlar: Çevresel değişimler doğrultusunda, 

işletmenin uzun vadeli hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını 

belirleme çabasıdır.

.
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Planlamada Beş Yaygın Bahane

1. Plan yapmaya vaktim yok.

2. Neler yapmam gerektiğini zaten 

biliyorum. Neden plan yapmaya zaman 

harcayayım.

3. Plan yapmak bana fayda getirmiyor. 

Günüm çok fazla bölünüyor.

4. Uzun bir iş listem olduğunda kendimi 

kısıtlanmış hissediyorum.

5. Doğru dürüst plan yapmayı bilmiyorum.
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Plansızlık ve Getirileri

 Plansız iş yaptıkları için işe yaramayan 

işler işkolik insanların zamanında önemli 

bir yer tutar.

 En kötü zaman tüketicileri çoğunlukla en 

çok ve en uzun çalışıyor görünebilirler. 

 Ancak çok etkili değildirler. Çünkü bunlar 

zamanlarını ve kaynakları  iyi 

yönetmezler.
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Planlamada cevap verilecek sorular

• Ne yapılacak ?  (AMAÇ)

Kurum faaliyete geçmeden  önce ne yapacağına karar 
verilmelidir. Bunun için amaçlarını belirlemesi 
gerekir.

• Ne zaman Yapılacak ?

Kurumda yerine getirilen tüm faaliyetlerin birbirini 
tamamlaması gerekir. Bir faaliyetin yapılabilmesi için 
diğer bir faaliyetin bitirilmesi gerekir. Bu nedenle 
işlerin yerine getirilme sırası ve zamanı önceden 
saptanmalıdır.



• Nasıl Yapılacak ?

Bu soruya yanıt bulabilmek için öncelikle 

faaliyetlerin, projelerin ve programların hazırlanması 

daha sonra da stratejilerin, politikaların , 

yöntemlerin ve bütçelerin amaçlara uygun olarak 

düzenlenmesi gerekir.

• Nerede Yapılacak ?

Yerine getirilecek tüm faaliyetlerin hangi birimlerde 

ve hangi mekanlarda gerçekleştirileceği 

belirlenmelidir.



• Kim tarafından yapılacak ?

Planlanan faaliyetlerin her biri kimler tarafından yapılacak? 

Bu faaliyetleri yerine getirecek kişililerin yetki ve sorumlulukları 

ne olacak ? Ast üst ilişkileri nasıl düzenlenecek? Bu sorulara 

doğru ve net yanıtlar vermek amaca etkin ve verimli biçimde 

ulaşmayı sağlayacaktır.

• Neden Yapılacak ? 

İşletme içinde yerine getirilen tüm çabaların dolaylı yada 

dolaysız olarak belirlenen amaca hizmet etmesi gerekir. 

Planlama aşamasında öngörülen her eylemin bu açıdan analiz 

edilmesi gereksiz çabaların ayıklanmasını sağlayacaktır.



• Hangi maliyetle yapılacak ?

Planlamada öngörülen faaliyetlerin mali yükünün 

belirlenmesi gerekli parasal önlemlerin alınması 

açısından önemlidir.

• Hangi sürede yapılacak ?

Öngördüğümüz faaliyetlerin mali yerine getirilme 

sürelerinin saptanması, birbirine bağlı faaliyetlerin 

aksamamasını sağlayacak, planladığımız amaca 

ulaşma yolunda harcadığımız toplam zamanı ortaya 

çıkaracaktır.



• PLANLAMADA KİŞİSEL YAKLAŞIM

Yapılması Gerekenler

• Amaç, Hedef Belirleme

• Öncelikleri Belirleme

• Zaman tablosunu oluşturma

• Kişisel organizasyonu başarma



V i z y o n  . . . 

Bir kuruluşun ya da kişinin kendini başarılı görmesi 

için bulunmayı istediği yerin kısa ve öz tanımıdır.

Kuruluşun ya da kişinin uzun dönemde neleri 

başarmak istediğinin güçlü ve canlı anlatımıdır.
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TOROS ÜNİVERSİTESİ

 Misyon : Eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik 

ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani 

değerlerin geliştirmesine, insan yaşamının 

iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda 

bulunmak

 Vizyonumuz: Geleceğin tasarımına katkıda 

bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir 

üniversite olmak.
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Önce Amaç ve Hedef ...

 Belirlenmiş olmak

 Ölçülebilir olmak

 Yapılabilir olmak

 Gerçekçi olmak

 Zaman içinde sınırlanmış olmak
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Hedefler . . . 

