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Merhaba bir yıl daha bitiyor, zor bir yıldı 2015. Çok fazla acı, üzüntü, kayıp yaşadık. Biz her yeni yıla yeni Merhaba bir yıl daha bitiyor, zor bir yıldı 2015. Çok fazla acı, üzüntü, kayıp yaşadık. Biz her yeni yıla yeni 

umutlar besleyerek, biriktirerek girelim. Her zaman işler iyi gitmese de en azından umutlarımız olsun umutlar besleyerek, biriktirerek girelim. Her zaman işler iyi gitmese de en azından umutlarımız olsun   

elimizde. Mutlu yıllar dileklerimizle!elimizde. Mutlu yıllar dileklerimizle!  

Yeni Yıl Kararları: Bu Yıl Çok Şey Farklı Olacak!Yeni Yıl Kararları: Bu Yıl Çok Şey Farklı Olacak!  

    Yeni yıl kapıya dayandı! 2015 yılının son ayına 
girmişken hepimiz yeniliklerle ve güzelliklerle gelmesini 
umut ettiğimiz yeni yılı  heyecanla bekler olduk. Bir yılın 
bitecek ve yeni bir yılın başlayacak olması bizlere bitecek 
olan yılı artılarıyla, eksileriyle, doğrularımız ve yanlışları-
mızla, gurur duyduklarımız ve pişman olduklarımızla, 
memnun olduklarımız ve değiştirmek istediklerimizle de-
ğerlendirip bizleri yeni yılla ilgili kararlar almaya teşvik 
ediyor. Yeni yıl kararları, istediğimiz insan olma ve istedi-
ğimiz hayatı yaşama yolunda bizlere yardımcı olan bir 
araç. 
 
     Daha az içki içmek, sigarayı bırakmak, daha fit 
olmak (daha çok spor/egzersiz yapmak), sağlıklı yemekler 
yemek, hayalini kurduğumuz projeye başlamak, kendimi-
ze daha çok zaman ayırmak, ailemiz ve sevdiklerimizle 
daha çok vakit geçirmek, para biriktirmek, borçlardan kur-
tulmak, daha çok ders çalışmak, daha çok seyahat etmek, 
daha çok gönüllü işler yapmak, daha çok kitap okumak, 
daha az televizyon izlemek, yeni bir dil öğrenmek, zamanı 

daha iyi planlamak, stresle daha iyi başa çıkmak, duygula-
rımızı daha iyi yönetmek, sosyal medyada daha az zaman 
geçirmek, daha cesaretli olmak, ve bunlar gibi bir çok 
farklı hedef... Hepimiz aslında yeni yılın gelişiyle beraber 
heyecanla ve büyük bir motivasyonla kendi hayatımızla 
ilgili hedeflerimizi gözden geçirip yeni kararlar alıyoruz. 
Fakat maalesef karar alma aşaması kadar kolay olmuyor 
aldığımız kararları uygulama aşaması. Araştırmalara göre 
yeni yıl kararı alan her 10 kişinin sadece 1i hedeflerini ger-
çekleştirebiliyor. Hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için 
dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. 
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Hedeflerimizi Gerçekleştirme Girişimlerimizden Önce Dikkat Etmemiz Gerekenler 
 
  Hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için tabii ki öncelikle kendimize bizim için anlamlı hedefler belirlememiz 
gerekir. ”Benim hayat amacım ne?”, “Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum?”, “Nasıl bir yaşamım olsun istiyorum?”, 
“Hayatta önem verdiğim değerler ne?”, “Nasıl bir insan olmak istiyorum?”, “Hangi değerlere uygun bir şekilde yaşa-
mak istiyorum?”, “Yaşlandığımda nasıl bir hayat yaşamış olarak ve nasıl bir insan olarak anlatılıyor olmak isterim?”, 
“Bunun için neler yapmalıyım?”, “Hedeflerim neler olmalı?” gibi sorular hayatımızla ilgili hedeflerimizi belirlememize 
yardımcı olur. Hayatımızla ilgili hedefler belirleyip bu hayat amaçlarımızı gerçekleştirmeye çalıştıkça hayatımız bize 
daha anlamlı ve keyifli gelir ve hayatımızı daha motive bir şekilde yaşarız. 
   
