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1. SINAV KAYGISI NEDİR?

Kaygı; belirsiz bir olaya karşı gergin bir beklentinin olması ve buna eşlik eden 
huzursuz bir gerilim duygusudur. İnsanların günlük yaşamlarında sıklıkla 
karşılaştığı kaygı, belli durumlarda yaşamı devam ettirebilmek için gerekli 
olan doğal bir tepkidir.

Günümüzde sınavlar her yaştan bireyin başarısını ve yeteneklerini 
değerlendirmede sıklıkla kullanılan araçlardan biridir. Bir sınav hakkında 
gergin hissetmek oldukça normal ve beklenen bir durumdur. Kaygının alt 
kategorilerinden biri olan sınav kaygısı ise; kişinin sınav öncesinde veya 
sınav süresince deneyimlediği yoğun gerginlik, sinirlilik ve endişe duygularını 
içeren psikolojik durumdur. 

Birçok kişi sınav öncesinde kaygı veya stres yaşamaktadır. Aslında 
kişinin belirli düzeyde yaşadığı stres, sınavdaki başarısını olumlu yönde 
etkileyebilmektedir. Ortalama bir kaygı seviyesi sınav anında konsantrasyonu 
ve performansı artırdığı gibi, çalışmaya devam etmemiz için gereken enerjiyi 
de bize sağlayabilir. Ancak bu stres seviyesi aşırı hale geldiğinde sınavdaki 
performansı olumsuz etkilemektedir. Sınav kaygısı, derslerden kaçınma, 
erteleme, dikkat dağınıklığı, yeme bozukluğu, performans düşüklüğü gibi 
davranışlarla kendini gösterebilir. Bunun yanı sıra fiziksel rahatsızlıklar ve 
yorgunluk hissedilebilir. 

Genel olarak bir sınav ne kadar zorsa veya sınavda başarı göstermek 
ne kadar önemliyse sınav o kadar büyük bir tedirginlik oluşturmakta ve 
kaygının etkileri o kadar büyük olmaktadır. Değerlendirme durumu söz 
konusu olduğunda başarısızlık korkusu, utanma ve sosyal olarak reddedilme 
olasılıkları da devreye girebilir.



2. SINAV KAYGINIZ OLDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Semptomlar fiziksel, bilişsel, davranışsal
ve duygusal olabilirler.

a. Fiziksel Semptomlar: 
Terlemek, titremek, kalp çarpıntısı, ağız kuruluğu, nefes 
darlığı, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma, mide bulantısı, ishal, 
kusma vb.

b. Bilişsel ve Davranışsal Semptomlar: 
Dersten kaçma, okula gitmek istememe, felaket senaryoları 
oluşturma (“Dersten kalacağım”, “Mezun olamayacağım”, 
“İnsanlar aptal olduğumu düşünecek” vb.), konsantre olmakta 
zorluklar, kendine eleştirel yaklaşma, kararsızlık, bağımlılıklara 
yönelme, hafıza ile ilgili problemler vb.

c. Duygusal Semptomlar: 
Çökkün duygu durumu, özgüven eksikliği, kendinden şüphe 
etme, öfke, umutsuzluk, stres, korku, yetersizlik, gerginlik, 
tedirginlik.

4



5

3. SINAV KAYGISINA KARŞI
MOTİVASYONU KORUMANIN YOLLARI

Motivasyon, belirli bir hedefi belirlerken veya gerçekleştirirken 
kişiyi harekete geçiren unsurdur. Fakat her zaman kendiliğinden 
ortaya çıkmaz ve kimi zaman motive olmakta zorlandığımız 
dönemler olabilir. Bu gibi dönemlerde derslere katılmak, 
ödevleri tamamlamak veya sınavlara çalışmakta zorlanabiliriz. 

Motivasyonu korumak ve artırmak için ise yapabileceklerimiz 
vardır: 

• “Neden?” sorusunu hatırlamak:
Motive olabilmenin en güçlü yollarından biri, kendinize başarılı 
olmayı neden istediğimizi hatırlatmaktır. Bunun için gelecekteki 
sizi hayal edebilir ve kendinizi motive etmek için şu anda neden 
bu sınava çalışmayı istediğinize dair 
3 nedeni bir kağıda yazabilirsiniz. 