Açıkça Tanımlanmalı

Gerçekçi Olmalı

Kurum Hedefleri İle Örtüşmeli

Motive Edici Olmalı

Zaman Sınırı Olmalı

Ödüllendirici Olmalı

Ne İstediğini,

Neler Yapabileceğini Bilmeli

İstek ile Yetenek Gerçeğe uymalı

Bir Şeylerden Vazgeçileceği Bilinmeli
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HEDEFE ULAŞMADA DİKKAT 

EDİLECEKLER

  Engelleri bulma 

 Yavaşlatan etkiyi bulma 

 Hedef için bilinmesi 

gerekenler

 Hedef için kime ihtiyaç 

var
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HEDEFE ULAŞMANIN 

YÖNTEMLERİ
 Hedefi ulaşılmış sayın

 Tekrar tekrar hedef koyun

 %100 sorumluluk alın

 Başarısızlığı kabul etmeyin

 Hedefiniz için her gün bir 

adım atın
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İş Önceliklerimiz... Örnek…

Acil, önemli - 1

Acil olaylar, Toplantılar

Uygulanması gereken 
proje ve hazırlıklar

Şimdi Yapın

Önemli, acil değil - 2

Uzun vadeli işler

Planlamalar, tedbirler

İlişki geliştirmeler, Çalışanı 
güçlü kılma, Tatil

Zaman Ayırın

Acil, Önemsiz - 3 

İşimizi engelleyen durumlar

Telefonlar, ziyaretçiler

Rapor, toplantı...

Yapın /Delege Edin

Acil değil ve Önemsiz - 4

Önemsiz ayrıntılar

Telefon konuşmaları

Boş faaliyetler

Kaçının12.03.2019 33



Zaman Tablolarımızı Oluşturalım

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Tarih:

Ek Yorum:

Yapılabilicekler, Acil - Önemli Değil,                      

C Tipi İşler

Yapılması Gerekenler, Önemli Acil Değil,                      

B Tipi İşler

Zorunlu, Acil Önemli, A Tipi İşler

12.03.2019 34



Öncelikleri bilmek ve sıralamak...

 Hoşlandığımızı

 Çabuk bitecek olanı

 Kolay olanı

 Bildiğimizi

 Acele yapılanı

 Başkalarının isteğini

 Hoşlanmadığımızdan

 Uzun sürecek olandan

 Zor olandan

 Bilmediğimizden

 Önemli olandan

 Kendi seçtiğimizden

YAPMAYA ALIŞMIŞIZDIR...
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Adamın biri ormanda doIaşırken bir ormancıya rastlar. 
Ormancı bütün gücüyle henüz yeni kesiImiş olan bir 

ağaç kütüğünü parçalarına ayırmakla meşguIdür.

Adam ormancıya yaklaşır ve ormancının kan ter içinde, kör 
bir testere ile işini yapmaya çalıştığını görür ve 

dayanamaz: “Affedersiniz, testereniz kör ve siz hala 
kütüğü kesmeye, parçalamaya çaIışıyorsunuz. 

HİÇ TESTERENİZİ BİLEMEYİ  DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?”

Bunun üzerine ormancı sinirlenerek adama döner ve 
“Bunun için hiç zamanım yok, bir an önce işimi bitirmek 
zorundayım, lütfen bana engel olmayın .” diye söylenir.

TESTERENİZİ NE ZAMAN BİLEMEK İSTİYORSUNUZ ?
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Başarılı olmanın ve Zamanı iyi 

kullanmanın üç yolu 

1. Düşük öncelikli işleri veya faaliyetleri 

bırakmak.

2. Yaptığınız işte daha etkin olmak.

3. Bazı işleri devredeceğiniz bir insan daha 

bulmak.
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Öncelik Sırasına Koymak

Kesinlikle yapılmalı

Yapılmalı

Yapılması iyi olur
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1. Sorumlulukları, 

öncelikleri ve 

amaçları belirleyin.

2. Gereksiz yere  

uygun olmayan

faaliyetleri eleyin.

Mümkün 

olduğunca 

dağıtım

yapın.

3. Haftalık ve günlük 

zamanı kullanmanızı

planlayın ve 

programlayın.

Engellerin çoğunu

mümkün olduğunca

eleyin veya azaltın.

Beklenmedik

olaylar için 

boşluk bırakın.

Zirve 

enerji zamanınızı

optimum kullanın.
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Uygunsuz ve gereksiz bütün işleri ortadan 
kaldırın.

Etkinliği artırmak için yollar arayın.

Her hafta neler başarmak istediğimi 
planlayın.

Günlük “yapılacaklar” listesi hazırlayın.