 Fakat rol modeller de edinsek, hedefimiz ile ilgili hayaller de kursak, irademize ve kararlılığımıza da güven-
sek, hedeflerimize ulaşamamanın olumsuz yanlarına da odaklansak; hedeflerimizi nasıl gerçekleştireceğimize dair 
planlarımız olmadan bu hedeflere ulaşmamız pek mümkün olmamakta. Hedeflerimizi daha küçük hedeflere 
(adımlara) bölmemiz ve açık, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırlı olarak belirlememiz ise onları gerçekleş-
tirebilmemizi kolaylaştıran en önemli karakteristiklerden. İstediğimiz sonuca ulaşacak kişiyi kendimiz olarak belirle-
memiz ve bu konuda başarılı olup olmadığımızı nasıl anlayacağımızı açık bir şekilde belirtmemiz hedefimizi gerçekleş-
tirebilmemiz açısından çok gerekli. 



-  Hedefimiz Açık Olmalı: Hedefimize ulaşmamız, onu ay-
rıntılarıyla açık ve somut bir şekilde ifade edebildiğimiz 
zaman kolaylaşır. Hedeflerimizi açık bir şekilde ifade ede-
bilmemizin en iyi yolu da kendimize ne (hedef ne), kim 
(kim bu hedefi gerçekleştirecek), ne zaman (bu hedef ne 
zaman gerçekleştirilmiş olacak), nerde (bu hedef nerede 
gerçekleştirilecek) ve nasıl (bu hedef nasıl gerçekleştirile-
cek) sorularını sormaktır. Bu soruların cevabına göre he-
defimizi açıklamak en sonunda neye ulaşmak istediğimizi 
anlatmakla kalmaz, aynı  zamanda bunun için hangi adım-
ları atmamız gerektiğini de belirtir. Örneğin, kilo verme 
hedefi olan bir kişi hedefini “Cumartesi ve Pazar günleri 
saat 8’den 10’a kadar sitemdeki spor salonunda spor ya-
parak ve hamurlu yiyecek ve tatlı yemeyi keserek doğum 
günümde şu anki kilom olan 60 kilodan 50 kiloya inmiş 
olacağım.” olarak açık bir şekilde ifade edebilirse bu he-
defini gerçekleştirme şansı yükselir. 
 
-  Hedefimiz Ölçülebilir Olmalı: Hedefimizin ölçülebilir ol-
ması bizim bu hedefe ulaşma konusunda başarılı olup ol-
madığımızı rahatlıkla anlayabilmemizi sağlayacağı için çok 
gereklidir. Hedefimizin ölçülebilir olup olmadığını anla-
mak için kendimize kaç, ne kadar, kaç tane gibi sorular 
sorabiliriz. Yukarda verdiğim örnek üzerinden gidecek 
olursak kilo verme hedefi konusundaki başarıyı 60 kilodan 
50 kiloya inme, yani 10 kilo verme olarak tanımlayabiliriz. 
Veya 2016 yılında daha sağlıklı olma hedefi olan bir kişinin 
“Bu hedefe ulaşma sürecine bu hafta başlıyorum” demesi 
bu hedefini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlamak 
için yetmez. Oysa ki “Gelecek haftadan itibaren her gün, 
yemekte olduğum sebze miktarını şimdi yediğim miktara 
göre 3 kaşık arttırarak daha sağlıklı beslenmeye başlaya-
cağım” demesi hedefini gerçekleştirme konusundaki ba-
şarısını takip etmesini ve anlamasını sağlar. Bu örneklerde 
olduğu gibi başarıyı nasıl ölçebileceğimizi spesifik olarak 
ifade edebilmemiz belirsiz bir şekilde kelimelere dökül-
müş ulaşılması arzu edilen bir sonuçtan çok daha etkili 
olur. 
 
-  Hedefimiz Ulaşılabilir Olmalı: Kendimize büyük hedefler 
koyabilsek de bu hedefleri daha küçük ulaşılabilir adımla-
ra bölmemiz hedefimizi gerçekleştirebilmemiz açısından 
çok önemlidir. Bunu, hedeflerimizi bir kaç günde, haftada, 
veya ayda ulaşabileceğimiz ölçümlere bölerek yapabiliriz. 
Örneğin, toplamda 10 kilo vermeniz gerekiyorsa ama 1 
ayda 4 kilo vermekte basarisiz olmuşsanız, hedefinizi sizin 
için daha ulaşılabilir olan ayda 2 kilo vermek olarak değiş-
tirmeniz faydalı olur. Başarı ölçümünüz olarak belirlediği-
niz 2 kiloyu vermeyi başardığınız zaman, daha fazla kilo 
vermek için yeni bir hedef belirleyebilirsiniz. Kendimize 
yüksek hedeflerimize onları parçalara/minik adımlara bö-
lerek ulaşma şansını verdiğimizde, bu hedeflerimize ulaş-
ma yolundaki olası hayal kırıklıklarımızı  önlemiş oluruz. 
Ayrıca bir hedefe ulaşmamız yolunda bize yardımı olacak 
olan becerilerimizin, kaynaklarımızın ve tavrımızın var 
olup olmadığını da sorgulamalıyız. Eğer bunlara sahip de-

ğilsek hedefimizi gerçekleştirme çalışmalarımızdan önce 
gerekli becerilerimizi ve kaynaklarımızı geliştirmeli ve ge-
rekli tavrımızı edinmeliyiz. 
 
