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Değerli Anne ve Babalar, 

Çoğu zaman çocuklarınızdan; ders çalışmak için yeterli zaman bulamıyorum, ödevlerimi 
yetiştiremedim, okumaya zamanım yok, yazmaya zamanım yok, soruları yapacaktım, ancak 
zamanım yetmedi, vb. bahaneleri sıkça duyarsınız. Çocuklarınızın hem okul hem de tüm 
hayatları boyunca başarılı olmaları için, edinmeleri gereken belki de en önemli konu 
zamanı yönetmeyi bilmeleridir. Bültenimizde “zamanı etkili kullanma ve yönetme” ile ilgili 
bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Yararlanmanız dileğiyle... 
 

                Eyüboğlu Eğitim Kurumları 

                                                                                            Rehberlik Birimi 

 

 

 Zaman; yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, satın alınması mümkün olmayan 
bir kaynaktır. Çoğunlukla yeterli olmadığından  şikayetçi olduğumuz; her zaman tasarruf 
etmeye çalıştığımız, çoğunlukla kaybettiğimiz durumdur. Zamanımızı nasıl 
değerlendirebileceğimize ilişkin doğru kararlar vermek, etrafta bulunan herhangi bir işi 
verimli şekilde yapmaktan daha önemlidir. Başarılı insanların bizden daha fazla zamanı 
yoktur, bu kişiler zamanı etkili kullandıkları için başarılıdırlar. Zaman; yenilenmesi 
mümkün olmayan bütün kaynakların en değerli olanıdır. Zaman diğer kaynaklardan farklı 
olarak; alınıp satılamaz, biriktirilemez, başkasına aktarılamaz, depolanamaz, üretilemez, 
çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Ancak zaman tasarruflu kullanılabilir. 
 
Zaman Yönetimi ise;  zamanın amaçlar, sorumluluklar, zevkler ve hobiler arasında dengeli 
bir biçimde paylaştırılarak; sosyal yaşam, aile yaşamı, özel yaşam ve iş yaşamı ile ilgili 
faaliyetlerin etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve gerçekleştirilmesi demektir. 
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Zaman Yönetmeye Nasıl Başlamalı? 
Zaman denetimi yapmak düzgün ve ters giden şeyler üzerinde konuşma ve düşünme 
fırsatıdır.  Zamanımızı yönetebilmek için;  
 

• Hedeflerimizi,  
• Yürüttüğümüz faaliyetleri,  
• Önem verdiğimiz değerleri  tanımlamalıyız.  

 

Başarılı bir öncelik belirlemenin kuralları: 
• Önceliklerin ne olduğunu anlamaya çalışmak, 
• Acil ve önemli kavramlarını tanımlamak, 

 
Acil demek; belirtilen bir zamana kadar bir işi yapamamak onu yapmayı değersiz kılar 
demektir. Yapılan iş, amaçların gerçekleşmesine yardım ediyorsa o görevi yapmak önemli 
demektir.  

• Kendimize göre aciliyet durumları belirlemek, 
• Hayattan ne istediğimizi bilmek,  
• Belirlenen önceliklere sadık kalmak. 

  

Zamanı Yönetme Teknikleri 

• Öncelikle amacımızı ve hedeflerimizi belirlemek, 

• Önceliklerimizi belirlemek, 

• Akıl defterimizi ya da ajandamızı kullanmak, 

• Günlük, haftalık, aylık planlar yapmak, 

• Yapılacak işlerin listesini hazırlamak, 

• En önemli işleri en verimli saatlerde yapmak, 

• Đletişimde teknolojiden yararlanmak, 

• Sorunları ve işleri biriktirmeden süratle çözmek, 

• Çalışma odamızı iyi düzenlemek, 

• Hayır diyebilmeyi öğrenmek, 

• Yapılacak işlere zaman sınırlaması koymak ve buna uymak, 

• Hoşlanılmayan işleri öncelikle tamamlamak, 

• Her işi zamanında tamamlamak, 

• Masada iş biriktirmemek, 

• Sonuç olarak bir işi başarınca kendini ödüllendirmek. 

   Zamanı etkin kullanmak başarıyı getirir. Başarıya ulaşmış insanları diğer insanlardan 
ayıran, zamanlarını farklı kullanmalarıdır. Zamanı iyi yönetmenin getirisi çok yüksektir. 
Ancak bazen zaman tuzaklarına takılıp, zamanı boşuna harcayabiliyoruz. 
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Zaman Tuzakları Nelerdir? 

