Kişisel Gelecek Planlama
Çalışma Kitabı

Çizer: Yaprak Moralı

Verne Wheelwright, Ph.D.– Ufuk Tarhan

Copyright © 2012 by R.V. Wheelwright & Ufuk Tarhan

1 / 52

İçindekiler
Giriş

3

Bölüm Bir – Kişisel bir Araştırma Yapmak
Yaşam dönemleri …………………………………………………………….
Kişisel belirleyiciler ………………………………………………………….
Yaşam olayları ………………………………………………………………..
Planlar, Hedefler, Değerler …………………………………………….
Kişisel çerçeveniz …………………………………………………………..

4
4
10
17
32
37

Bölüm İki– Kişisel Senaryolar Yaratmak
Vizyonunuzu yazın ………………………………………………………………
Kişisel senaryo örneği ………………………………………………………..
Senaryo yazmak ………………………………………………………………….
SEPET Analizi ……………………………………………………………………….
Vizyon ve Misyonu netleştirmek ………………………………………….

39
40
41
42
43
44

Bölüm Üç – Stratejik bir Plan Yaratmak
Vizyonunuza ulaşmak için stratejiler …………………………….
Geleceğe dair hareket/aksiyon planınız ………………………..
Alternatif Planlar

45
45
46
50

Sonuç

50

Copyright © 2006 by R.V. Wheelwright & Ufuk Tarhan
Tüm telif hakları Personal Futures Network, Harlingen, Texas 78552
www.personalfutures.net’e aittir. Türkiye’de temsil etme, uyarlama hakları yalnızca MGEN Gelecek Planlama Merkezi’ne aittir.
Bu çalışma kitabı, Verne Wheelwright ve Ufuk Tarhan’ın özel izinleri ile sadece Gelecek
Planlaması seminer katılımcılarına ücretsiz dağıtılmak üzere, sınırlı sayıda çoğaltılmıştır.
Başka hiç bir amaçla ve hiç bir şekilde bu iki kişinin izni olmadan kullanılamaz. www.mgen.biz – info@m-gen.biz

Copyright © 2012 by R.V. Wheelwright & Ufuk Tarhan

2 / 52

Giriş
Kişisel gelecek nedir? Bizce, bireyin, sadece o bireyi ilgilendiren potansiyel geleceğine
dair arayışlarıdır. Elinizdeki kitapta, sizi ve ailenizi ilgilendiren gelecekle ilgili bazı şeyler
öğreneceksiniz. Daha doğrusu bildiklerinizi derleyip, toparlayacak ve aslında yaşamınızı
kurgulayabilecek pek çok bilgiye sahip olduğunuzu, bunları etkin ve kaliteli
kullanmadığınızı fark edeceksiniz. Tıpkı işiniz, seyahatleriniz, projeleriniz gibi, kendi
kişisel geleceğinizi de planlayabileceğinizi keşfedeceksiniz. Geleceğinizi
tasarlayabileceğinizi keşfettiğinizde, olabilecek değişiklikleri dört gözle bekleyeceksiniz...
Bunun için üç aşamalı bir yaklaşım kullanacağız;
1. Hayatınızla ilgili bilgilerin bir çerçevesini oluşturmak
2. Bu çerçeveden hareketle, senaryolar yoluyla geleceğinizi keşfetmek
3. Bu senaryolardan hareketle de, geleceğinize ait vizyon, stratejiler ve hareket planları
geliştirmek.
Çalışma kitabınızda, fütüristler (olumlu gelecek tasarımcıları) tarafından uygulanan
metotları kullanıyor olacaksınız.
Adımları tamamladığınızda, yaşamınıza dair daha net bir görüş ve vizyonunuz,
yaşamınızın bir sonraki devresine dair spesifik planlarınız ve beklenmedik değişikliklere
karşı alternatif planlarınız oluşacak.
Unutmayın, plan varsa daima revizyon da vardır...
Cesur, çalışkan ve iyi niyetli olun. Planlayın! Sizden ya da dışarıdan kaynaklanan
aksilikler, farklılıklar, değişim zorunlulukları mutlaka olacaktır. Olsun. Gereğinde
revizyonlar yapar, daima hedefli, neyi, niye yaptığınızı bilerek ilerler, başkalarının
kurgusuna katlanmak zorunda kalmazsınız. Onun için kendinizi ‘ya şu olursa, ya
yapamazsam, ya yanlışsa .... diye geleceğinizi yaratmaktan alı koymayın. Kendi ‘en iyi’
lerinizi yaratın.
Geleceğinizi planlarken adımlar:

1

Kişisel
o
o
o
o
o

Araştırma
Yaşam dönemleri
Kişisel belirleyiciler, alanlar
Yaşamdaki olaylar
Planlar, amaçlar ve değerler
Kişisel bir çerçeve yaratmak

2

Kişisel
o
o
o
o
Kişisel
o
o
o
o

Senaryolar
Bir senaryo matrix’i geliştirmek
Hayatınızın güçlü ve mantıklı yanlarına bakmak
Senaryonuzu yazmak

3

Stratejik Planlama
Yaşamınızın bir sonraki devresine ait bir vizyon yaratmak.
Stratejiler geliştirmek
Hareket planları geliştirmek
Alternatif planlar geliştirmek.

Ve son adım..…Planı

uygula!
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Bölüm 1 – Kişisel bir Araştırma Yapmak
Metotları uygulamadan önce, elinizde, sizi olası geleceğinize dair sonuçlara götürebilecek
düzeyde temel bilgiler olmalıdır. Bu bölümde; yaşam dönemleri, Yaşamı etkileyen altı
temel belirleyici, beklenen olayların hem olma olasılıkları hem de etki alanlarını
irdeleyeceksiniz. Bölümün sonunda da araştırmanızın sonuçlarını birleştirerek, kişisel bir
çerçeve oluşturacaksınız ve bu çerçeve, ikinci bölümdeki kişisel senaryoları yaratmanıza
temel oluşturacak.

Yaşam dönemleri - 10 yaşam devresi
Bundan sonraki sayfalarda kısa tanımları ile on yaşam dönemi listeledik. Bu dönemleri
okurken, bir dönemden diğerine geçişlere dikkat edin. Bu geçiş noktaları hayatınızın
önemli ve bazen de zor zamanlarıdır ancak, dönemi anlamak ve hazırlıklı olmak işi
kolaylaştırır. Yetmiş yaşından sonra dönemlerin kronolojik yaşla bir ilgisinin kalmadığına
dikkat edin.

Yaşam Dönemleri ve özellikleri
Bebeklik

0-2

Çocuk

3-10

Ergen

11- 14

0-2 yaş. Bağımlı, beyin gelişimi, motor becerileri
öğrenme, duyusal yetenek

3-10 yaş. Büyüme. Motor beceri ve dilde ilerleme,
oyun oynamayı ve sosyalleşmeyi öğrenme. Sürekli
büyüme, okul ve planlanmış faaliyetler dönemi.

11-14 yaş. Ani gelişim, serpilme. Buluğ çağının getirdiği
hormonsal değişiklikler ve reaksiyonlar. Çocuklukla
gençlik arasındaki belirsizlik
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İlk Gençlik

15-19

15-19 yaş. Sürekli büyüme, okul, planlanmış
faaliyetler, Kararları etkileyen güçlü duygular, karşı
cinse ilgi artışı, hormonal değişikliklerin devamı,
ebeveynlerle çatışma, alkol, uyuşturucu, sigara vs..
riski. Kişiliğini arama, soyut düşünme, arkadaşlarla
yoğun ilişkiler

Gençlik 20-25

20-25 yaş. Üniversite dönemi, gerçek anlamda ilk kadın
erkek ilişkisi, maddi ve manevi sorunların artışı,
bireyselliğe, bağımsızlığa hazırlık. Gelecek, kariyer
endişelerinin ilk işaretleri

Genç Yetişkin 26-29

26-29 yaş. Eğitimin tamamlanması, kariyer ve aile
hayatının başlangıcı, gelişim. Sorunlar ve maddi
baskılar. Tam anlamı ile bireysel yaşama geçiş, pek çok
ilk’ler...

Yetişkin 30-39

30- 39 yaş. Aile idaresi ve kariyer gelişimi. Çok sayıda
çiftin çocuk sahibi olmaya başladığı dönem. Baskılarla
baş etmeye çalışmanın devam ettiği dönem. Kariyerde
en verimli, yoğun dönem
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Orta yaş 40-60

Bağımsız büyükler

40-60 yaş. Yaşlanmanın ve o ana kadarki yaşam
tarzının etkilerinin görülmeye başladığı dönem.
Menopoz, çocukların evden ayrılışı, torunların
gelişi, kariyerin zirvede veya dipte olduğu
dönem. Ebeveynlerinizin bakıma ihtiyaç
duyabileceği bir dönem

60+

Güşsüz ileri yaş

60 ve üstü. Yaşlılık belirtilerinin ve yaşam tarzı
etkilerinin arttığı dönem. Sağlık-Sosyal Güvenlik
desteği, İlaç tedavisi. Emeklilik. Daha bol ve
serbest zaman. Seyahat ve spor. Bazı sağlık
sorunları. Torunlar ve yaşlanan eşlerin bakımı.

Güçsüzlüğün, bilişsel ve çok yönlü sağlık
sorunlarının başlangıcı, yardıma ihtiyaç duyma.
Araba kullanmayı bırakma. Darülaceze veya
huzurevine taşınma ihtimali.

Bağımlı yaşlı

Günlük bakım ihtiyacı. Bazı kişisel fonksiyonları
yerine getirememe. Bakımevine taşınma ihtimali.

Yaşamın sonu (6 ay)

Ölüm teşhisinin konduğu dönem. Hastaneye yatırma
veya evde tıbbi bakım.

Şimdi bu yaşam dönemlerine bir an için yeniden dönün. Her yaşam dönemi için
kendinizle, yakınlarınızla ilgili bir görüntü canlandı mı zihninizde? Bu görüntüleri ve
dönemleri kullanarak yaşamınızın ilerideki dönemlerini görebiliyor musunuz?
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Kişisel araştırmanızın yaşam dönemleri ile ilgili kısmını tamamlamak için önce hangi
dönemi planlayacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Eğer bu dönemde beş yıldan fazla
zamanınız varsa, sadece o dönemin kalanını planlayın. Eğer beş yıldan az bir süre
kalmışsa hem o dönemi hem de bir sonraki dönemi planlayın.
Şu an içinde bulunduğum yaşam dönemim __________________________________
Kişisel Stratejik Planımı yapacağım yaşam dönemim
Bu yaşam döneminin biteceği yıl