-  Hedefimiz Gerçekçi Olmalı: Hedeflerimizin sadece ulaşı-
labilir olmaları yetmez, gerçekçi de olmaları gerekir. Ger-
çekçi olmaları yalnızca hedeflerimizin bizim için ulaşılabilir 
olmaları demek  değil, aynı zamanda bu hedefleri gerçek-
leştirmeyi gerçekten çok arzu ediyor olmamız demektir. 
Örneğin, eğer kilo vermeyi çok istiyorsak ama kilo vermek 
için gerekenleri (spor yapmak, beslenme alışkanlıklarını 
değiştirmek gibi) gerçekleştirmeyi istemiyorsak, kendimi-
ze kilo verme hedefi koymamalıyız. Çünkü böyle bir du-
rumda böyle bir hedef belirlememiz maalesef hayal kırık-
lığından başka hiç bir şeyle sonuçlanmaz. Fakat, bu hede-
fimizi gerçekleştirmeye hazır olduğumuzda ve bunu ger-
çekleştirme becerimiz olduğunda kendimize bu hedefi 
koyabiliriz. Bir diğer yol hedefimizi bizim bu hedefi ger-
çekleştirmemiz konusunda heyecan duymamızı sağlaya-
cak şekilde ifade etmemizdir. Örneğin, kendimize 10 kilo 
verme hedefi koymak yerine bizi daha çok heyecanlandırı-
yorsa en yakın arkadaşımızın gittiği spor salonuna kaydo-
lup haftanın 4 günü oraya spor yapmaya gitme hedefi 
koyabiliriz. Unutmayın, hedef bizim hedefimiz, onu istedi-
ğimiz gibi şekillendirmek bizim elimizde. 
 
-  Hedefimiz Zaman Sınırlı Olmalı: Son olarak, hedeflerimiz 

zaman sınırlı olmalıdır. 
Sadece 10 kilo vermek 
istediğimizi söylemek 
yerine bu hedefi ger-
çekleştirmek için belli 
bir zaman/tarih belirle-
memiz çok önemlidir. 
Bu zaman, düğün veya 
sömestr tatili gibi özel 
bir organizasyon/

etkinlik veya durum/olay olabilir, veya mesela 4 ay sonra-
sına denk gelecek bir tarih olabilir. Göreceksiniz ki, kendi-
nize bir zaman dilimi belirlemek motivasyonunuzu arttıra-
cak. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu zaman dili-
mini çok kısa tutmamaktır. Çünkü hedefimizi gerçekleşti-
rebilmek ve davranışlarımızı alışkanlığa çevirebilmek için 
yeterli zamana ihtiyacımız vardır. 
 

2/42/4  



Yeni Yıl Hedeflerimizi Gerçekleştirmemize Yardımcı Olacak Diğer Öneriler: 