 

Zamanımızı tüketen pek çok etken vardır. Bunların başında; öncelikleri belirleyememek 
gelir. Yapmamız gereken işleri önem ve aciliyet sırasına sokmadan işe koyulmak, 
zamanımızı etkili bir şekilde kullanmamızı riske atar. Öncelik sırasını gözardı ederek bir 
işe başlamak, plansızlık ve dolayısıyla kararsızlıkla bizi karşı karşıya bırakır. Belli bir 
plan dahilinde olmadan başlanan bir iş, devamında bizi fizyolojik ve duygusal açıdan 
yormaya başlar. Yapmamız gereken görevlere önem ve aciliyet sırasına göre başlamak, 
işlerin zamanında yetişmesini gerçekleştirebileceği gibi daha rahat çalışmamızı da 
sağlayacaktır.  Aksine, daha sonra yapılabilecek bir işi, aciliyeti olan bir işten önce 
yapmak ise, bize zaman kaybettirecek, acil olan işin kalitesini ve verimini düşürecek ve 
bizi aceleciliğe teşvik edecektir. Acelecilik; birçok şeyi gözden kaçırmamıza ve 
dolayısıyla birçok hata yapmamıza neden olabilir. Acele etmek zorunda kalmak aynı 
zamanda bizim kaygı düzeyimizin artmasına sebep olarak; yapmak zorunda olduğumuz işe 
konsantre olmamızı da olumsuz etkiler. Bir işe konsantre olamamak o işi yaparken 
zamanımızı çalar. Đçimize sinmeyen bir işi daha sonraya ertelemek ve tembellik etmek 
de; zamanımızı çalan hırsızlarla iş birliği yapmaktır. Ertelenen işler birikerek çoğalır ve 
işe başlama motivasyonumuzu düşürür. Ertelenen işler; beraberinde o işle ilgili belge, 
malzeme,vb. araçların kaybolmasına neden olabileceği gibi daha sonra  kaybolan araçları 
aramak için harcayacağımız zaman, yapmamız gereken işe ayıracağımız zamanı da 
kısıtlar. Bir işi yaparken kullanacağımız malzemeler düzenli olmalıdır. Düzensiz, dağınık 
bir masada ya da odada çalışmak, algısal olarak bizi yorabileceği için, yapmamız 
gereken işe konsantre olmamızı engeller. Bunların yanı sıra; bir iş yaparken gereksiz, 
uzun telefon konuşmaları, beklenmedik misafirler ve teklifler, ve bütün bunlara hayır 
diyememek de bizim zamanımızın boşa harcanmasına neden olan tuzaklardandır. 
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Zaman Tuzakları ile Nasıl Başa Çıkılır? 

Zaman hırsızları ile başa çıkmada temel rehberimiz; amaçlarımız ve sorumluluklarımızdır. 
Eğer amaçlı çalışma ve yaşama alışkanlığını elde edememişsek, zaman hırsızlarının farkına 
bile varamayız. Böylece bize yaşamımızla birlikte verilen bu değerli armağan; yani 
zamanımız aynen kum tanecikleri gibi elimizden akıp gider. Bu nedenle yapılacak ilk iş 
zaman bilincine sahip olup, amaç ve hedeflerin belirlenmesidir. Daha sonra önceliklerimizi 
saptamamız gerekir.  

 

Etkili zamanlama için ipuçları aşağıda toplu olarak verilmektedir: 

• Zamanımızı çalan alışkanlıklarımızdan kurtulma, 

• Bizim dışımızda başkalarının yapabileceği işlerimiz için yardım alma, 

• Olumlu ve geliştirilmesi gereken özelliklerin belirlenmesi, 

• Masanın ve mekanın düzene sokulması, 

• Kararların süratli ve yerinde verilmesi, 

• Planların esnek yapılması, 

• Her çalan telefona koşulmaması, 

• Telefonda etkin konuşmanın öğrenilmesi ve gerektiğinde e-posta kullanılması, 

• Teknik aksaklıkların giderilmesi. 

Zamanı Yönetmenin Yararları Nelerdir? 

Đnsanın işine, ailesine, sosyal yaşamına ve kendisine ait sorumluluklarını etkinlikle yerine 
getirmesinin yaratacağı doyum ve başarı duygusu en önde gelen kazançtır. Kıt olan 
kaynakların ve zamanın bilinçli olarak kullanılması; üretkenliğin ve performansın artması, 
akademik kariyerde ilerleme, kişisel gelişime zaman ayırma, kendine güven gibi sonuçları 
doğuracak, bu sonuçlar da maddi ve manevi tüm kazançları beraberinde getirecektir. 
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