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ERGENLİK VE ZAMAN YÖNETİMİ       

Belki kabullenmesi zor ancak herkes için bir gün yirmi dört saattir. Kimileri ihtiyaç ve istekleri 
doğrultusunda bu süreyi etkin geçirirken kimileri ise hep bu sürenin kendilerine yetmediği söylemiyle 
yakınır. Ergenlerde bu yakınmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Oysaki zaman, tüm insanların eşit olarak 
sahip olduğu tek şeydir. Zaman yönetimi ise zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde 
kullanma ve denetleme sistemidir.   
     Öğrencilerin yaz tatiline girdikleri bu günlerde ihtiyaç duyacakları öncelikli beceri zaman 
yönetimidir. Peki neden buna ihtiyaç vardır? Etkin bir planlamayla verimsizliği gidermek, belirlenen 
hedeflere ulaşmak, yıl içinde eksik kalan bilgileri tamamlamak, eski öğrenilenleri pekiştirmek için. 

Etkin bir şekilde zaman nasıl yönetilir?
     Öncelikle kendimizi değerlendirmeli, yapacağımız tatilin süresini, boş vakitleri aşağı yukarı 
hesaplamalıyız. Bu zamanları dolu dolu ve 
tadını çıkartarak geçirmelisiniz. Unutmayın 
yaz tatili uzun bir süreçtir ve doğru 
planlamayla an’ ınızdan keyif alır bir hale 
dönüşebilirsiniz.
     Aynı zamanda derslerle ilgili hedefleriniz 
üzerine düşünmeli ve notlar almalısınız. Bu 
notlar konu başlıklarıyla ya da ders 
isimleriyle ayrıştırabileceğiniz şeyler olabilir.
     Günlük programınızda 
sosyalleşebileceğiniz zamanların ve ders 
çalışma zamanlarının olduğu  aralıklar 
belirlemeniz günlerinizi etkin geçirmenize 
yardımcı olacaktır. Planlama neyi ne zaman 
yapacağınızı bilmenizi sağlayacak ve her 
seferinde şimdi nereden başlayacağım 

hissinden sizi kurtaracaktır. 

Grafik1: Zamanın akıp gittiğini anlatan grafik.
http://sanniocomic.blogspot.com.tr/2016_04_01_archive.html sitesinden 
alınmıştır.
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    Önceliklerinizi belirleyerek bu öncelikleri içine alan bir planınızın olmasına özen göstermelisiniz. 
Öncelikleriniz derken hedefleriniz, sorumluluklarınız, yapmaktan hoşlandığınız şeyleri kastetmekteyim. 
Önceliklerinizi belirleme diğer kişilere ‘hayır’ deme kabiliyeti sunacaktır. Günümüzde arkadaşlarımız 
tarafından, sosyal medya tarafından, bilgisayar ve oyunlar tarafından bir bombardımana tutulmaktayız. 
Önceliklerinizin farkında olmak bu durumların tüm zamanımızın harcanmasına da engel olacaktır.
    Şimdilerde Amerika’da tanımlanan bir bağımlılıktan söz 
edilmektedir. Bu bağımlılığın ismi ‘FOMO’ (Fear of Missing 
Out)‘dur; yani bir şeyleri kaçırma, dışında kalma korkusu olarak 
çevirebiliriz. Sosyal medya için çok kullanılan bu bağımlılık tarzı 
zaman yönetimimizi alt üst edebilir. Bu yüzden yaptığımız her 
eylemden sorumlu olduğumuzu bilip zamanı geldiğinde keyif 
aldığımız bazı şeyleri bırakabilmeyi kendimize öğretmeliyiz. 
Unutmayalım ki insanoğlu bilinçli ve kendi kendini yönetebilen bir 
canlıdır. Programınızı saatler günler olarak, yazılı bir şablonda 
yapmayabilir ancak zihninizde oluşturduğunuz planlama aynı yazılı 
programınız gibi net ve uygulanabilir olmalıdır.
     Unutmayın bu tür öneriler, bir takvimle köleliğe yol açmaz. Size 
korkunç gelebilir, özellikle de etkili bir zaman yöneticisi değilseniz! 
Ancak bu daha büyük bir özgürlük ve başarı hissi yaşatır çünkü denetimde siz varsınızdır. Bu hissi 
yaşadıktan sonra anlayacaksınız ki kendi kendinizi yönetme becerisine sahipsinizdir. 
     Yaklaşan uzun tatil dönemi öncesinde üstüne düşünmeniz gereken bu uygulamalar kendine 
güvenli, ne yaptığını bilen, olasılıkların farkında bireyler olarak yolunuza devam etmenizi sağlayacaktır.

Keyifli tatiller dilerim..

                                                                                                                            

      	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Mine Gülses
                                                                                                        Rehber ve Psikolojik Danışman

Grafik 2: Eylemin önemini anlatan grafik.
http://ofishane.blogspot.com.tr’ den alınmıştır.
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