_________________________

_____________________

Şu an yaşamınızın hangi dönemindesiniz? Öğrenci misiniz? Anne-baba mısınız?
Çocuklarınız? Aileniz mi var? Her biriniz için bir sonraki dönem hangisi? Aile üyelerinin
yaşam dönemlerini anlamak, onların değişimi ve sizin yaşamınızdaki etkileri konusunda
hazırlanmanıza yardım eder.
İlginç, hayatımıza hiç böyle bakmıyoruz değil mi?
Vaktimiz yok?
Üşeniyoruz
O yıllar gelmez, daha çooook var sanıyoruz
Korkuyoruz?
Başlasak da düşüncelerimizi toparlayamıyoruz
Muhtemelen hepsinden bir parça veya daha farklı nedenlerle en çok bakmamız,
bilmemiz gereken, kendi geleceğimize etkin ve kaliteli bir yaşam için derli toplu, hedefli
bakamıyoruz. İsteklerimiz var, ancak bunları uygulanabilir hedefleriz haline
dönüştüremiyoruz... Çoğu zaman geleceğimize dair hayaller kurmuyor, kurunca bunları
hedef sanıyor, uygulanabilir planlar haline dönüştürmeden patinajlarla dolu yaşam
yolculuğunda zorlanıyoruz.
Oysa böyle olmayabilir! Olmasın!
Hepimiz kendi mükemmellik modellerimizi bulup, onları gerçekleştirelim ve...
ilerleyelim;
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Aile üyeleri Yaş – Dönem Tablosu
Aile Üyeleri Yaş-Dönem Tablosu’nda, ilk sütunda içinde bulunduğunuz yılı gösteren
bölüme yaşınızı yazın, sonra aşağı doğru her yıl ilerleyen yaşınızı yazın. İçinde
bulunduğunuz yaşam döneminin hangi yıl sona ereceğine karar verin. O yılın altını
çizin. Bir sonraki dönem ne zaman bitiyor? O yılı da yuvarlak içine alın ya da altını
çizin.
Sizi birinci derecede en çok etkileyen, etkileyeceğini düşündüğünüz her aile üyesi için
aynısını yapın. Herkesin ayrı ayrı hangi yaşam döneminde olduğunu ve bu dönemin ne
zaman biteceğini belirleyin. Tablo tamamlandığında, aile üyeleriniz için önemli olan
dönem değişikliklerini ve sizin ve her bir aile üyenizin bir dönemden diğerine ne zaman
geçeceğini işaretlemiş olacaksınız. Tabloya bakarak bu değişikllikleri kendi yaşınıza ve
takvim yılınıza uyarlayabilirsiniz.
Yıl

Yaşınız

Eşinizin
Yaşı

En büyük
çocuk

En küçük
çocuk

En büyük
ebeveyn

Ad
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Gerekiyorsa, boş sütunlar ilave edin, diğer yakın aile üyelerini de yazın.Bunlar yaşınıza,
içinde olduğunuz döneme göre değişecektir. Büyükanneleri, büyükbabaları, torunları,
kardeşleri, yakın arkadaşları ve hatta hayvanlarınızı bile yazabilirsiniz.
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Aile üyeleri Yaş – Dönem Tablosu / Örnek :
Başlıkları siz kendi aile üyelerinize göre doldurabilisiniz. Yaşınıza göre dikkate almak
isteyeceğiniz yakın aile fertleri değişebilir. Hayatınıza göre büyük anne-babanızı,
kardeş/lerinizi hatta ev hayvanınızı bile yazabilirsiniz. Aşağıda çok basit bir örnek var;
Yıl
İsim

Siz

En Büyük Ebeveyn

En Küçük Ebeveyn

Ömer

Nuri

Selma

Aile Büyüklerinin En
Büyüğü
Hayri

Aile Büyüklerinin En
Küçüğü
Neşe

En Genç Kız Kardeş
Zeynep

2006

20

Gençlik

70

Yaşlılık

60

Orta Yaşlılık

44

Orta Yaşlılık

42

Orta Yaşlılık

18

İlk Gençlik

2007

21

Gençlik

71

Yaşlılık

61

Yaşlılık

45

Orta Yaşlılık

43

Orta Yaşlılık

19

İlk Gençlik

2008

22

Gençlik

72

Yaşlılık

62

Yaşlılık

46

Orta Yaşlılık

44

Orta Yaşlılık

20

Gençlik

2009

23

Gençlik

73

Yaşlılık

63

Yaşlılık

47

Orta Yaşlılık

45

Orta Yaşlılık

21

Gençlik

2010

24

Gençlik

74

Yaşlılık

64

Yaşlılık

48

Orta Yaşlılık

46

Orta Yaşlılık

22

Gençlik

2011

25

Gençlik

75

Yaşlılık

65

Yaşlılık

49

Orta Yaşlılık

47

Orta Yaşlılık

23

Gençlik

2012

26

Genç Yetişkinlik

76

Yaşlılık

66

Yaşlılık

50

Orta Yaşlılık

48

Orta Yaşlılık

24

Gençlik

2013

27

Genç Yetişkinlik

77

Yaşlılık

67

Yaşlılık

51

Orta Yaşlılık

49

Orta Yaşlılık

25

Gençlik

2014

28

Genç Yetişkinlik

78

Yaşlılık

68

Yaşlılık

52

Orta Yaşlılık

50

Orta Yaşlılık

26

Genç Yetişkinlik

2015

29

Genç Yetişkinlik

79

Yaşlılık

69

Yaşlılık

53

Orta Yaşlılık

51

Orta Yaşlılık

27

Genç Yetişkinlik

2016

30

Yetişkinlik

80

Yaşlılık

70

Yaşlılık

54

Orta Yaşlılık

52

Orta Yaşlılık

28

Genç Yetişkinlik

2017

31

Yetişkinlik

81

Yaşlılık

71

Yaşlılık

55

Orta Yaşlılık

53

Orta Yaşlılık

29

Genç Yetişkinlik

2018

32

Yetişkinlik

82

Yaşlılık

72

Yaşlılık

56

Orta Yaşlılık

54

Orta Yaşlılık

30

Yetişkinlik

2019

33

Yetişkinlik

83

Yaşlılık

73

Yaşlılık

57

Orta Yaşlılık

55

Orta Yaşlılık

31

Yetişkinlik

2020

34

Yetişkinlik

84

Yaşlılık

74

Yaşlılık

58

Orta Yaşlılık

56

Orta Yaşlılık

32

Yetişkinlik

2021

35

Yetişkinlik

85

Yaşlılık

75

Yaşlılık

59

Orta Yaşlılık

57

Orta Yaşlılık

33

Yetişkinlik

2022

36

Yetişkinlik

86

Yaşlılık

76

Yaşlılık

60

Orta Yaşlılık

58

Orta Yaşlılık

34

Yetişkinlik

2023

37

Yetişkinlik

87

Yaşlılık

77

Yaşlılık

61

Yaşlılık

59

Orta Yaşlılık

35

Yetişkinlik

2024

38

Yetişkinlik

88

Yaşlılık

78

Yaşlılık

62

Yaşlılık

60

Orta Yaşlılık

36

Yetişkinlik

2025

39

Yetişkinlik

89

Yaşlılık

79

Yaşlılık

63

Yaşlılık

61

Yaşlılık

37

Yetişkinlik

2026

40

Orta Yaşlılık

90

Yaşlılık

80

Yaşlılık

64

Yaşlılık

62

Yaşlılık

38

Yetişkinlik

2027

41

Orta Yaşlılık

91

Yaşlılık

81

Yaşlılık

65

Yaşlılık

63

Yaşlılık

39

Yetişkinlik

2028

42

Orta Yaşlılık

92

Yaşlılık

82

Yaşlılık

66

Yaşlılık

64

Yaşlılık

40

Orta Yaşlılık

2029

43

Orta Yaşlılık

93

Yaşlılık

83

Yaşlılık

67

Yaşlılık

65

Yaşlılık

41

Orta Yaşlılık

2030

44

Orta Yaşlılık

94

Yaşlılık

84

Yaşlılık

68

Yaşlılık

66

Yaşlılık

42

Orta Yaşlılık

2031

45

Orta Yaşlılık

95

Yaşlılık

85

Yaşlılık

69

Yaşlılık

67

Yaşlılık

43

Orta Yaşlılık

2032

46

Orta Yaşlılık

96

Yaşlılık

86

Yaşlılık

70

Yaşlılık

68

Yaşlılık

44

Orta Yaşlılık

2033

47

Orta Yaşlılık

97

Yaşlılık

87

Yaşlılık

71

Yaşlılık

69

Yaşlılık

45

Orta Yaşlılık

2034

48

Orta Yaşlılık

98

Yaşlılık

88

Yaşlılık

72

Yaşlılık

70

Yaşlılık

46

Orta Yaşlılık

2035

49

Orta Yaşlılık

99

Yaşlılık

89

Yaşlılık

73

Yaşlılık

71

Yaşlılık

47

Orta Yaşlılık

2036

50

Orta Yaşlılık

100

Yaşlılık

90

Yaşlılık

74

Yaşlılık

72

Yaşlılık

48

Orta Yaşlılık

2037

51

Orta Yaşlılık

101

Yaşlılık

91

Yaşlılık

75

Yaşlılık

73

Yaşlılık

49

Orta Yaşlılık

2038

52

Orta Yaşlılık

102

Yaşlılık

92

Yaşlılık

76

Yaşlılık

74

Yaşlılık

50

Orta Yaşlılık

2039

53

Orta Yaşlılık

103

Yaşlılık

93

Yaşlılık

77

Yaşlılık

75

Yaşlılık

51

Orta Yaşlılık

2040

54

Orta Yaşlılık

104

Yaşlılık

94

Yaşlılık

78

Yaşlılık

76

Yaşlılık

52

Orta Yaşlılık

2041

55

Orta Yaşlılık

105

Yaşlılık

95

Yaşlılık

79

Yaşlılık

77

Yaşlılık

53

Orta Yaşlılık

2042

56

Orta Yaşlılık

106

Yaşlılık

96

Yaşlılık

80

Yaşlılık

78

Yaşlılık

54

Orta Yaşlılık

2043

57

Orta Yaşlılık

107

Yaşlılık

97

Yaşlılık

81

Yaşlılık

79

Yaşlılık

55

Orta Yaşlılık

2044

58

Orta Yaşlılık

108

Yaşlılık

98

Yaşlılık

82

Yaşlılık

80

Yaşlılık

56

Orta Yaşlılık

2045

59

Orta Yaşlılık

109

Yaşlılık

99

Yaşlılık

83

Yaşlılık

81

Yaşlılık

57

Orta Yaşlılık

2046

60

Orta Yaşlılık

110

Yaşlılık

100

Yaşlılık

84

Yaşlılık

82

Yaşlılık

58

Orta Yaşlılık

Bu arada; yaşlılık tanımıyla ilgili yorumlar değişik. Artık insanlar daha uzun yaşayıp,
kendilerine iyi baktıkları için daha geç yaşlanıyorlar. Kesin bir çizgi, tanım yok. Bazen
altmış yaşın üstü yaşlılık olabiliyorken, bazen de yetmişin üstü yaşlı kabul ediliyor. Bu
size ve içinde yaşadığınız topluma bağlı. Yorum size kalmış...
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Kişisel Belirleyiciler
Kişisel belirleyiciler, tüm yaşamınızı saran ve çoğu kez sizi harekete geçiren güçler ve
alt-güçlerden oluşur. Bu güçler size baskı yaptığı ya da sizi motive ettiği zaman
yaşamınızı değiştirirler. Burada, herkesin doğumdan ölüme kadar hayatının bir parçası
olan altı belirleyiciye yoğunlaşacağız.
Her belirleyici alan, farklı güçler içerir ve bu güçlerin herhangi biri, hayatınızın bir
döneminde daha baskın olabilir. Örneğin Sosyal Alan, daha çok, genç yetişkinlerin
yaşamında itici güçtür. Bu dönemin ilk yıllarında, arkadaşlarla vakit geçirmek çok
önemlidir ama kişi evlenmeye ve aile kurmaya karar verdiğinde, aile, sosyal alandan
baskın hale gelir ve bireyin bir çok kararını etkileyen temel belirleyici olur.
İster aile ile ister arkadaşlarla olsun, bu dönemde Sosyal Alan, güçlü bir şekilde kişinin
hayatındaki insanlarla ilgilidir. Eğitimlerini bitirip kariyere başlayan genç yetişkinler
aynı zamanda aktiviteler, faaliyetler alanı içine itilirler. Genç yetişkin döneminde,
sosyal (aile ve arkadaşlar) ve aktivite (eğitim ve kariyer) alanları sıklıkla bireyin
yaşamındaki itici güçlerdir.
Mali, finansal alan, kısmen ailenin ihtiyaç ve istekleri, kısmen de bireyin tasarruf ve
yatırım yapma ihtiyacı nedeniyle yetişkin döneminde daha baskın bir güç olabilir.
Sağlık alanı, ilerleyen yaşlarda, genellikle de altmış, yetmiş yaşından sonra baskın olur.
Daha genç olanlar, eğer bir sağlık sorunları varsa ya da sıkı bir diyet veya egzersiz
yapıyorlarsa bu alanı itici bir güç olarak görebilirler.
Barınma Alanı, ne zaman bir ev sahibi olma, taşınma ya da evde değişiklikler yapma
söz konusu olursa, o zaman önem kazanır. Farklı bir yerde yaşama kararı ya da
ihtiyacı, bu alana geçici bir önem kazandırır. Bu ihtiyaçlar bir kere karşılandı mı
barınma alanı geri plana itilir.
Ulaşım alanı, ehliyet aldıklarında ergenler için, araba kullanma yeteneklerini
kaybetmeye başladıklarında da yaşlılar için önemlidir. Az sayıda insanın araba sahibi
olduğu bazı kültürlerde, yürümek, motosikletler ve otobüsler önemli ulaşım şekilleridir.
Ama birçok insan için ulaşımın değeri, onu kaybedince anlaşılır.