 Motivasyonu
Sağlamanın Yolları v2
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 Veliler İçin

• Harekete geçtikten sonra motivasyonun artacağını 
bilmek: 
Birçok kişi yeterince motive olmayı bekler ancak 
motivasyonu sağlayan aslında eylemin kendisidir. 
Kendimizi hazır hissetmesek bile ufak bir başlangıç 
yapmak motivasyonun filizlenmesini ve büyümesini 
sağlayabilir. Motivasyonun süreç içerisinde yükseleceğine 
güvenerek başlangıç adımını atmayı deneyebilirsiniz. 

• Motivasyonu artıran stratejiler kullanmak: 
Bazen yapmayı planladığımız şeyler bize çok uzun 
ve ulaşılması zor gelebilir. Böyle durumlarda onları 
ertelemek isteriz. Oysa ertelemek yerine elimizdeki 
görevi küçük parçalara ayırmak ve her gün için belli 
sayıda parçayı bitirmeyi hedeflemek durumu korkutucu 
olmaktan çıkartabilir. Tamamladığımız her adımda 
kendimizi başarı kazanmış gibi hissederek yola daha 
güvenli devam edebiliriz. Hedefimizin spesifik, ölçülebilir, 
gerçekçi olması ve bir zaman sınırı olması yürüdüğümüz 
yolda bize rehberlik edecek olan haritayı sağlar.

• Farklı motivasyon türlerinden kendinize uygun olanı 
seçmek:
Bazı kişiler olumlu hedeflerin belirlenmesinden, bazı 
insanlar ise olumsuz sonuçlardan uzaklaşarak motive 
olabilirler. Örneğin, bir kişi sınavda başarılı olmanın 
ona neler kazandıracağına odaklanmayı tercih ederken 
bir diğer kişi sınavda başarısız olmasının onun istediği 
bölümü okumasına engel olacağına odaklanmayı tercih 
edebilir. Fakat unutmamak gerekir ki sürekli olumsuz 
sonuçlara odaklı olarak düşünmek sizi çaresiz ve yorgun 
hissettirebilir.
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 Veliler İçin

• Kendi çalışma rutinini keşfetmek: 
Bazı öğrenciler aynı rutini takip ederek verimli çalışmayı 
sürdürebilirken bazı öğrenciler ise motive olabilmek için 
değişime ve çeşitliliğe ihtiyaç duyabilir. Kendinize en uygun 
olan rutini keşfetmek için yeni bir çalışma alanı denemek, 
dikkat dağıtmayacak müzik eşliğinde çalışmak, başkalarıyla 
birlikte çalışma grubu içinde çalışmak gibi birçok yönteme 
başvurabilirsiniz. 

• Hayatı dengede tutmak, dinlenmeye ve keyif almaya 
vakit ayırmak: 
300 kilo taşıyabilen bir masa düşünün. Dersler ve sınavlar 
200 kilo çekiyor diyelim. Üniversite sınavı da kendi başına 
200 kilo çekiyor olsun. Hayatınızdaki diğer stresler de 100 kilo 
çekiyor olsun. Masanın üzerine koyduğunuz ağırlıklar 
500 kiloya ulaşıyor. Bu 500 kiloluk yükü taşıyabilmesi için 
masayı alttan desteklemeniz gerekecektir. Aksi takdirde 
masa bu yükü taşıyamayıp önce sarsılmaya başlar ve 
sonra da çöker. Başka aktivitelere zaman ayırmaya hakkınız 
yokmuş gibi algılanan bu süreçte kendinize masadaki yükü 
dengeleyebileceğiz kaynaklar edinin. Örneğin, arkadaşlarınızla 
vakit geçirmek, egzersiz yapmak, kendi kişisel bakımınıza 
zaman ayırmak veya keyif aldığınız bir şarkıyı dinlemek vb. 
Başarılarınız için kendinize küçük ödüller vermek de sizi bu 
süreçte destekleyecektir. 