Ani işler için zaman bırakın.

Her işi yapamayacağınızı ve en iyi 
alternatifleri seçmeniz  gerektiğini bilin.
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Plânlama

Uzun Vadeli Hedefler Kısa Vadeli Hedefler

Zaman Çerçevem
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Gecikmelerle Mücadele

Bitirme tarihini belirleyin.

İlk önce sıkıcı olan işi yapın.

Şimdi yapın!

Ödüllendirme sistemi kurun.

İşleri küçük bölümlere ayırın.

Sizi uyaracak biriyle anlaşın.
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İş ve Etkili Planlama Zaman Yönetimi 

İçin Tavsiye

1. Hafta boyunca yapmak istediklerinizi listeleyin ve 
öncelik sırasına dizin.

2. “Günlük yapılacaklar” listesini önceliklerine göre 
hazırlayın.

3. Listenizin başındaki işlere büyük bir dikkatle 
yaklaşın.

4. Başladığınız işi bir kerede tamamlayın.

5. “Zamanınızı en iyi şekilde nasıl 
değerlendirebilirim?” diye kendinize sorun ve 
uygulayın.
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Planlama  Kısıtlı Zamanın 

Stresinden Kurtulmanın Anahtarıdır.
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MUTLAKA GÜNÜNÜZÜ 

PLANLAYIN
 Hoşlanmadığınız işleri önce 

yapın

 Uzun bir iş ise parçalara 

ayırın

 Kendinize tarih belirleyin

 Kendinizi ödüllendirin

 Hemen başlayın

 Fırsatları iyi kullanın
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KISSADAN HİSSE

*ZAMANINIZIN:

%50’SİNİ GEREKSİZ İŞLER VE KİŞİLER

%30’UNU GEREKLİ İŞLER VE KİŞİLER

%10’UNU ÖNEMLİ İŞLER VE KİŞİLER

ALIR...

* MEGULİYET ZAMANI KULLANMAK DEĞİL 

ZAMANI HARCAMAKTIR...
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Kişisel Organizasyon...

 Bilgi toplumu organizasyonu 
gerektiriyor

 Dağınıklık, verimsizliğe, korkuya, 
kontrolsüzlüğe, strese, 
yorgunluğa sebep olur

 Organizasyon, enerji, yüksek 
performans, üretkenlik, az hata, 
kolay kontrol ve hakimiyete 
sebep olur

12.03.2019 48



Etkin Çalışma Masası - Büro...

 Efektif ofis sistemleri , materyallerini tanıyın ve 

kullanmaya çalışın

 Ofis renk, ışık, havalandırma, iletişim sistemler, 

izolasyon gibi özellikleri çalışmanızı etkileyecektir

 Dosyalarınızı derecelendirerek saklayın

 Çöpe atmaya alışın
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Gündelik Evrak Yönetimi...

Masanızı Boşaltın

Gelen Evrak Kutusu Kullanın

Gelen Evrakı Ayıklayın ve Dosyalayın

Kağıt Biriktirmeyin

Bilgi Akışını Sınırlayın

Kişisel Dosyalama Sisteminizi Oluşturun

Masa Üstü Organizatörleri Kullanın
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Prensib

20 %

80 %

Zaman Sonuçlar

80 %

20 %
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80-20 kuralı ya da bir diğer adı ile Pareto ilkesi

Konu ne olursa olsun, elde edilen sonuçların yüzde 

sekseni, varolan nedenlerin yüzde 

yirmisinden kaynaklanır. Birkaç örnek vermek 

gerekirse:

 Bir projenin %80′nin tamamlanması, genelde tüm 

gereken zamanın sadece %20′sini alır.

 Bir şirketin gelirlerinin %80′nini şirketin yaptığı işlerin 

%20′si oluşturur.

 Dolabınızdaki kıyafetlerin %20′sini günlerin %80′ninde

giyersiniz.

 Bir ülkedeki gelirlerin %80′i en zengin %20′ye dağılır.
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Son Olarak … 

Sizde her dakikadan daha fazla zevk 
alabilir,  mesleğinizde ve kişisel yaşantınızda  
daha başarılı olabilir ve çok daha az çabayla 
çok daha fazla şey başarabilirsiniz. 

DOĞRU PLANLAMA SİZİN İÇİN 
GERÇEKTEN DE BİR DÖNÜM NOKTASI 

OLABİLİR. HAYATINIZDAN DAHA 
FAZLA ZAMAN ALABİLİRSİNİZ…
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TEŞEKKÜR EDERİM

Doç.Dr.Köksal HAZIR
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