Yaşamdaki altı hayati belirleyici alan:
Aktiviteler Alanı- Yaptığınız her şey. Örneğin:Okul-kurs, kendini geliştirme, okul
öncesi yaşlardan hayatınızın kalan kısmına kadar. Çalışma veya kariyer, din ve ilgili
faaliyetler, spor, hobiler, seyahat, oyunlar, eğlence
Mali, Finansal Alan- Mali durumunuzla ilgili her şey. Örneğin: Gelir, mal-mülk,
harcamalar, borçlar, Yatırımlar, Riskler, sigorta
Sağlık Alanı- Sağlığınızla ilgili her şey. Örneğin:Sağlık durumu, hastalıklar, tedaviler,
diyet ve egzersiz, tıbbi bakım, aldığınız profesyonel bakım, aldığınız kişisel bakım
yardımı
Barınma Alanı- Eviniz ve yaşadığınız yerle ilgili her şey. Örneğin: Ev, apartman,
seyyar, ev, bakım ünitesi, topluluk, mahalle, yakın komşular, ulus, ülke ve yaşadığınız
yerin, dünyanın neresi olduğu, iklim
Sosyal Alan- Yaşamınızdaki insanlarla ilgili her şey. Örneğin: Aile, arkadaşlar,
yardımcı çalışanlar, topluluk, danışmanlar, organizasyonlar
Ulaşım Alanı- Bir yere gitme ve yolla ilgili her şey. Örneğin: Gidiş- yürüme, tekerlekli
sandalye, küçük motosiklet, Kişisel ulaşım - araba, bisiklet, motosiklet, yerel toplu
taşıma- otobüs, taksi, tren, ambulans, Uzun mesafe toplu taşıma - tren, uçak, gemi
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Zaman akışına göre belirleyiciler için trend (eğilim) çizgisi yapmak

1 - Hayatınızdaki belirleyicilerden her birinin (faaliyetler, finans, sağlık, barınmayaşadığınız yer, sosyal yaşam, mobilite) ne seviyede olduğunu, onar yıllık dilimler
halinde düşünün. Her dönem için, yukarı, aşağı, düz gidebilen, çizgi çizin ve şu andaki
yaşınızda durun. Bu, sizin bu güne kadar ilgili belirleyiciye dair fikrinizi belirleyecek. Bu
nokta, söz konusu belirleyicinin hayatınızdaki, mevcut tatmin düzeyini belirleyecek.
2- Şu anda içinde bulunduğunuz yaştan başlayarak, gelecek yaş döneminiz için en
kuvvetli olasılığı, en iyimser tahmininizi çizin.
3- Şu anda içinde bulunduğunuz yaştan başlayarak, gelecek yaş döneminiz için en
olumsuz, olasılığı, en kötümser tahmininizi çizin.
Yukarıda altmış dört yaş civarında birisinin, örnek yaşam eğilim çizgilerini görüyorsunuz.
Bu bölümde yaptığınız çizgiler, gelecek için akla uygun senaryolar belirlemenize ve
gelecekle ilgili senaryolarınıza temel oluşturacak kişisel bilgilerinizin bir çerçevesini
yaratmanıza yardımcı olacak. Bunu yaparken aslında değişikliklerin somut olarak nasıl
çabucak gerçekleştiğini ve gerçekleşebileceğini fark edeceksiniz...
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Bu çizimlerin birer tahmin olduğunu ve makul, akla uygun sınırlar, olasılıklar içinde
olmaları gerektiğini unutmayın. “Akla uygunluğu-olabilecek olasılıkları” nasıl tanımlarız?
Bunun bir yolu aşağıdaki diyagramın “akla uygun, olabilecek olasılıklar içinde” (sarı)
kısmında gösterilmiştir. Koninin dışındaki alan; “belki, olası” (yeşil) alan içinde
verilmiştir. İşte, bize yaşamımızı planlayamayacağımızı zannettiren o meşhur
‘sürprizler’, ‘ya olursa, ya olmazsa’’’ lar bu kocaman, ‘’belki’’ alanının içinde ufak bir
noktadır!... Hayata başladığımızda her şey ‘belki’ iken, tercihlerimiz, yaptıklarımız, bize
yapılmasına izin verdiklerimiz, zaman içinde bizi ‘mümkün’ e, gerçekleştirmeye taşıyor.

Belirsizlik Konisi
Bütün tablolar için, geleceğe doğru pozitif ve negatif çizimler oluştuğunda, her tablo için
yaptığınız bilinene dayalı tahminler, şu andan başlayıp geleceğe doğru genişleyen bir
koni şeklinde olmalıdır. En üstteki (iyimser) hat ile en alttaki (kötümser) hat arasındaki
alan, geleceğe doğru gittikçe daha da belirsizleşen belirsizlik alanıdır. Bu alan aynı
zamanda, senaryolarınızı yaratacağınız akla uygunluk noktasını belirlediğiniz alandır. Çok
sıra dışı, beklenmedik olaylar, belirsizlik noktasının dışında yer alırlar. Aşağıda,
beklenene dayalı tahminle oluşturulmuş bir koni örneği görüyorsunuz.

Üst limit ile alt limit arasında kalan belirsizlik konisidir. Gelecekte, belirsizlik,
zamanla artış gösterir. Sürprizler koninin dışında gelişir.
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Şimdi kendi eğirinizi çizmeye hazırsınız!
Başlamadan bir kaç not;
1- Şu anki yaşınıza kadar, her on yıllık dönem için, yaşamdaki altı belirleyicinin her
birinin kalite düzeylerini ayrı ayrı belirleyin. Sizin için boş örnekler hazırladık, takip eden
sayfada var. Önceki örneğe bakarak, kendiniz için bu on yıllık dönemlerinizin her birine
bir çizgi çizin (bu çizgi yukarı-aşağı doğru ya da düz olabilir), şu anki yaşınıza gelince
durun. Bu çizgi, doğumdan şu ana kadarki belirleyicilerinizin kalitesi konusunda ne
düşündüğünüzü gösterir. Şu anki çizginin yönüne (yukarı-aşağı-düz) dikkat edin. Bu
çizgi, yaşamınızdaki belirleyicilerden duyduğunuz tatminin şu anki yönünü gösterir.
2- Şu anki yaşınızdan başlayarak bir sonraki yaşam döneminize doğru belirleyicileriniz
konusunda en akla uygun ya da iyimser tavrınızı gösteren bir çizgi çizin.
3- Şu anki yaşınızdan başlayarak bir sonraki yaşam döneminize doğru belirleyicileriniz
konusunda en olmayacak ya da kötümser tavrınızı gösteren bir çizgi çizin.
Arada kalan koni sizin olasılıklarınızı gösterecek. Bunun dışındaki alanlar sürprizleriniz
olacak.
Şimdi çizdiğinize bakın ve düşünün;
İlgili belirleyiciden duyduğunuz tatmin düzeyi şu anda nedir?
Neyi değiştirmek isterdiniz? Neyi daha iyi yapabilirdiniz, yapabilirsiniz?
Bir değişiklik başlatmak için ne yapmak zorunda kalırdınız?
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Aktiviteler, faaliyetler
Aktiviteler, okul, kurs, kendini-geliştirme, iş ya da kariyer, din, spor, hobiler, seyahat ve
daha pek çok şeyi içerir. Bağımlılık gibi olumsuz ve yıkıcı faaliyetler, aynı zamanda itici
güç olabilirler.
Faaliyetler  Kafanızdan aşağıdaki soruları yanıtlayarak çiziniz.
Şu andaki tatmin, memnuniyet seviyeniz nedir? Neyi değiştirmek istersiniz ?
Bir değişiklik başlatmak için ney yapmak zorunda kalırdınız?

Mali, Finansal Alan  Mali Alan, gelir durumunuz, harcamalarınız, malınız-mülkünüz,
borçlarınız, yatırımlarınız gibi mali durumla ilgili her şeyi içerir.

Sağlık Alanı  Sağlık alanı, örneğin hastalık, ilaç tedavisi, diyet, egzersiz, tıbbi bakım,
kişisel bakım gibi fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığınızla ilgili her şeyi içerir.
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Barınma Alanı  Barınma alanı, eviniz, komşular, içinde yaşadığınız topluluk, ülkeniz
(politik ve ekonomik sistem), dünyada bulunduğunuz bölgenin iklimini içerir. Eğer bir
bakım ünitesinde yaşıyor ya da yaşayacağınızı tahmin ediyorsanız, bu da barınma
alanınızın bir parçasıdır.

Sosyal Alan  Sosyal alan, aileniz ve en yakın arkadaşlarınızla başlar, diğer
arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız, danışmanlarınız ve içinde bulunduğunuz topluluğa
doğru genişler. Sosyoloji ve diğer disiplinler bu ilişkilerin bazılarını göstermek için, iç içe
geçmiş dairelerden oluşan bir çizim kullanırlar.

Ulaşım Alanı  Ulaşım alanı, yürümek, bisiklet, tekerlekli sandalye, araba, taksi, gemi,
uçak vb.. her türlü araçla bir yerden bir yere gitmeyi içerir.
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Etki diyagramı
Yaşamınızdaki belirleyicilerin her biri diğerleriyle ilgilidir ve onlardan etkilenir. Bu
diyagram, belirleyiciler arasındaki ortak ilişkilerin nasıl etkilendiğine dair bir örnek
gösteriyor. Şimdi siz de yaşamınızın belirleyicileri arasındaki ilişkileri çizerek göstermek
için aşağıdaki boş diyagramı kullanın bakalım, neler fark edeceksiniz?
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Yaşam Olayları
Bunlar, en basit anlatımıyla, yaşamımızda olan şeylerdir. Bazı olaylar diğerlerinden daha
önemlidir ve bazı olaylar da (dönüm noktası dediklerimiz) gerçekten hayatınızın akışını
değiştirebilir. Evlilik, boşanma, çocuk sahibi olma, emeklilik, hayatımızın dönüm
noktalarından bazılarıdır. Doğum günleri, yıldönümleri gibi olaylar kilometre taşları gibi
görülebilirler ama etkileri yok denecek kadar azdır. Siz, gelecekteki olaylar için ileriye
doğru baktığınıza göre sizi ilgilendiren şey, olasılıklar ve bunların etkileridir.
Bir olayın etkisi hiç yoksa, hazırlık yapmayı gerektirmez. Hazırlık ve plan yapmak
isteyeceğiniz olaylar, gerçekleşme olasılığı ve etkileri büyük olan olaylardır.
Olma olasılığı düşük ama etkisi büyük olaylar piyango nadir olaylar diye adlandırılır ve
bunun için alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.