Bir maratona çok hızlı başlayıp hiç yavaşlamadan ya da 
su içmeden bitirmek mümkün değildir. Sınav maratonunu 
da arada mola vermeden ve ihtiyaçlarınızı karşılamadan 
tamamlamak çok da gerçekçi olmayacaktır. 
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4. SINAV KAYGISIYLA BAŞ ETMENİN YOLLARI

Sınav öncesi yapılabilecekler: 
• Hazır hissetmenizi sağlayacak ve son dakikaya 

bırakmadığınız bir plan çerçevesinde ders çalışma 
programınızı oluşturabilirsiniz. 

• Sınavın önemli olduğunu fakat bu sınavın sizin zekanızı, 
başarınızı ya da bütün geleceğinizi şekillendirmeyeceğini 
kendinize hatırlatabilirsiniz.

• Eğer bireysel çalışmalarınıza ek olarak verimi arttıracağını 
düşünüyorsanız grup çalışmalarına katılabilirsiniz. 

• Sınavda başarılı olduğunuzu ve rahatça soruları 
cevapladığınızı hayal edebilirsiniz. Ayrıca geçmişte 
başarılı olduğunuz sınavları kendinize hatırlatmak ve o 
anda hissettiğiniz duyguların bedeninizde nasıl bir etki 
yarattığına odaklanabilirsiniz.  

• Kendinizi sakinleştiren aktiviteler yapmak 
ya da çevrenizdekilerle durumunuz hakkında konuşmak 
daha iyi hissettirecektir.

• Uykusuzluk kaygıyı artıran önemli faktörlerden biridir. Bu 
nedenle sınav öncesinde bedeninize ve zihninize dinlenme 
şansı verin. Uyumadan bir süre önce televizyon, telefon, 
bilgisayar gibi uyaranı çok olan aletlerden uzaklaşın. Bu 
gibi uyaranlar kaygı yaratan düşünceleri ve duyguları 
tetikleyebilirler. 

 Sınav Kaygısıyla
Baş Etmek İçin İpuçları



• Eğer çalışırken kaygınızın arttığını fark ederseniz kalkıp kısa 
bir ara verin. Çalışma düzeninize sık ama kısa aralar ekleyin. 
Bu aralarda kaygınızı azaltacak ve sizi rahatlatacak bir 
şey yapın (Esnemek, kısa bir film izlemek, arkadaşlarınızla 
konuşmak gibi).

• Uzun süreler boyunca masa başında oturup çalışmak etkili 
bir yol değildir. Eğer odaklanamadığınızı düşünüyorsanız, 
çalışma sürenizi kısaltarak devam edin. 

• Kaygıyı etkileyen bir başka faktör ise yemek düzenidir. 
Bazen çok kaygılandığımızda sağlıklı beslenme düzenimizi 
bırakıp aşırı yeme ya da aç kalma davranışları gösterebiliriz. 
Sınav kaygınızı yönetebilmek için protein ve sebze 
tüketimini artırarak işlenmiş gıdalardan uzak durabilirsiniz.

• Kafein alımını sınırlandırın. Kafein kısa süreli bir uyaran 
olarak etkili olsa da kaygı yaşayan kişilerde kaygının 
artmasına ve daha rahatsız hissetmelerine neden 
olabilmektedir. 

• Kaygınızın arttığını fark ettiğinizde basit gevşeme ve nefes 
egzersizleri de deneyebilirsiniz.

• Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın; herkesin öğrenme şekli 
farklıdır. Siz “Kaygılıyım, herkes benden daha iyi yapıyor.” 
demek yerine “Elimden gelenin en iyisini yaptım.” gibi 
teşvik edici cümlelerle kendinizi motive edebilirsiniz. 

Sınav günü geldiğinde yapılabilecekler:
• Yeni bilgiler öğrenmeye çalışmayın, var olan bilgilerinizi 

pekiştirebilirsiniz. 
• Önceden aldığınız kısa notları tekrar etmek yardımcı 

olabilir fakat bu sizi daha çok kaygılandırıyorsa odağınızı 
değiştirecek aktiviteler yapabilirsiniz. 

