
ZAMANI YÖNETMEK 
 
“Zaman” herkes için değerli ve kısıtlı bir kaynak. Öğrenciler, gençler, ev hanımları hatta emekliler de 
çalışanlar gibi zaman yokluğu çekebilirler. Asıl önemli olan öğrencilikte başlayan ve büyük ihtimalle hayat 
boyu peşimizi bırakmayacak olan zamansızlık algımıza bir çare bulmak. 
 
Bu noktada zaman yönetimi popüler bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Zamanı yönetebilmek aslında 
yapmak istediklerimize zaman ayırabilmek, dolayısıyla hayatımızı daha zengin, daha mutlu 
yaşayabilmekle ilgili. Daha fazla eğlenmek, çalışmak, okumak, spor yapmak ya da dediğim gibi canınız ne 
istiyorsa onu yapabilmek, nasıl bir hayat istiyorsanız onu yaşayabilmek için. 
 
Ne yazık ki zaman yönetimi eğitimlerinde katılımcılara sihirli bir değnekle dokunamıyoruz. Eğitim 
sonunda yapabildiğimiz, sadece farkındalıklarını artıracak örneklere değinmek ve birtakım pratik çözüm 
önerileri vermek. Uygulayıp uygulamamak tamamen karşı tarafın elinde. 
 
Aşağıda sizler için bu önerilerden bir kısmını yazdım, umuyorum içlerinden en azından bazılarını dener ve 
zamanınızı daha iyi yönetebilirsiniz. 

 Öncelikle günde 2 saat ek zamanınız olduğunu hayal edin. Bu zamanı ne yaparak geçirmek 
isterdiniz? Bu soruyu bir hafta boyunca her gün, günün sonunda kendinize sorun. Cevaplarınız 
zaman kısıtınız nedeniyle yapamadıklarınızdır.  

 Sonra, gerçekten bu aktiviteler için zamanınızın olup olmadığını, daha doğrusu onlar için zaman 
yaratıp yaratamayacağınızı sorgulayın. 

 Bu aşamada aşağıdaki zaman tuzaklarının hangilerine ne ölçüde takıldığınıza dikkat edin ve 
aksiyon alın. Unutmayın çözüm sizde! 

 Plânsızlık: belirsizlikleri bahane etmeyi bırakıp, hayatınızı, yılınızı, ayınızı ve gününüzü planlayın. 
Belirsizlik ancak hedef koyduğunuzda azalacaktır. 

 Öncelikleri belirleyememek ve sıralayamamak; bir faaliyeti yapmadan önce gerçekten yapmak 
istediğinizin ve sizin için önemli olanın o faaliyet olup olmadığını sorgulayın. 

 Ertelemek: Zaman tuzaklarının en bilineni. Zor, sıkıcı ve vakit alacak isleri ertelemek yerine küçük 
parçalara bölün ve her gün sadece bir kısmını yapın. Aksi takdirde dönem projesini son haftaya 
sıkıştırma kâbusuyla karşı karşıya kalabilirsiniz! (Sanırım durum tanıdık geldi) 

 Kendini gereğinden fazla işe adamak (mükemmeliyetçilik!); ya hep ya hiç yaklaşımı, ya da insanı 
ayrıntıların içine boğan mükemmeliyetçilik tutumu gizli bir zaman tuzağıdır. Zaman değerli 
olduğuna göre işe gereği kadar zaman ayırmanız gerektiğini hatırlayın, daha fazla değil.  

 Kırtasiyecilik ve verimsiz okuma: derslere katılıp not almak, neyin gerçekten önemli olduğunu 
anlamanızı sağlayacak, böylece sınav zamanlarında çalışma zamanlarınızı kısaltacak ve sizi 
verimsiz okumalardan uzak tutacaktır. 

 Hayır diyememek: zaman kısıtlı olduğuna göre herkesin her istediğini yapamazsınız. Zaman 
ayırmak istemediğiniz faaliyetlere suçluluk duymadan hayır demeyi öğrenin! 

 Gereksiz telefonlar, hatta e-postalar, hatta sosyal medya. Dijital çağda yaşadığımızı inkâr edelim 
demiyorum, ama ne kadar vakit geçirdiğinizi ve ne derece fayda sağladığınızı kıyaslamanız önemli.  
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