Yaşamdaki olayların etkileri ve olma olasılıkları
İki eksenli matrislerle karar vermek, daha iyi anlamak;
Planlama çalışmanıza devam etmeden önce, birbiriyle ilintili yaşam belirleyicileri arasında
tercih yapmak, karar vermek noktasında kaldığınızda kullanabileceğiniz basit, ancak çok
etkin bir yöntemin üzerinden geçerek ilerleyelim.
Fütüristler arasında çok popüler olan iki eksenli matris, yaşamınızda meydana
gelebilecek olayların önemini analiz etmenize yardım edecektir. Bu diyagramı gelecekte
ortaya çıkabilecek belirli olayları analiz etmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, stratejik
planlama yaparken de bu diyagramı aklınızda bulundurun. Bu iki eksenli matrisi her
yerde kullanabilirsiniz. Yapmak için bir peçete ve kalem yeter...
İki eksenli matris, gelecekte, iki yaşam gücünüzün etkilerini anlamanıza yardım
edecektir. Okların her biri söz konusu güç ya da alan için en düşük yaşam kalitesinden
en yükseğe ya da en kötü akla uygunluk noktasından en iyi akla uygunluğa doğru gider.
Bir ok, zor bir kariyer durumundan çarpıcı bir kariyere doğru gidişi gösterirken, onu
kesen diğer ok, gelir, mali durum ya da aile hayatını gösterebilir. Daha önce
oluşturduğunuz belirsizlik konisi ile bu okları ilişkilendirin. Kağıt kalem bulduğunuz her
yerde bunu yapabilirsiniz.
.
Düşük etki,
Yüksek olasılık –
Rutin planlama

Yüksek olasılık,
yüksek etki –
Stratejik planlama

Etki
Düşük olasılık,
yüksek etki –
Olasılık planı

Olasılık

Düşük etki, düşük
olasılık –
Planlama gerekmez
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Bir matris üzerinde çalışırken, ok olumsuz örnekten olumlu örneğe doğru gitsin. Böylece
daima, en olumlu iki durum sağ üst kadranda, en olumsuz iki durum da sol alt kadranda
yer alacaktır. Faydasını anlamak için pratik yapmalısınız. Her konuda karar verme
anlarınızda ne kadar işinize yaradığına şaşıracaksınız!...
Aşağıda basit bir örnek paylaşıyoruz;
Olasılık

Yaş günü kutlaması,
alış veriş

Eğitim, evlenmek, iş
değişikliği.
Etki

Ufak kazalar, minik
hırsızlıklar, küçük
sürprizler
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Her Yaşam Dönemindeki Olaylar
Aşağıdaki sayfalarda, yaşam dönemleri için, bu dönemde ortaya çıkabilecek bazı olayları
gösteren örnek tablolar var. Sosyoekonomik statüler, bu olayları ya da onların bir
dönemde görülme olasılıklarını etkiler.
Yaşam olaylarını daha iyi anlamak, planlamak için;

Zaman

Tür

Etki

Kişisel Gelecek Üzerinde
Düşünmek
Bu olay muhtemelen ne
zaman ortaya çıkar?
Ne tür bir olay?
Dönüm noktası
Yaşamın biyolojik döngüsü
Yasal
İsteğe bağlı
İstem dışı
Diğer?
Olayın etkisi nedir?

Olasılık

Bu olayın gerçekleşme
olasılığı nedir?

Alan

Olay hangi alana giriyor?
Aktiviteler
Mali Durum
Sağlık
Barınma
Sosyal
Ulaşım

Örnekler
Hangi yaşta ya da hangi dönemde?
Olay şu anda gerçekleşmiş durumda
mı?
Evlilik, çocuklar, boşanma
Büyüme, ergenlik, menapoz
Oy verme yaşı, emeklilik yaşı
Evlilik, çocuklar, boşana
Aile üyesi veya arkadaşların ölümü
Kaza, iş kaybı, yıldönümleri
Hemen?
Uzun vadeli? Ciddi?
Yaşamınız sırasında?
Belirli bir zaman diliminde?
Eğitimi tamamlama,kariyere başlama
Emeklilik için tasarruf ya da yatırım
Sağlığı korumak için egzersiz
Başka bir eve taşınmak
Çocuğun doğumu
Araba kullanmayı öğrenmek

Yukarıdaki tabloya, yaşamımıza böyle baktığımızda aslında bazı olayları önceden
görebilmemizin mümkün olduğunu fark ediyoruz. Bu olayları yaşamış başka insanların
tecrübelerine dayanarak, birçok olayın, en azından bir dereceye kadar, zamanlamasını,
olma olasılığını ve etkilerini tahmin etmek mümkündür. Yaşam dönemleri ve altı temel
belirleyiciyi ilintilendirdiğimizde, kişisel geleceğimiz için daha özet, kişisel hikayelerimize
ulaşırız.

Aile üyelerinin başına gelenlerin etkileri
Yakın bir aile üyesinin üzerinde çok etkisi olan olaylar genellikle birey üzerinde de çok
etkilidir. Eğer çocuğunuz boşanmanın ortasında kalırsa, torununuz kaza geçirirse, eşiniz,
kardeşiniz ya da ebeveynlerinizden birine Alzheimer veya kanser teşhisi konursa, siz ve
yaşamınız bundan etkilenecektir. Bu diyagramda hiyerarşik bir düzen olmadığına dikkat
edin. Torununuzun yaralanmasının acısını ya da başarısından duyduğunuz sevinci, annesi
babası yoluyla değil, direk olarak hissedersiniz
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Yaşamda genel olarak karşılaşılan olaylardan örnekler:
Yaşam Dönemi
Bebek
Çocuk

Ergen

Genç yetişkin

Yetişkin

Orta yaş

Bağımsız yaşlı

Güçsüz yaşlı

Bağımlı yaşlı
Yaşamın sonu

Ortak yan
Öğrenme, yürüme, konuşma
Önemsiz hastalıklar
Okul
Büyüme
Önemsiz yaralanma ve
hastalıklar
Okul
Buluğ çağı, duygular, seks
Büyüme
Araba kullanmaya başlama
Riskli davranışlar
Eğitimi tamamlama
Kariyere başlama
Taşınma
Evlilik
İlk çocuk
Kariyer baskısı, ilerlemeler
Aile idaresi
Son çocuk
Menapoz-üretkenliğin sonu
Yaşlanma belirtileri
Boşalan ev
Torunlar
Anne-babanın emekliliği
Kazanç ve birikimde zirve
Emeklilik yaşının gelmesi
Sosyal Güvenlik, İlaç tedavisi
Çalışma/Emekli olma seçimi
Zamanı istediği gibi kullanma
Torunların çocuğu
Artan yaşlılık belirtileri
Yeni yer, yeni arkadaşlar
Seyahat
Çocukların sorunları
Güçsüzlük
Bilişsel sorunlar
Düşme riski
Mağduriyet
Azalan aktiviteler
Artan ilaç tedavisi
Azalan aktiviteler
Artan ilaç tedavisi
“Elveda”

Yüksek etki
Ciddi hastalıklar
Ciddi hastalıklar
Kabadayılık
Anne-babanın boşanması
Kazalar, ciddi yaralanmalar
Tutuklanma
Hamilelik
Anne-babanın boşanması
Ebeveyn ya da arkadaş
ölümü
Kazalar
Çocukların hastalanması ya
da yaralanması
İşini kaybetme
Maddi baskılar
Boşanma
İşini kaybetme
Kendiniz ya da eşinizde ciddi
ya da kronik hastalık
Ebeveyn hastalığı veya
ölümü
Suç kurbanı
İşini kaybetme
Boşanma
Emeklilik
Değişen roller
Kendiniz ya da eşinizde ciddi
hastalık
Eşin ölümü
Bakıcı olma
Araba kullanamama
Düşme, yaralanma
Yardımla yaşama

Başkalarına bağımlılık
Evde bakım
Hastalığın son evresi
Darülaceze

.
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Kişisel alanlar yaşamdaki güçler

Aktiviteler

Mali durum

Sağlık

Bu dönemdeki
yaygın ya da tipik
olaylar
Motor beceri gelişimi
Öğrenme
İlk kelimeler
İlk adımlar

Olumlu
olaylar

Hiç beklenmedik
olaylar

Öğrenme

Aile tarafından
karşılanır

Büyüme
Gelişim
Çocuk hastalıkları

Olumsuz
olaylar

Masraflı
hastalıklar
Yoksulluk
Sağlık

Yetersiz
beslenme
Yetersiz bakım
Ciddi
yaralanmalar

Anne-baba yanında
Barınma

Sosyal

Anne-baba,
kardeşler

Ulaşım

Aile tarafından
karşılanır

Anne-babanın
boşanması
Kötü muamele

Anne-baba ölümü

Yaşam Dönemi - Bebeklik
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Yaşam dönemi – Çocukluk
Kişisel alanlar –
yaşamdaki güçler

Aktiviteler

Bu
dönemdeki
yaygın ya da
tipik olaylar
Okulun
başlaması
Spor, oyunlar,
okul faaliyetleri
Ev hayvan(lar)ı

Olumlu
olaylar

Olumsuz
olaylar

Hiç
beklenmedik
olaylar

Başarı
Güvenli bir
okul

Başarısızlık

Olağanüstü
başarı

Yoksulluk
Masraflı
hastalıklar

Mali durum

Sağlık

Barınma

Sosyal

Ulaşım

Fiziksel gelişim
Bilişsel gelişim
Bulaşıcı çocuk
hastalıkları
Önemsiz
yaralanmalar

Sağlıklı olmak

Anne-baba yanı

Güvenli bir ev
Güvenli bir
semt

Sosyal gelişim
Kardeş doğumu
Okul
arkadaşları
Çalışan annebaba

İyi ilişkiler ve
arkadaşlıklar
“dadı” ya da
diğer bakıcılar

Kötü
beslenme
Yetersiz
bakım
Ciddi hastalık
ya da
yaralanmalar
Güvenilir
olmayan bir
semt

Yetersizlik

Anne-baba
boşanması
Kötü
muamele
Kabadayılık
Evde yalnız
kalma
Dede-nine
ölümleri

Anne-baba
ölümü

Aile tarafından
karşılanır
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Yaşam dönemi – Ergen
Kişisel alanlar –
yaşamdaki güçler
Aktiviteler

Mali durum

Sağlık

Barınma

Sosyal

Ulaşım

Bu dönemdeki
yaygın ya da
tipik olaylar
Lise çağı
Zorunlu eğitimin
sonu
Daha ileri
düzeyde eğitim
Spor
müsabakaları
Üniversiteye
başlama
İlk iş(ler)
İlk kazanç
İlk para idaresi

Olumlu
olaylar

Olumsuz
olaylar

Başarı

Güvensiz
okul
Suç

Buluğ
Serpilme,
güçlenme
Güçlü duygular
İlk cinsel ilişki

Sağlıklı
olmak

Anne-baba yanı
Anne-baba
evinden ilk çıkış

Güvenli bir
semt

Anne-baba,
kardeşler
İlk aşk
İlk ayrılık
Bağımsızlık
iddiası, kimlik
Riskli davranışlar
Dede-nine
hastalığı veya
ölümü
Kamu ulaşım
araç
kullanabilme
Araba kullanma
Ehliyet
İlk araba