• Nefes egzersizleri uygulayabilirsiniz.
• Kahvaltınızı hafif tercih edip kafein tüketimini 

sınırlayabilirsiniz.
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5. EBEVEYNLER İÇİN

Sınav Kaygısı Konusunda Çocuğunuza
Nasıl Destek Olabilirsiniz?
Sınav zamanları öğrenciler için olduğu kadar aileleri için de 
zorlayıcı olabilir. Çocuğunda sınav kaygısına yönelik belirtileri 
fark eden ailelerin uygulayabileceği yaklaşımlar şu şekildedir: 

• Çocuğunuzun yeteri kadar uykusunu aldığından ve iyi 
beslendiğinden emin olun: 
Çocuğunuzun sınav döneminde sağlığını, odaklanmasını 
ve enerjisini koruyabilmesini sağlamak için besleyici ve 
sağlıklı atıştırmalıkları yemelerini ve işlenmiş gıdalardan uzak 
durmalarını teşvik edebilirsiniz. Düzenli gece uykusu, bellek 
süreçlerinin pekiştirilmesi ve konsantrasyonun sağlanması 
açısından
faydalı olacaktır. 

• Sınav zamanlarında çocuğunuzun fiziksel aktivitesini 
destekleyin:
Fiziksel aktiviteler vücuda salgılattığı hormonlar sayesinde 
çocuğunuzun enerji seviyesinin artmasına, o ana odaklanarak 



rahatlamasına ve stresinin azalmasına katkıda bulunacaktır. 
Böylelikle örneğin ailece yürüyüş yapmak veya yüzme, 
bisiklete binme gibi aktiviteler çocuğunuzun hem fiziksel hem 
de zihinsel sağlığına katkı sağlayacaktır. 

• Çalışma yerinin belirli olmasını sağlayın ve çalışmanın 
bölünmemesi konusunda destek olun:
Çocuğunuzun çalışmak için kendine özgü, sessiz ve organize 
bir alana sahip olması bilgiyi hafızasında tutmasına ve daha 
sonra hatırlamasına olumlu bir etki sağlamaktadır. İdeal 
çalışma yerinin dikkat dağıtıcı nesnelerden arınmış olması 
önemlidir. Çocuğunuzun bilgisayar ve cep telefonundan 
uzak durmakta kendi kendine başarılı olamayacağını 
düşünüyorsanız bu eşyaların başka odada kalmasını teşvik 
etmek önemli olacaktır.  
Çocuğun çalışma düzenini bozabilme ihtimali olan durumları 
mümkün olduğu kadar çocuğunuzun çalışma programına 
göre koordine etmeye çalışın.

Çocuğunuzla Destekleyici İletişimi
Nasıl Kuvvetlendirebilirsiniz? 
Bu süreçte dikkat edilmesi gereken konulardan biri de 
çocuğunuzla nasıl iletişim kuruyor olacağınızdır. Sınav 
stresiyle çocuğunuz fiziksel semptomlar, olumsuz düşünceler 
ve çökkün bir ruh hali içerisindeyken sizin onunla kuracağınız 
iletişimin destekleyici ve yol gösterici olması önemli olacaktır.
 
• Çocuğunuzun hedefleriyle ilgili konuşun:
Hedeflerle ilgili konuşurken dikkat edilmesi gereken 
ebeveynlerin kendi beklentilerini empoze etmemeye 
çalışmalarıdır. Bunun yerine çocuklarının hedeflerinin ne 
olduğunu sormak ve bu hedeflerin gerçekçiliği üzerine 
konuşmak iyi olacaktır. Çocuk eğer kendi için anlamlı bir 
hedef koyabilirse bu hedefe ulaşmak için daha kolay ve güçlü 
bir biçimde motive olacaktır. Gerçekçi olmayan hedefler 
belirlemek öğrenciler için moral bozucu olabilir ve çalışma 
isteğini düşürebilir. Gerçekçi ve zorlayıcı hedefler belirlemek 
konusunda destekleyici olmak önemlidir.
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• Çocuğunuzun sizden beklentisinin ne olduğunu sorun:
Çocuğunuzun kendisini motive eden ve ona iyi gelen 
yöntemin ne olduğunu keşfetmesi konusunda rehberlik 
edebilirsiniz. Bazı öğrenciler ebeveynlerinin kendisine bir 
çalışma programı belirlemeleri veya kendilerini test etmeleri 
ile ilgili yardım isterken, bazıları bu durumu kendi alanına 
müdahale ediliyor olarak algılayabilir. Onların en çok neye 
ihtiyaçları olduğunu sorarak, onlara uygun ve gerekli desteği 
sağlayabilirsiniz. 

