
 

 

Geldik şimdi program yapmaya. Program yapın 

yapın diyeni çok duymuşsundur, biraz sıkıcı bir 

şey bunu duymak, ama gerçekten işe yarıyor mu 

gel konuşalım. 

Yıllar içinde çeşit çeşit program deneyip en 

faydalı olanını buldum. Üstelik öyle sıkıcı da 

değil. Buna geçmeden önce, program yapmanın 

artı ve eksilerinden söz edelim. 

 

» Program yapmanın avantajları? 

En büyük avantajı tartışmasız 'motive edici' etki 

yapması. Moral skalası yaparsak -50 ile +50 

arası, seni 0'dan 40'a çekebilecek en kolay şeydir 

program yapmak. 

 

» Programın dezavantajları? 

Doğrudan bir dezavantajı olmasa da program 

yapıp uygulamazsan moralini 0'dan -20'ye 

çekiverir. Bunun gerçekleşmesi ve 

gerçekleşmemesi elbette senin elinde. 
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 » Nasıl hazırlayacağım? 

Önüne kareli boş büyükçe bir sayfa ve bir kurşun 

kalem alıyorsun. Uçlu da olabilir. Bir de bir adet 

renkli kalem. Rengi farketmez, ama renkli olmalı. 

Program deyince hepimizin aklına ilk gelen şeyi 

yapmayacağız tabi. Sıkıcı bir program örneği 

şöyledir: 

8.00 – Kalk.  

8.00-8.15 – Kahvaltı yap 

8.15-10.00 – Ders çalış 

Bu nedir yahu 😊 Hangimiz dakikalara göre 

yaşıyor ki? Böyle programlar can sıkıcıdır. Ben 

sana yaklaşık 6 yıldır hemen her gün 

uyguladığım günlük planı anlatacağım 😊 

 

Bir örneği hemen paylaşayım: 

 

28 Aralık Cumartesi 

kalkış: 6.00 + Sabah Rutini* + Kahvaltı 

sa: 8.00  

(2) Cümlenin Anlamı konu bitir. 
(2.30) Moment ve Denge konu bitir. 
(1.30) Açılar 5 test çöz. 

Öğle uykusu (20 dk) 

(3) Osmanlı Yükseliş Dönemi bitir. 

Akşam Rutini* 

yatış:21.30 
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Sabah ve akşam rutinleri epey önemli, ancak o 

başka bir yazının konusu 😊 

Kutucuklara dikkat ettin mi? Onlar zaman 

bloklama metoduna uygun olarak orada 

bulunuyorlar. Zaman bloklama metoduna göre 

çalıştığında verimliliğin kat kat yükselir 😊 Bu 

metoddan da bahsedeceğiz. Çok keyifle 

uyguladığım bir metoddur. 

İşte gördüğün üzere, benim en çok 'uygulanabilir' 

bulduğum program tipi bu. Kalkış saatin belli. 

Yatış saatin de belli. Kaç saat çalışacağın ve ne 

çalışacağın da belli. (2) şeklinde yazdıklarımsa 

sağındakine kaç saat harcayacağını belirtiyor. Bu 

süreleri en uygun şekilde belirlemek için ise aylık 

program hazırlamalısın. Senin için sahip 

olabileceğin en iyi aylık program yapma e-kitabını 

hazırlıyorum, önümüzdeki haftalarda 

ulaşabileceksin. 

 

 » Programı daha uygulanabilir hale getirelim. 

*Kalkış saatinde kalkmak için çalar saatini ve 

telefonun alarmını kurmayı unutma. Alışkanlığın 

oturduğunda artık alarmsız uyanabilirsin. Ben son 

3 yıldır telefon alarmı kurmadan vaktinde 

uyanabiliyorum :P 

*Programı bugün dahil önümüzdeki 3 gün için 

tasarla. 28, 29, 30 Aralık için mesela. 

*Esnek davran. O gün toplam 8 saatin boşsa 
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bunun 7 saatine değil 4 veya 5 saatine çalışma 

koy. Uygulanabilirlik açısından çok önemli bu. 

*Belirlediğin saatlere mutlaka uy. 

 

 » Çok Önemli Ayrıntılar 
1. Programı uygulamaya ne zaman başlayayım? 

Önceden günlük plan yapmıyorduysan eğer 

birdenbire bir programla başlamak ağır olacaktır. 

'benim için fark etmez' deme sakın. Biliyorum 

içindeki o tutkuyu ama sıfırdan bir günde 5 saat 

çalışma eklersen 'ters tepki'ler alabilirsin o 

programdan. Aman. 

 
2. Programın gelişmiş hali  

Ve ikinci ayrıntı: Bu programa başladığında 

saatlerin tutmayabilir. Doğaldır. Bir iki hafta bu 

şekilde program yap önce, ve yukarıda 

yazdığımdan daha da esnek davran. 8 saatin 

varsa 3 veya 4 saat ile başla. 

sonrasında ise; Her konuya ne kadar vakit 

ayıracağını ancak aylık program yaparak 

öğrenebilirsin. 

 

Çok güzel olacak, bu programı uygularsan hem 

programlı olacaksın hem de istediğin ilerlemeyi 

kaydedebileceksin. 

Planlı programlı ve bol başarılı günler :] 

Hakan ERÖZTEKİN 

Sınavı-Yerim 

https://sinaviyerim.com/