Anne-babaya
saygı
Aileye güven

Masraflı
hastalıklar
Yoksulluk
Arabanın
masrafı
Alkol,
uyuşturucu,
sigara
Ciddi bir
kaza
Hamilelik
Cinsel
hastalıklar
Depresyon
Güvenilir
olmayan bir
semt
Anne-baba
boşanması
Kötü
muamele
Kabadayılık

Hiç
beklenmedik
olaylar
Tutuklanma

İntihar
Cinayet
kurbanı
Rehabilitasyon
Çocuk doğumu

Anne-baba
ölümü

Trafik cezası
Araba kazası

Anne-baba ölümünün, yaşamın ilk üç döneminde olursa, hiç beklenmedik bir olay
olarak gösterildiğine dikkat edin. Hiç beklenmedik olayların olma olasılığı düşüktür ama
olursa, birey üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Yaşamın daha sonraki dönemlerinde,
anne-baba ölümü, daha beklenen ve daha az etkilenilen bir olay haline gelir.
Boşanmanın da çocuklar ve ergenler üzerindeki etkisi büyüktür ama bu dönemlerde
olma olasılığı düşük değildir.
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Yaşam Dönemi – Genç Yetişkin

Kişisel alanlar
– yaşamdaki
güçler
Aktiviteler

Mali durum

Sağlık

Barınma

Sosyal

Ulaşım

Bu dönemdeki
yaygın ya da
tipik olaylar
Eğitimin
tamamlanması
Kariyere
başlama

Olumlu
olaylar

Olumsuz
olaylar

Başarılar
İlerlemeler

Başarısızlık(lar)

Maddi
sorumluluk

Başarılı iş
ilişkileri

Maddi sorunlar

Fiziksel olgunluk

Sağlıklı
olma

Cinayet kurbanı

Kendinizin ve
ailenizin
barınma
sorumluluğu
Yaşayacak yeri,
semti seçme

Mutlu ev

Sağlık sorunları
Alkol ya da
uyuşturucu
Kaza ya da
yaralanma
Yetersizlik
Kötü bölge

Erkek
dayağı(şiddet)
Boşanma

İntihar

Bağımsız:
kendinden,
aileden ve eşten
sorumlu olma
Evlilik
Ana-baba olma,
Çocuklar
Ailenin ulaşımını
sağlama
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Hiç
beklenmedik
olaylar

Büyük çaplı yer
değiştirmeler

Kaza
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Yaşam Dönemi – Yetişkin
Kişisel alanlar –
yaşamdaki
güçler
Aktiviteler

Mali durum

Sağlık

Barınma

Sosyal

Bu dönemdeki
yaygın ya da
tipik olaylar
Zirvede kariyer

Olumlu
olaylar

Olumsuz
olaylar

Uzmanlığını
za değer
verilmesi

İşsizlik

Zirvede gelir
Artan mal-mülk
Emeklilik parası

İyi bir gelir

Maddi
sorunlar

Menapoz,
üretkenliğin sonu
Görme
bozuklukları
Kırışıklık,sarkma,
saçların ağarması
Sağlık sorunları ve
riskler
Boşalan ev

Yetişkin çocukların
evliliği
Torunların
doğumu
Boşanma riski

Kredi
borçlarının
bitmesi
Formda
olmak

Evi
kaybetme

Başarılar
Tanınma

Anne-baba
hastalığı ya
da ölüm
Yetişkin
çocuklarla
aynı evde
olma
Araba
kazası
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Büyük bir gelir
ya da mal
değişikliği

Kalp krizi,
felç, kanser,
şeker,
depresyon

İkinci ev

Ulaşım

Hiç
beklenmedik
olaylar
İkinci bir
kariyere
başlama

Torunlara
bakma

25 / 52

Yaşam Dönemi – Orta yaş
Orta yaş döneminde, yaklaşık ellili yaşlarda, bireyin anne-babası genellikle yetmişli veya
daha yukarı yaşlardadır ve yardıma ve bakıma ihtiyaçları olabilir. Aynı zamanda, üniversiteyi
yeni bitirmiş ya da yeni boşanmış yetişkin çocuklar, kendi evlerine çıkmadan önce annebaba evine dönerler. Bu olay, orta yaşlı insanlar için, hem anne-babalarına hem de yetişkin
çocuklarına yardım eden bir “sandviç kuşak” terimini doğurur. Orta yaşlı insanlar bununla da
kalmayıp, kendilerini torun bakarken de bulurlar.

Kişisel alanlar –
yaşamdaki
güçler

Bu dönemdeki
yaygın ya da
tipik olaylar
Kariyerde ilerleme
Kariyer baskısı
Çocuklarla spor

Olumlu
olaylar

Olumsuz
olaylar

Tanınma

Kovulma ya
da işsiz
kalma

Mali durum

Maddi baskılar
İpotek

Artan gelir

Yetersiz gelir

Sağlık

Sağlığın ihmali
Kilo kaybı

Formda
olma

Sağlık
sorunları

Aktiviteler

Barınma

Sosyal

Ulaşım

Hiç
beklenmedik
olaylar
Büyük bir
başarı

Daha büyük bir ev

Giderek
bağımsızlaşan
gençler
Sürekli talep
Çocukların ulaşımı

Boşanma
Çocukların
hastalığı ya
da
yaralanmaları
Araba kazası
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Çocuk ölümü
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Yaşam Dönemi – Bağımsız yaşlı

Kişisel alanlar –
yaşamdaki güçler
Aktiviteler

Mali durum

Sağlık

Barınma

Sosyal

Ulaşım

Bu dönemdeki
yaygın ya da
tipik olaylar
Emeklilik yaşı
Zamanı istediği
gibi kullanma
Seyahat, hobiler
Çalışmama
Sosyal Güvenlik
Sağlıkta Devlet
güvencesi
Sabit gelir
Vasiyet,
Hekimlere
talimatlar
Kronik
hastalıklar ve
çeşitli ilaçların
kullanımı
Derinin
esnekliğini
kaybetmesi,
yaşlılık lekeleri,
beyaz saç,
kısalma, görme
bozuklukları, ağrı
ve acılar.
Yer değiştirme
Daha küçük bir
eve taşınma

Olumlu
olaylar

Olumsuz
olaylar

İkinci kariyer
Gönüllülük
Eğitimin
devamı

Rol(ler) kaybı

Yeterli gelir
ve mal-mülk

Yetersiz
birikim
Maddi
sorunlar
Azalan gelir
(eşin ölümü
nedeniyle)
Sağlık
sorunları
Kalp krizi,
felç, kanser,
şeker vs...
Güçsüzlük

Yeni ev

Yetersiz
barınma veya
semt

Torunların
çocukları
Değişen sosyal
döngüler
Eşin hastalığı

Yeni
arkadaşlar
Yetişkin
torunlar
İnsanlara ve
yaşama
bağlılık

Eş bakımı
Eş ölümü
Çocukların
ailevi
sorunları
Kötü
muamele,
kandırılma
Kaza
Araba sürme
ayrıcalığının
kaybı
Yetersiz
ulaşım

Fiziksel form
Düzenli
egzersiz

Azalan ulaşım
ihtiyacı
Gerileyen araba
sürme becerisi
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Hiç
beklenmedi
k olaylar
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Yaşam Dönemi – Güçsüz yaşlı
Kişisel alanlar –
yaşamdaki güçler

Bu dönemdeki
yaygın ya da
tipik olaylar

Aktiviteler

Azalan aktiviteler
Daha pasif
aktiviteler

Mali durum

Mali durum
idaresinde sınırlı
beceri

Olumlu
olaylar

Olumsuz
olaylar

Yeterli gelir
ve malmülk

Yoksulluk

IADLs *
Fiziksel ya da
zihinsel olarak
bağımsız olma
güçlüğü
Bilişsel sorunlar
Eşle ya da
yardımcıyla
yaşama

Düşme riski
Bunama
Alzheimer
teşhisi

Sosyal

Aileye,
arkadaşlara ya da
bakıcıya güven

Kötü
muamele,
ihmal
Kandırılma

Ulaşım

Ulaşım için
başkalarına
güvenme

Sağlık

Barınma

Hiç
beklenmedik
olaylar

İntihar

*IADLs (Instrumental Activities of Daily Living), telefon kullanma, alış-veriş yapma,
ulaşım araçlarını kullanma, yemek hazırlama, evi temizleme, ilaçlarını alma ve parasını
idare edebilme gibi Yararlı Günlük Yaşam Aktiviteleridir. (YGYA)
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Yaşam Dönemi – Bağımlı Yaşlı
Kişisel alanlar –
yaşamdaki
güçler
Aktiviteler

Bu dönemdeki
yaygın ya da tipik
olaylar
Sınırlı pasif
aktiviteler

Mali durum

Mali işleri halletme
becerisinde azalma

Sağlık

Barınma

Sosyal

Ulaşım

Bazı günlük işleri
yapamama (ADLs)
Uzun süreli bakım
ihtiyacı
Çoklu ilaç kullanımı
Tansiyon sorunu
Zatürree
Evde bakım
Huzur evi ya da
yardımla yaşama
İnsanlarla buluşma
ya da iletişim
kurmada sınırlı
beceri

Başkaları tarafından
karşılanır. Özel araç
ya da ambulansla
sınırlı olabilir.

Olumlu
olaylar

Olumsuz
olaylar

Başkaları ile
olabilme

Başkalarına
katılamama
Kişisel
ilişkileri
idare
edememe
Aile
üyelerinin
baskısı
Geniş bir
ilaç tedavisi
Acil servis

Evde ya da
ev gibi bir
ortamda
olma
Telefon
görüşmeleri,
e-mailler,
mektuplar,
aile ve
arkadaş
ziyaretleri
Seyahat

Hiç
beklenmedik
olaylar

Bağımsız
döneme dönüş
İntihar

Telefon ya
da diğer
iletişim
araçlarını
kullanama
ma
Kötü
muamele
veya ihmal
Oturduğu
binayı
hemen
boşaltama
ma

ADLs (Activities of Daily Living) yıkanma, giyinme, kişisel temizlik, tuvalete gitme, çişini
tutma, bir yerden bir yere gidebilme gibi fiziksel Günlük Yaşam Aktiviteleridir.
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Yaşam Dönemi – Yaşamın Sonu

Kişisel alanlar
– yaşamdaki
güçler
Aktiviteler

Mali durum

Sağlık

Barınma

Sosyal

Ulaşım

Bu dönemdeki
yaygın ya da
tipik olaylar

Olumlu
olaylar

Olumsuz
olaylar

Çok sınırlı
aktiviteler
Ölümle ilgili
organizasyonlar ve
talimatlar
Mali işlerde son
düzenlemeler

Ailevi olaylar

Tecrit

Ölüm teşhisi
Fikir değişikliği
İnkar, öfke,
pazarlık,
depresyon,
kabulleniş
Hafifletici tedavi,
darülacezede
bakım
Ev
Huzur evi
Darülaceze

Kabullenme
Aile ve hekim
bakımı
Ağrı ve
acıdan
kaçınma

Ağrı ve acı
Acil servis

Aile ve arkadaşlara
elveda

Aile ve
arkadaşlarla
vakit geçirme

Aile ve
arkadaşların
çekilmesi,
Aile
kavgaları
Ailenin
yasakları
sen yaşlısın,
yapamazsın
gibi

Hiç
beklenmedik
olaylar

Bağımsız
döneme dönüş
İntihar ya da
ötanazi gibi bir
şey

Başkalarına
bağımlılık
Sınırlı ihtiyaçlar

Yaşamın Sonunda, Bağımlı dönemdeyken Bağımsız Döneme dönüş Hiç Beklenmedik bir
Nadir Olay olarak verilmiştir. Bağımlı dönemde felç geçiren bazı hastalar beklenmedik
şekilde iyileşebildikleri gibi, ölümcül kanser teşhisi konmuş bazı hastalar da Bağımsız
Döneme dönebilirler.
Yukarıda verilen olaylarda her toplumda geçerli olabilecek örnekler alınmaya çalışılmıştır.
Bu profiller daha çok gelişmiş ülkelerdeki insanlara göredir. Burada verilen olaylara ek
olarak, kuşkusuz, farklı kültürlerde önem kazanabilecek birçok olay vardır. Yaşamdaki
Olaylarla ilgili çalışma Kağıdı üzerinde çalışırken, geleceğinizdeki olası olayları ve
anneniz-babanız, eşiniz, çocuklarınız, torunlarınız ve torunlarınızın çocuklarının hayatında
ortaya çıkabilecek olayları hatırlatması için bu örneklerden esinlenmeniz amacıyla
yazıldılar.
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Planlamak istediğiniz yaşam dönemi sırasında ortaya çıkmasını beklediğiniz olayları
listelemek için aşağıdaki çalışma kağıdını kullanın.