• Çocuğunuzun üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışın:
Çocuğunuzu dinleyin, destek olun ve eleştiriden kaçının. 
Bir teste veya sınava girmeden önce güven verici ve olumlu 
olmak önemli olacaktır. Başarısız olmanın dünyanın sonu 
olmadığını bilmelerini sağlayın. İşler yolunda gitmezse 
tekrar sınava girebilirler. Her sınavdan sonra, çocuğunuzu 
sizinle konuşması için teşvik edin. Zor buldukları sorulara 
odaklanmak yerine iyi giden kısımları tartışmak iyi gelecektir. 
Değiştirilemeyecek şeylerin üzerinde durmak yerine ilerlemek 
ve bir sonraki sınava odaklanmak önemlidir.
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6. PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR İÇİN

Öğrencilerin sınav kaygısı ile baş etmeleri için ailelerin yanı 
sıra okul psikolojik danışmanlarının da destek sağlayabileceği 
birçok etkili yöntem bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:  

• Öncelikle öğrencilerin ebeveynleri ile güçlü bir birlik 
kurulmalıdır. Öğrencinin okul sürecine ebeveynler de dahil 
edilebilir.

• Velilere sınav kaygısı hakkında bilgi içeren seminerler 
verilebilir. Bu seminerlerde çocuklarının kaygılarıyla baş 
etmelerine yardımcı olacak bilgiler öğretilebilir.

• Sınav kaygısı hakkında öğrencilere de seminerler 
düzenlenip, kaygının nasıl yönetilebileceği ve kaygının 
doğal ve sağlıklı bir tepki olduğu anlatılabilir.
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• Okul psikolojik danışmanları, sınav stratejileri ve etkili 
çalışma yöntemleri hakkında da öğrencileri bilgilendirebilir. 
Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere rahatlama teknikleri 
öğretilebilir ve kendilerine yönelik yargılayıcı ifadeleri 
kullanmamaları için bilişsel müdahaleler yapılarak alternatif 
düşünce sistemleri oluşturulabilir.

• Fakat bunları yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlardan 
biri de her çocuğun farklı bir öğrenme süreci olduğudur. 
Bu nedenle öğrencinin gelişimi takip edilmeli ve sınav 
kaygısının kontrolden çıktığı düşünülüyorsa bir uzmana 
yönlendirme gerçekleştirilmelidir.



 Psikolojik Danışmanlar İçin
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• Psikolojik danışmanlar bireysel görüşmelerin yanı sıra 
öğrencilerle grup olarak da çalışabilir. Aynı deneyimi 
yaşayan bir gruba dahil olmak öğrencileri rahatlatarak, bu 
kaygıyı sadece onların yaşamadığının farkına varmalarına 
yardımcı olabilir. Bu görüşmeler sırasında öğrenciler 
duyguları ve beden duyumları hakkında konuşmaya teşvik 
edilebilirler. Öğrencilere bu gruplarda kaygının öğrenilen 
bir davranış olduğu anlatılabilir. Öğrencilerin ortak 
konular (okul, sınavlar, kaygı) hakkında neler hissettikleri 
konuşulabilir ve birlikte öneriler belirlenebilir.
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Kitapçıkta yer alan bilgilerin öğrencilere 
ve sınav hazırlık sürecinde onlarla 
aynı heyecanı yaşayan ebeveyn ve 

öğretmenlere faydalı olmasını dileriz.