  - Neden Kendimize Böyle Bir Hedef Koyduğumu-
zu Hatırlatmak: Hiç kimse eğlence olsun diye kendine bir 
hedef belirlemez. Kendimize hedefler koymamızın nedeni 
hayatımızda değişmesi gereken veya değişmesini istediği-
miz alanlar olmasıdır. Eğer bu değişim isteğinin nedenine 
odaklanırsak (hedefe ulaşmamızın amacı, faydası, hayatı-
mıza katacakları), bu hedefe bağlı kalıp onu gerçekleştir-
me şansımız büyük ölçüde artar. Çünkü eğer hedeflerimi-
zin arkasında güçlü bir neden yoksa motivasyonumuzu 
kaybetme ve hedefimize ulaşamadan pes etme ihtimali-
miz çok yüksek olur. Benim önerim kendinize bir hedef 
belirlediğinizde ilk olarak böyle bir hedefi belirlemiş olma-
nızın tüm nedenlerini kaybetmeyeceğiniz, hep yanınızda 
taşıyabileceğiniz bir deftere veya bir kâğıda yazmanız ve 
motivasyonunuzun azalmakta olduğunu hissettiğiniz an-
larda bu deftere veya kâğıda bakıp nedenleri kendinize 
hatırlatmanız. Ayrıca nedenleri post itlere yazıp, sık sık 
görüp hatırlayabilmeniz için, banyonuza, odanıza, takvi-
minize, vs. yapıştırmanız da çok yararlı olur. Yani, kısacası, 
kendimize belirli bir hedefi koyma nedenlerimizi hatırlat-
mak için elimizden geleni yapmalı, aklımıza gelen işe yara-
yacağını düşündüğümüz her turlu yolu denemeliyiz. Hatır-
latmalar ayni zamanda hedeflerimizi gerçekleştirmemizi 
ertelememizi de engeller. 
 - Sadece Bir Hedefe Odaklanmak: Birden fazla 
hedefimiz olsa da şuan için bu hedefler arasından bizim 
için gerçekleştirmesi en önemli ve en acil olanı seçip onu 
gerçekleştirmeye odaklanmak ve bu hedefimizi gerçekleş-
tirinceye kadar diğer hedeflerimize ulaşma yolunda hiç bir 
adim atmaya başlamamak çok önemlidir. Yani hedefleri-
mizi teker teker gerçekleştiriyor olmak... Çünkü, genellik-
le, bir çok şeyi ayni zamanda değiştirmeye çalıştığımızda 
enerjimiz ve zamanımız bölündüğü için hiç bir değişikliği 
gerçekleştirememekteyiz. 
 - Hedeflerimizi Belirlemek İçin Yılbaşı Gecesini 
Beklememek: Muhtemelen yılbaşı gecesinin ihtişamı ve 
heyecanı bizleri yeni yıla dair aşırı umutlu kılıyor. Fakat 
zaman verip üzerine düşünmeden ve plan yapmadan yıl-
başı gecesinde belirlediğimiz hedefler çoğunlukla geçici ve 
ulaşılmamış isteklerimiz olarak kalıyor. Bu nedenle yeni yıl 
kararlarımızı belirlemek için yılbaşı gecesini beklememeli, 
kendimize yeni yılda başarmak istediklerimizi düşünmek 
ve bu isteklere nasıl ulaşabileceğimizi planlamak için ye-
terli zamanı vermemiz gerekmektedir. 
 - Kendimize Hedeflerimize Ulaşmak İçin Zaman 
Tanımak: Unutulmaması gereken çok önemli bir nokta 
değişim efor, zaman, sabır, azim ve kararlılık gerektirir. Bu 
her insan için böyledir. Alışılmış yaşamdan farklı bir yaşa-
ma geçmek (ve yeni alışkanlıklar edinmek) değişim yaptı-
ğımız alana göre farklılık göstermekle beraber çoğunlukla 
günler, haftalar veya aylar alır. İlerlemelerden sonra geri-
lemeler, yükselişlerden sonra düşüşler olabilir. Bunlar 
değişimin ve gelişimin doğal parçalarıdır. Düşüşler olduğu 
zamanlarda yılmadan, usanmadan, vazgeçmeden tekrar 
tekrar kalkıp yola 2 adım ileri 3 adım geri de olsa devam 