Yaşamdaki Olaylar Çalışma Kağıdı
Kişisel alanlar –
yaşamdaki
güçler

Bu dönemdeki
yaygın ya da
tipik olaylar

Olumlu
olaylar

Olumsuz
olaylar

Hiç
beklenmedik
olaylar

Aktiviteler

Mali durum

Sağlık

Barınma

Sosyal

Ulaşım
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Planlar, hedefler, istekler
Hayatınızın şu anki ya da bir sonraki dönemi için ne tür planlar yaptınız? Herhangi bir
hedef belirlediniz mi? Planlayacağınız döneme uyarlanabilecek bir misyonunuz olduğuna
inanıyor musunuz? Her alan için planlarınızı, hedeflerinizi ve isteklerinizi listeleyin. Bazı
kareleri boş bırakabilirsiniz.

Planlar, hedefler, istekler çalışma diyagramı

Planlar

Hedefler

İstekler

Aktiviteler

Mali durum

Sağlık

Barınma

Sosyal

Ulaşım

Copyright © 2012 by R.V. Wheelwright & Ufuk Tarhan

32 / 52

İstekler, hedefler, planlar - Örnek Yetişkinlik (26-39)
Belirleyiciler
Alt belirleyiciler

İstekler

Hedefler

Planlar

Faaliyetler
Okul, kurs, kariyer,
İş, spor, hobiler, din

Okulu bitir,master
yap yurt dışına tatil,
iyi staj, part-time is,
takımda başarı, burs

Notları yükselt, staj
başvurusu yap,
şampiyonluk, bursa
kabul edilmek

Referans topla, 3 yil
çok sıkı calış, staj
icin 5 şirket belirle,
başvur, tanıdık bul,
assay yaz, interview
provası yap

Finansal durum
Gelir, yatırımlar,
harcamalar, borçlar

Daha iyi para
durumu, para
biriktirme,
borçlanmama

Ayda masraflar hariç
1.000$ cebime
kalsın
Master ve Y. Dışı
tatile para biriktir

Master ilk yılı
garantile.Ders ver,
part time isleri
kaçıma

Sağlık
Mevcut durum
Tedavi
Bakım

Sağlıklı kal!

Sağlıklı kal,
yaralanma ve
hastalıktan sakın

Spor, kendine iyi
bak, sigarayı azalt,
vitaminle enerji
takviyesi

Yaşanılan yer
Ev
Toplum
Ülke, bölge

Kendi evin, aileden
ayrıl, iyi ev/oda
arkadaşı

Ev paylaşacak iyi
arkadaş bul, okula
yakin olsun ya da
şehre, flörte

Sosyal yaşam
Aile
Arkadaşlar
Cemaat, network

Flört ve arkadaşlarla
aram iyi, aile ile
sakin, takim süper!

Mutlu, neşeli, aktif,
aranılan kişi

Okula duyuru as,
herkese söyle,
fiyatları öğren,
aileden destek
ayarla
iyi partner bul,
arkadaşları seç,
aileyi idare et, takimi
aksatma!

Mobilite
Ulaşım
Kişisel, otomobil
Kamusal

Ahhh bir arabam
olsa
Yolda çok vakit
kayboluyor

Elden düşme
arabalara bak
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ayarla, 2. el araba al
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İstekler, hedefler, planlar - Örnek Gençlik (20-25)

Belirleyiciler

İstekler

Hedefler

Planlar

Faaliyetler
Okul, kurs, kariyer,
İş, spor, hobiler, din

Yurt dışı seyahat
imkanı da olan is,
yüksek ücret,
yüksek prestij, titr,

Müthiş bir is,
dünyayı gezmek

Doktora,
kariyer-büyük bir
şirkette, derneğe
üye ol, hobby

Finansal durum
Gelir, yatırımlar,
harcamalar, borçlar

Gelir seviyemi arttır,
para biriktir, yatırım
yap

Yıllık 100.000$
üstüne çık
Borçlanma, sadece
ev araba için uzun
vadede kredi bul

Terfi için planlama
yap, imkan yoksa is
değiştir, 2. bir beceri
kazan,

Sağlık
Mevcut durum
Tedavi
Bakım

Sağlıklı kal!
Özel emeklilik
başlatmış ol

Sağlıklı kal,
yaralanma ve
hastalıktan sakın

Fit ol, sıkı diyet ve
düzenli egzersiz,
spor

Bahçeli, havuzlu
ev,ise okula yakin
olsun, iyi bir semt

Kooperatife, krediye
gir, çocukların
okuluna yakin ev

“The Ev” icin ilk
adımı başlatmış ol,
müstakbel
komsularla tanış

Çok mutlusun

Çok mutlusun

Evlilik

Sıkı aile ilişkilerin var

Sıkı aile ilişkilerin var

Esime de araba, her
yere uçakla seyahat

2. araba için fon
yarat, motosiklet al

Yaşanılan yer
Ev
Toplum
Ülke, bölge
Sosyal yaşam
Aile
Arkadaşlar
Cemaat, network
Mobilite
Ulaşım
Kişisel, otomobil
Kamusal
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İki çocuk

2 araba isini 40
yaşında kesin
halletmiş ol

34 / 52

Kişisel değerleriniz
Değerler – sizin için önemli olan ne? Bu çalışma kağıdı, değerlerinizi sıraya koymanızı ve
karşılaştırma yapmanızı istiyor. “Sıralama” sütununda sizin için en önemli olan değeri seçin
ve ona 1 numara verin. Daha sonra listenin sonuna kadar ikinci, üçüncüyü vs.. seçerek
gidin. İleride bakmak için, son sütunda değerlerinizi numara sırasına göre yeniden yazın.

Değerler Çalışma Kağıdı

Değer

Sıralama

Önem derecesine göre
değerleriniz

Kariyer
Profesyonel ilişkiler
Tanınma
Güçlü ya da nüfuz sahibi olma
Gelir
Maddi güvence
Birşeye verilen değer
Aile
Aile aktiviteleri
Kişisel/aile imajı
Etikler/ilkeler
Din
Bağımsızlık
Başkalarına katkı
Mücadele/risk
Coğrafik yerleşim
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Kişisel Değerleriniz-Örnek
Değerler; sizin için önemli olan nedir? Bu çalışma içinde bulunduğunuz dönem için
değerlerinizi belirleyip, karşılaştırmanıza, önceliklerinizi saptamanıza yardımcı olacak.
Değerleriniz sütununa aklınıza gelen tüm değerlerinizi yazın. Sizin için önemli “değerinize”
1 vererek, “öncelik” sütunundaki diğer değerlerin karşısına ikincisini, üçüncüsünü vs
yerleştirerek, devam edin.
Bunları düzenli bir şekilde 1’den başlayarak sırasıyla sağ taraftaki iki sütuna yerleştirin.
İşte değerleriniz ve öncelikleriniz bunlar... Kararlarınızı etkileyecek önemli unsurlar...
Kendiniz için yapacağınız çalışmaya başlamadan, örneğe göz atınız. İlk Gençlik (15-19)
dönemindeki hayali bir kişi için yapıldı. Orada görüyorsunuz, büyük olasılıkla iş ilişkilerinin
o yaştaki bir genç için önemi olmayacağı için sıralamada yer almamış. Ancak eğitim, 3.
sırada öncelikli görünüyor.

Çalışma örneği —İlk Gençlik (15-19)
Değerleriniz
Kariyer
Is iliskileri
Tanınmıs olmak
Etkileme gücü
Gelir düzeyi
Finansal güvence
Net varlık
Aile
Aile aktiviteleri
Kisisel/aile imajı
Etik durus /prensipler
Din
Bagımsızlık
Baskalarına yardım
Meydan okuma/risk alma
Cografik konum
Egitim
Arkadaslar

Öncelik

5
9
4
8
1
6
10

Önem derecesine göre
Aile
Arkadaslar
Egitim

Sıra
1
2
3

Gelir düzeyi
Tanınmıs olmak
Kisisel imaj
Cografik konum-Istanbul
Net varlık
Etkileme gücü
Etik durus
Bagımsızlık

4
5
6
7
8
9
10
11

11

7
3
2
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Kişisel Çerçeveniz
Çerçeve, önceden bileceğimiz üç türlü şeyden oluşur. 1) yaşam dönemi, 2) kişisel alanlar,
3) major yaşam olayları. Önceden bilinenler, kişisel planlar, hedefler, istekler ve değerlerle
birleştirildiğinde çerçeve, kişisel geleceğinizi belirlemek için uygulayacağınız metotlar için bir
temel oluşturacaktır.
Bu çalışma kağıdı ile, yaşam döneminizi, kişisel alanlarınızı ve yaşamınızdaki olayların
hepsini bir araya getirmeye başlayacaksınız. Planlarınızı, hedeflerinizi ve kişisel değerlerinizi
aynı çerçevede bir araya getirmek için sütunlar ilave ettik. Bu çerçeve, senaryolarınızı
yaratacağınız verileri oluşturacak.

Alan
Alt-güçler

Olma olasılığı yüksek
olaylar

Etkisi büyük olaylar

Aktiviteler
Okul, kurs
Kariyer,
çalışma Spor,
hobiler
Din
Mali durum
Gelir,
Yatırımlar
Harcamalar,
borç
Sağlık
Sağlık durumu
Tıbbi tedavi
Bakım
Barınma
Ev
Topluluk
Ülke, bölge
Sosyal
Aile
Arkadaşlar
Topluluk
Ulaşım
Yer değiştirme
Kişisel, araba
Toplu taşıma
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Kişisel hedef ve değerleriniz
Yaşam Dönemi ____________________________________________________

Alan
Alt-güçler
Aktiviteler
Okul, kurs
Kariyer,
çalışma Spor,
hobiler
Din
Mali durum
Gelir,
Yatırımlar
Harcamalar,
borç
Sağlık
Sağlık durumu
Tıbbi tedavi
Bakım

Kişisel hedefler, planlar

Kişisel değerler

Barınma
Ev
Topluluk
Ülke, bölge
Sosyal
Aile
Arkadaşlar
Topluluk
Ulaşım
Yer değiştirme
Kişisel, araba
Toplu taşıma
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Bölüm 2 – Kişisel Senaryolar Yaratmak
Şu ana kadar kafanızda yada yazarak toparladığınız bilgileri kullanarak, kişisel senaryonuzu
oluşturmaya iyice hazırsınız. Verilen örneklerden kendi tablolarınızı oluşturup, sütunları
mümkün olduğunca doldurun. Verdiğimiz örnekler sizi esinlendirmek, hatırlatmak için. Onları
veya kendinize has olanlarını kullanabilirsiniz. Önemli olan düşüncelerinizi organize
edebilmenize yardımcı olmaları.
Önceki bölümlerde yaptıklarınızdan da yararlanarak, aşağıdaki şekilde başlayarak kişisel
senaryonuzu oluşturun;

Kişisel Senaryo Çalışması – Örnek
İçinde olduğum yaşam dönemim: İlk Gençlik (16)
Planlayacağım dönemin biteceği yıl: 2020
Planlayacağım yaşam dönemim: Gençlik –Genç Yetişkinlik (20-30)

Gelecekle ilgili vizyonunuz- Gelecekte yaşamınızın nasıl olmasını

Kişisel Senaryo Çalışması -

Örnek Gençlik-Genc Yetişkin (20-30)

Belirleyiciler

Gerçekleşmeye en yakın senaryo

Faaliyetler
Okul, kurs, kariyer,
İş, spor, hobiler, din

Master-biter,is baslar, para kazanırım,kendi
arabam, kendi evim,ciddi ilişki, evlilik, nisan,
kontaklar, kişisel gelişim,doktora, seminer,
GYM, takim, sergi, konser

Is kaybı, ayrilik,
basarisizlik,
Ulkede kriz, rekabet ,
terfi

Finansal durum
Gelir, yatırımlar,
harcamalar, borçlar

Yillik min.60.000$, ev-araba kredisi, sağlıkemeklilik sigortası, çocuk için birikim,
bankada 50.000$ birikim

İflas, kredi kartı batağı,
kumar, dolandırılmak,
çok iyi ikramiye, miras

Sağlık
Mevcut durum
Tedavi
Bakım

GYM, takim, diyet, egzersiz, vitamin, check
up, sağlik sigortası

Sigara, içki, madde
bağımlılığı, kaza,
hastalık, ameliyat,
sakatlık

Yaşanılan yer
Ev
Toplum
Ülke, bölge

Istanbul-Nisantasi, Avrupa, ABD de 1-2 yil,
kendi evim,

Yangin, evden cikarilma,
zorunlu tasinma, ev
alma, güzel semte
tasiınma

Sosyal yaşam
Aile
Arkadaşlar
Cemaat, network

Aile, arkadaş, is İlişkileri iyi. Sağlam ilişki.
Belki ilk çocuk, STÖ de aktif görev, çevre,
kontaklar iyi

Aşırı sosyal ilişki
Faydasız, para, zaman
kaybı, suçlanmak, iftira,
yasak ilişki

Ulaşım
Mobilite
Kişisel, otomobil
Kamusal

Kendi arabam, eve, ise yakinim, yelken
kullaniyorum, motorsiklete biniyorum

Kaza, araba yok, ev, is
uzak

Eğitimi tamamla, iyi is (XVYZ Grup’ta)iyi
ilişkiler (aile, hayat arkadaşı, is, sosyal) kur,
iyi kazan(60), tasarruf yap(50), sağlıklı
kal(GYM,tennis), İstanbul-Nişantaşı’nda yaşa,
GIAD’a üye ol, doktoraya müracaat et, araba
al(otomatik, dizel), yurtdışına is-tatil, dans
seyahati, bebeğine vakit ayır,
briç,rafting,sörf,yelken

Eş yok, kotu is, para
darlığı, borç, kaza,
hastalık, sakatlık, kotu
cevre, monoton hayat,
kaygı, endişe, ev-araba
yok, insan-para kaybı

Ana hedefler,
planlar
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istediğinizi gösteren bir cümle yazın.
Gelecekle ilgili bir vizyon birçok anlama gelebilir. Çok hayatidir!... Stratejik planlamayı
yürüten organizasyonlar için vizyon, organizasyonun gelecek 10-20 yıl sonraki halidir.
Yaşam dönemlerine baktığınızda, bazı dönemleri zihninizde canlandırırsınız, sonra
yaşamınızın bir sonraki dönemini anlamaya koyulursunuz. İşte şimdi, gelecekle ilgili bir
vizyon yaratma ihtiyacı ile karşı karşıya kaldığınıza göre, bu vizyon bir sonraki yaşam
dönemi için mi yoksa tüm yaşamınız için mi? Cevap, her ikisi için de...
Planlamanızın bu noktasında, hayatınızın bir sonraki dönemine dair net bir vizyon
oluşturabilmelisiniz ama ya tüm yaşamınızla ilgili vizyon? Yaptığınız hazırlıklar sırasında
henüz değinmediğiniz alan, duygularınızdır. Hayatta sizi ne mutlu eder? Memnuniyet?
Doyum? Başarma duygusu?
Vizyonunuzu yaratmaya, bir sonraki yaşam döneminizin sonunda hayatınızın ne noktada
olduğunu hayal ederek başlayın. Sonra yaşamın sonuna kadar her dönem için benzer bir
fotoğraf yaratın. Bu duygular ve neyin önemli olduğuna dair kendinize sorular sorun. Her
yaşam dönemine ait hayalleriniz, bir bütün olarak yaşamınızın geri kalanı için tam ve tutarlı
bir vizyon oluşturmaya uygun mu?
Yaşamınızın bir sonraki dönemi için atmayı planladığınız adımlar, ilerleyen dönemlere ait
hayallerinizle uyumlu mu? Uzun bir yaşam mı istersiniz? Sağlıklı bir yaşam? Hayat boyu
birbirine yakın bir aile? Bunlar şimdi planlamak ve harekete geçmek zorunda kalabileceğiniz
şeylerdir.

Bir cümle ile geleceğe dair vizyonunuzun ne olduğunu yazın.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Kişisel Senaryo örneği

16 yasımda(ilk genclik), 2006 yılında baslayan ve
30 yasinda, 2020 yılıına kadar, Gençlik ve Genç Yetiskinlik
Yasam Öyküm
Istanbul’da 6 yil once mezun oldugum gunku gibi yaza dogru gecis yapan guzel bir ilkbahar havasi var. Esim 3 yasindaki kizimiz icin
yasgunu partisi hazirligi icinde. Kizim 27. dogum gunumden 2 gun sonar dogmustu. Dordumuz oturdugumuz sitenin parkinda pizza
yiyoruz. 2 yasindaki oglumuz da bizimle.
Gecmis 10 yil inanilmazdi! Master derecesi ve iyi referanslarla mezun olmama ragmen cok zor is buldum. Aylarca her yere CV
yolladim. Cok cesaretim kirilmisti. En sonunda kucuk bir sirketten bir telefon geldi. Telefonda 1 saate yakin konustular ve sonra
tekrar arayacaklarini soylediler. Aradilar ve ucak biletimi yolayarak beni Istanbul’a gorusme icin cagirdilar. Ucret yuksek
degildi ama firsatlari olan bir isti, kabul ettim.
Eve donunce kiz arkadasimi aradim ve durumu anlatip, evlenme teklif ettim. Benimle Istanbul’a gelmeyi Kabul etti. Taksim
civarinda, ise yakin bir ev bulduk. Is tam bir deneyim donemi oldu. Iyi tecrube kazandim. Esim de is buldu. Iki maas kazaniyor
olmamiz ragmen, Istanbul yasamak icin cok pahali bir sehirdi. Her seye ve tum zorluklara ragen birbirimize destek olduk, cok
calistik ve Istanbul’u sevdik. Islerimizde terfi ettigimiz icim bazı ek kazanc ve yan gelirlerimiz (ikramiye, prim, saglik sigortasi
vs.) olmaya basladi.. Ev ve araba almak icin para biriktirdik, sehirden biraz uzak ama guzel bir site icinde evimizin kredisini aldık,
oraya tasindik. Kira oder gibi evimizi odemeye basladik. Simdi cocuklarin okulu icin para biriktiriyoruz. Henuz areba almadik,
sirket arabasi ve metro kullaniyoruz.
30 yas bir donum noktasi aslinda simdi de dordumuz icin planlama yapmanin zamani!
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------------------ Yasımda, -------------------- Yılı baslayan yasm öyküm, ----------------- Yasımda, -------------------- Yılı bitecek
Yasam Öyküm

.
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SEPET analizi
İçinde yaşadığınız toplumdaki ve ülke ekonomisindeki değişiklikler kadar, dünyada değişen
sosyal ve teknolojik eğilimler de stratejilerinizin ve hareket planlarınızın içinde yer almalıdır.
Bu, basit bir farkındalığa dönüşebilir. Örneğin, sizin toplumunuzda, ailenizi ve malmülkünüzü olumlu ya da olumsuz etkileyebilecek gelecekle ilgili planlanmış projeleri, hukuk
kurallarını ya da bazı düzenlemeleri kısacası planlarınızı etkileyebilecek fırsat, güçlük
alanlarını düşünün.
Birçok fütürist (gelecek planlamacı) yaşamımızı etkileyebilecek dış güçleri hatırlatsın diye
bunların baş harflerinden oluşan SEPET kelimesini kullanırlar.

Sosyal güçler
Ekonomik güçler
Politik güçler
Ekolojik güçler
Teknolojik güçler
Aşağıdaki boşluğa, bu güçlerden herhangi birinin gelecekte hayatınızı nasıl etkileyebilecği ile
ilgili notlar alın ve stratejik planınızı oluştururken bunları aklınızda tutun.

Sosyal

_________________________________________________________________

Ekonomi _________________________________________________________________

Politika _________________________________________________________________

Ekoloji _________________________________________________________________

Teknoloji _________________________________________________________________
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________ Yaşam dönem/i için stratejik Planım
Bitiş yılı _____

_

Bir cümle ile geleceğe dair
vizyonunuzun
ne olduğunu bir kez daha gözden geçirin ve tekrar
yazın

Nasıl bir hayatım
olsun?
___________________________________________

_

_____________________________________________________
___________________________________________

_

_____________________________________________________
___________________________________________

_

Bir cümle ile geleceğe dair
misyonunuzun
ne olduğunu yazın

Ne yapmalıyım?
_____________________________________________________
___________________________________________

_

_____________________________________________________
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___________________________________________

_

Bölüm 3- Stratejik bir Plan Yaratmak
Vizyonunuza ulaşmak için stratejiler
Tercih ettiğiniz senaryoyu gerçekleştirmek için stratejiler geliştirin. Diğer senaryoları da
gözden geçirip stratejiler geliştirin. Herşeyin ters gittiği olumsuz ya da “worst plausible”
senaryo için bunları önlemek, kaçınmak ya da baş edebilmek için stratejiler geliştirin.
“Eğer......ise, o zaman........” tarzında düşünün. “Eğer bu olursa, benim stratejim...... olur.”
Strateji, bir durumla baş etme tekniği ya da yaklaşımıdır. Stratejinize ulaşmak için daha
detaylı bir plan, daha sonraki Hareket Planınızda yer alacaktır. Örneğin, iş hayatınız
açısından zor bir durumdaysanız, işvereninizi hatta mesleğinizi değiştirebilirsiniz. Mesleğinizi
değiştirmek için yeni belgeler ve yeni bir eğitim almak üzere okula dönmek zorunda
kalabilirsiniz. Uzun vadeli olarak sağlığınızı koruma ya da iyileştirme stratejileri, diyetinizde
değişikliği, daha fazla spor yapmayı, sigarayı bırakmayı ya da başka davranış değişikliklerini
içerebilir. Barınma stratejileri, çocuklar evden ayrıldığında daha küçük bir eve taşınmayı ya
da iklim değişikliğini içerebilir.
Her alan için, özellikle olma olasılıkları ve etkileri büyük olaylar için stratejiler tasarlayın.
Ayrıca bir başka çalışma kağıdında, olma olasılıkları düşük ama etkileri büyük olaylar için
alternatif planlar geliştirin.