etmek bizi istediğimiz noktaya ulaştıracak en gerekli ve 
etkili davranıştır. 
 - Kendimizi Ödüllendirmek: Hedeflerimizi daha 
küçük hedeflere bölüp o küçük hedeflerimizi gerçekleştir-
diğimiz zamanlarda kendimize minik ödüller vermemiz 
basari hissimizi pekiştirerek motivasyonumuzu devam 
ettireceği için çok yararlı olur. 
 - Ailemizle ve Arkadaşlarımızla Hedeflerimizi Pay-
laşmak: Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimizden aile-
mize ve arkadaşlarımıza bahsetmemiz onlardan bu konu-
da destek almamızı sağlar ve motivasyonumuzu arttırabi-
lir. 
 - Hedeflerimize Ulaşma Yolunda Yürümeye Ertele-
meden Hemen Başlamak: Hayatimizi hep erteliyoruz. Oy-
sa ki ulaşılabilir, yaşanılabilir tek gerçek an aslında şu an. 
Yaşadığımız ölümlü dünyada gelecek gelecek mi gelmeye-
cek mi, gelirse bizim düşündüğümüz şekilde mi gelecek 
yoksa hiç aklımıza gelmeyen koşullarda mi gelecek bilmi-
yoruz, bilemeyiz. İyi kötü doğru yanlış diye yorumladığı-
mız davranışlarımızla dolu olan geçmişimiz de geçmişte 
kaldı, kabullenmesi çok zor olsa da ne yaparsak yapalım 
geri dönüp de değiştiremeyeceğimiz geçmişte. Ama şu 
anımızı istediğimiz şekilde şekillendirmek bizim elimizde. 
Bu nedenle pişman olup düşüncelerle zamanımızı geçmiş-
te harcamak yerine geçmişten hayatla, diğer insanlarla, ve 
kendimizle ilgili öğreneceklerimizi öğrenip, dersler çıkarıp 
şuandan itibaren nasıl biri olmak ve nasıl yaşamak istedi-
ğimizi farkına vararak ertelemeden hemen o yolda adım 
atmaya başlamamız çok önemli. İsteklerimizi gerçekleştir-
meye ertelemeden şimdiden başlıyor olmamızın kendimi-
ze olan güvenimize ve inancımıza da olumlu etkileri ola-
caktır ve hayat tatminimizi, huzur ve mutluluğumuzu art-
tıracaktır. Çünkü korkmadan, kaçmadan, cesaretle doğru 
bulduğumuz yolda yürümeye başlamak, hedeflerimizi ger-
çekleştirebildiğimizi, bu konuda başarılı olabildiğimizi gör-
mek kendimizle gurur duymamızı sağlayacak, bize mutlu-
luk ve neşe getirecektir. 
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 Aslına bakarsanız, eğer hayatımızla ilgili hedeflerimizi belirlemişsek yeni yılın gelmesini beklemek yerine şuan-
da yapmak istediklerimize ertelemeden hemen de başlayabiliriz, yeni yıla girerken de bunları devam ettirmek olur 
amacımız. Çünkü aslında yeni yılı her ne kadar yepyeni, tertemiz bir sayfa olarak düşünsek de aslında sadece tarih 
değişiminden ibaret ve insan aklıyla yaratılmış düşüncemizle var olan bir şey. Şuanda kendimizi hazır hissetmediğimiz 
bir şeye büyük olasılıkla yeni yıl geldiğinde de hazır hissetmiyor olacağız. Diyete başlamak gibi bu durum aslında. Hani 
diyete başlamak için haftaya Pazartesi gününü bekleriz ya hepimiz, o hiç gelmeyen ya da geldiğinde de motivasyonu-
muzu çabucak kaybettiğimiz o Pazartesi günü. Hazır hissedemememizin nedenini sorgulamadan, farkına varıp bu ne-
denle yüzleşmeden, bu konuda bir çözüm bulmadan kararımızı uygulamamız için belirlediğimiz tarihler diğer günler-
den farksız bir şekilde geçer. Bu noktada kendimize sorabileceğimiz bir kaç soru var. “Bu hedeflerimizi gerçekleştirme 
yolundaki adımları neden şuanda atmıyoruz?”, “Şu an bu hedeflerimizi gerçekleştirmemize neler engel oluyor/şu ana 
kadar neler engel oldu?”, “Yeni yılda bu engeller olmayacak mi?”, “Bu engellerle nasıl başa çıkabiliriz?”, “Bu engelleri 
nasıl ortadan kaldırabiliriz?”, “Neler hedeflerimize ulaşma konusunda bize yardımcı olabilir?”, “Şu ana kadar hiç ulaş-
mış olduğumuz bir hedefimiz oldu mu?”, “Bu hedefe nasıl ulaştık, neler gerekti?”, “Hedefimize ulaşırken karşımıza 
çıkan engelleri nasıl aştık?”, “Neler işe yaradı?”, “Bunlar yeni hedefimize ulaşmak konusunda da bize yardımcı olabilir 
mi?”. Bu sorulara verdiğimiz yanıtlar sayesinde hedefimizi gerçekleştirmemize engel olabilecek faktörleri ve onlarla 
nasıl mücadele edeceğimizi belirlememizin hedefimize ulaşmamız yolunda bizlere gerçekten çok büyük yardımı olur. 
  Kendinize sizi en mutlu edecek, kişisel olarak da sizi en çok geliştirecek ve hayatınızı anlamlı kılacak hedefler 
belirleyip bu hedefleri sırayla, adım adım gerçekleştirdiğiniz sevgi ve güzelliklerle dolu bir yıl dileklerimizle... 
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Hedefimizi Gerçekleştirmemize Engel Olabilecek Faktörleri Belirlemek 