Belirleyiciler

Temel Başarı
Stratejileri

Temel Başarılar

Aktiviteler, faaliyetler

Mali Durum

Sağlık

Barınma

Sosyal

Ulaşım
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Geleceğe dair hareket/aksiyon planları
Şimdi stratejilerinizi harekete geçirme zamanı. Bugünden başlayarak düşlediğiniz geleceğe
ulaşmak için hangi adımları atmalısınız? Hareket planları geliştirmeye yardım etmesi için
fütüristlerin kullandığı bir tekniğin adı “backcasting”dir. Geleceğe dair bir senaryoda
olduğunuzu ve yaşamınızın o dönemi için hedeflerinize ulaştığınızı hayal edin. Yıl kaç? Bu yılı
çalışma kağıdınızın sol-üstüne yazın, sonra içinde bulunduğunuz yıla kadar geri geri yılları
yazın. En üstten başlayarak vizyonunuzu ve senaryonuzu gerçekleştirmek için her yıl
atacağınız adımları belirleyin. Geleceğiniz için çalışırken, hedefleriniz haline gelecek anahtar
adımları belirleyin.

Backcasting- Gelecekten bugüne...
Yıl

Gelecekten şu ana kadar Aktiviteler-Mali durumSağlık-Barınma-Sosyal-Ulaşım
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Backcasting- Gelecekten bugüne... (Örnek)
Yıl

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

2007
2006

Atılacak adımlar (geriye doğru)
(Faaliyetler, finansal durum, sağlık, yaşanan yer, sosyal çevre,
mobilite)
30-Gelecek yas donemi icin planlamaya basla! Check-up yaptir, sagligia
dikkat et
Buyukbabam 80 yasinda! Gozle ve yakin ol
29-Is yasamimda 5. yil. Yeni hedefler kur ve yeni olanaklar gelistir
Ev almak. Uluslararasi seyahayat olanaklari gelistir
28- Gecmisten gelen okul ve esya borclarinin odedim. Tasarrufa basla,
yeni borc alma
27- Aile oldun, komsuluk, cocuklarin okulu
26-Kariyere konsantre ol ve saglam bir temel olustur
Emeklilik sigorasi baslat. Tasarruf
25- Calismaya basla, Istanbul’a tasin – ayri eve cik. Saglik sigortasi
Evlilik???
24- Master’ı bitir
CV ni yolla, Interview lara basla
Master tezini bitir, yaz.
Staj yap, tavsiye, referans al (yazili)
23- Potansiyel is olanaklarini arastir. Kariyer sitelerini, fuarlari gez
Staj
Kisisel ve kariyer cevreni olustur, genislet
22- Mayıs’ta mezun ol
Master imtihanina gir
Sonbaharda master’a basla Fellowship (akademik kulup, isletme, finans
kulubu gibi)
21- Alisma ve Hunior donemini tamamla – Sıkı calis, notlar ve yuksek
ortalama almayi zorla
Senior yilina basla, iyi notlar ve cevrede iyi intiba..
20- Ikinci yili tamamla, Junior (3. yila basla).
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Yıl

Yaşınız

Gelecek Planınız
Atılacak adımlar (geriye veya geleceğe doğru)
(Faaliyetler, finansal durum, sağlık, barınma, sosyal çevre, mobilite)
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Atılacak adımlar (ileriye doğru)
Yıl

(Faaliyetler, finansal durum, sağlık, yaşanan yer, sosyal çevre,
mobilite)
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2006

20-Zorunlu dersleri tamamla, universitede junior yilina (2. yil) basla

2007

21-Jr. yilini tamamla Sr. (3. yıl) yılına basla

2008

22-Mezun ol, master’imtihanina gir ve kulup (fellowship) uyeligi
müracaat et, Master’a basla, staja, part tine ise basla

2009

23-Staj yap, is arastir, CV yaz. Tavsiye, referans mektuplari al

2010

24- Master’ı bitir
CV ni yolla, Interview lara basla
Master tezini bitir, yaz.
Staj yap, tavsiye, referans al (yazili)

2011

25- Istanbula tasin! , Dogru kizi bul!

2011
2012

26-Iyi bi rise konsantre ol, emeklilik sigortasina basla , ev icin para
biriktir, kredi alabilecegin kayitlari olustur

2013

27- Aile olurum?- Komsulari ve okulu arastir

2014

28- Gecmisten gelen okul ve esya borclarinin odedim. Tasarrufa basla,
yeni borc alma

2015

29-Isindeki pozisyonunu saglamlastir, gelistir. Uluslararasi tecrubenin
yollarini aa, belki baska is? Ev edinme isini gelistir, ilerlet

2016

30-Gelecek yas donemi icin planlamaya basla!
Check-up yaptir,
sagligia dikkat et Buyukbabam 80 yasinda! Gozle ve yakin ol

2017
2018

Gelecek planınız – (Örnek)

Alternatif Planlama
Olasılık senaryolarınız gerçekleşirse ne olur? Ya da “en kötü ihtimallerleyüz yüze gelirseniz”?.
Bunlarla baş etmek için alternatif planlar geliştirin. “Eğer......ise, o zaman........” stratejileri
alternatif planlama için önemlidir. Burada kritik nokta; olumlu ve coşkulu bakış açısnızdır.
İhtimalleri gelecek planı yapmamak ya da yapılanı hayata geçirmemek için mazeret
yaratmak üzere kullanmamaya, bu ince çizgiye dikkat edin
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Tatsız bir olayla baş etmeye yönelik genel yaklaşımınızı belirlemek için stratejik düşünün.
Bu tip durumlar gerçekten olduğunda, minimize ya da maximize etmeye, ondan
faydalanmaya ya da kaçınmaya çalışma farkındalığınızı, kararınızı ancak bu şekilde
olduşturabilirsiniz. Örneğin size piyango çıkarsa, stratejiniz, göz önünde olmaktan
kaçınmak, kazandıklarınızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak olabilir. “Plan” sütununda
stratejinizi gerçekleştirmek için ayrıntılara girebilirsiniz. Örneğin, sağlığınız bozulursa (büyük
bir kriz, felç, Alzheimer) ve başkalarına bağımlı hale gelirseniz, stratejilerden biri bakım evi
ya da huzur evine gitmek olabilir. Bunun tam tersi, kuruma gitmekten kaçınıp, evde
bakılmakla ilgili bir strateji de geliştirebilirsiniz.
Bu olayların hepsini ciddiye alın. Hiçbir zaman başınıza gelmeyebilir ama gelirse hazır
olursunuz.

Sonuç…
Düşünceleriniz belki de ilk kez bu kadar saf , sistematik ve yoğun şekilde geleceğinize
yoğunlaştı. Düşlediğiniz geleceğe ulaşmak için stratejiler belirlediniz ve sizi bu geleceğe
götürecek bir hareket planı geliştirdiniz. Ayrıca alternatif planlar üzerinde de durdunuz.
Şimdi sıra en önemli adımda.

Planı Uygula!
ve kendi yarattığın geleceğin keyfini sür…
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M-GEN kimlerle çalışır?
Akıllı ve iyi bireylerle
Akıllı ve iyi kurumlarla

kişisel & kurumsal
fütürist & uzgörülü
olumlu gelecek tasarımı
İnsanlık, dijital çağın belirleyicisi Internet devrimiyle,
bilgiyi en çok sayıda üretmeyi,
dağıtmayı,
kopyalamayı,
paylaşmayı başardı...
Artık ‘’sibernasyon’’ çağındayız ...
Yalnızca ‘’en çok’’ u değil,
‘’en iyi’’ yi de yaratma dönemindeyiz...
Dijital çağda, tüm yaşamsal sistemlerimiz Internet
etkisiyle değişmişti. Sibernasyon’da temel
belirleyiciler nano teknoloji ve genetik olacak...
Kişisel, kurumsal, toplumsal ve tüm dünya olarak bir
kez daha değişecek, dönüşeceğiz. Hatta buna
başladık bile.... Pek çok şeyin alt üst olması,
kafalarımızın karışıklığı bundandır.
Hiç birimizde, çocuklarımızda anormallik, hata, eksik,
fazla yok! Sadece ve hep beraber bir kez daha
evrensel evrim geçiriyoruz, o kadar!...
Gelecek algımız değişiyor!...
Artık geleceği tahmin etmek, okumak, peşinden
koşmak, katlanmak gibi edilgen konunda
yaşamayacağız. Buna zorunlu değiliz...
Bundan sonrasında, daha iyi bir yaşam için
‘’fütürist’’, ‘’uzgörülü’’, ‘’stratejik’’ yaklaşımla, onu
tasarlayacağız.
M-GEN Gelecek Planlama Merkezi
‘’olumlu gelecek tasarımı’’’ için ...

Nasıl yapar?
Fütürist, uzgörülü, stratejik bakış açısıyla
Birey ve kurum ihtiyacına göre ‘’özel’’
‘’Olumlu’’
Hızlı, pratik
Bugünle yarını uzlaştırarak
Gün kurtarılırken, henüz ihtiyaç haline dahi gelmemiş,
yarının yaratıcı fikir, proje ve süreçlerini tasarlayarak
Planlayarak, uygulama desteği vererek
Kişi ve kurumun yanında olarak,
gereğinde durumsal destek vererek
Neler Yapar?
Kişisel-Kurumsal Gelişim - Gelecek Planlama Eğitim
ve Danışmanlığı, İş Avatarlığı, Future Scanning
Antrenörlük (Orta-Üst ve Executive seviyeler için)
Workshoplar
Moderatörlük, Facilitation, Interaktif uygulamalar
Kurumların etkinlikleri içinde veya özel fütüristik, yeni
trendler ağırlıklı konferans, seminer konuşmaları,
içerik, uygulama desteği
Temalı toplantı, konferans, etkinlik organizasyonları
İKKİ (İnsan Kaynakları Kurumsal İletişim) projeleri
WEB tabanlı, belli amaca yönelik proje tasarım,
geliştirme ve uygulaması
WEB, TV, Radyo, elektronik/basılı gazete, dergi,
sütun, sayfa, site, eğitim içerik tasarımı, desteği,
yönetimi
Nelere önem verir?
‘’Nesillere Uygun’’ (Screenagers) bakmaya
İnsan Kaynakları - Kurumsal İletişim (İKKİ)
entegrasyonuna
Çalışan, iş dünyası, öğrenci, ebeveyn işbirliğine
Geleceğin iş kavramları, meslekleri, çağdaş iş
modellerini aktarmaya
Gelecek, vizyon, misyon farkındalığı yaratmaya
Hedefli, amaçlı, iş, yaşam, eğitim kurgulanmasına
Katılımcı, paylaşımcı iş, yaşam, eğitim dengesi
sağlanmasına
Sahiplenme, ve aidiyet duygusunu, motivasyonu,
olumlu bakışı, coşkuyu arttırmaya
Başarılı, mutlu, verimli gelecek için yeni kavram ve
uygulamaları öğretmeye
Faydalı, kazançlı, sürdürülebilir iş ve kariyer
gelişimine
Her şeyin insanca yaşamaya hizmet etmesine...

Daha fazla bilgi için www.m-gen.biz  info@m-gen.biz  ufuktarhan.com
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