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SINAV KAYGISI VE SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 
 

 

Sevgili Gençler, 

İşler ciddi. Belki de her zamankinden daha fazla. Ülkemiz ve hatta nerdeyse
tüm dünya coğrafyası olarak olumsuz bir durum, bir salgın süreci içindeyiz.
Böylesine zorlayıcı bir durumda hepimiz yolumuzu kaybedebiliriz, fırtına da
sürükleniyor hissine kapılabiliriz. Salgınla ilgili belirsizlik ve yakınlarımızın
başına bir şey gelmesi ihtimali vb. yarattığı stresle birlikte 12. Sınıflar olarak
sizlerde bu süreçte aynı zamanda sınav hazırlığına devam etmektesiniz. Her
şeye rağmen, hayat devam ediyor ve zaman akıyor, ruh sağlığımızı korumak
adına hayatın olağan akışına göz kırpmamız, yıkılmadım ayaktayım demek
lazım ve yahut acı patlıcanı kırağı çalmaz demek…Hangisi rahatlatacaksa
onu deyin işte…

Gireceğiniz bütün büyük sınavlar hayatınızda çok önemli KIRILMA
NOKTALARI, DÖNEMEÇLERDİR. Bir otomobilin virajı alabilmesi için, ne çok
hızlı, ne çok yavaş gitmesi gerektiği gibi, sizlerin de sınav dönemeçlerini
aşabilmesi için ölçülü ve doğru bir şekilde çalışması gerekir. Sınav aynı
zamanda ciddi bir kaygı ve gerilim kaynağıdır, öğrencilere birtakım zorluklar
yaşatır, hayatın tadının kaçtığını hissettirebilir.

Sizler, eğitim sistemimiz gereği daha önce de büyük bir sınava girdiniz
aslında iyi bir lise eğitimi için…Sınavın yarattığı birtakım duygulara aslında
aşinasınız ve öğrencilik hayatınız boyunca eli yakanızda olacak bu sınavlar
devam edecektir. Gençler, sınavlarda başarıyı nasıl yakalayacağınız
konusundaki ipuçlarını doğru şekilde değerlendirirseniz sınavın getirdiği
meşakkatli sürecin kolaylıkla üstesinden gelebileceksiniz. Yani sınav
düşüncesinin içinizde yarattığı heyecanı kontrol ederek size zarar vermesini
engellemek SİZİN ELİNİZDE.

Limandan çıkmış bir gemi düşünün, denizde yol almakta olan bir gemi,
gemide birinci derecede karar verme organı, gemi kaptanıdır, son kararı
verecek olan odur. Bir fırtınayla karşılaştığında, bir korsan gemisinin
saldırısına maruz kaldığında bile. Bu gemi sorunsuz bir şekilde gideceği
noktaya ulaşırsa başarı kaptan dahil, bütün gemi personelinindir. Ama kaza
yaparsa sorumluluk kaptana aittir. ÇÜNKÜ KAPTAN YAPILAN YAPILMAYAN
HER ŞEYDEN SORUMLUDUR. Hayat yolunda adım adım ilerlerken alacağın
her kararın sorumluluğu da sana aittir, bu yüzden sorumluluklarının
bilincine varmalı, bu süreci iyi organize etmelisiniz.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Öncelikle; amaçlarınızı doğru 

belirlediniz mi, amacınızı belirlerken 

kendi ilgi ve yeteneklerinizi dikkate 

aldınız mı, başka hangi etkenleri 

dikkate aldınız? Bu amacı 

gerçekleştirmeyi GERÇEKTEN 

istiyor musunuz? Amacınızı 

gerçekleştirmek için zamanınızı 

etkin bir şekilde kullanıyor 

musunuz? Başlangıçta bu soruların 

net yanıtlarını bulacaksınız. 

İkinci olarak; amaçlarınıza ulaşmak için 

gereken motivasyona sahip misiniz? 

Yoksa gerçekten inanmadığınız bir şeyi 

amaç olarak mı görüyorsunuz? 

İnançlarınızın farkında mısınız? 

İnançlarınız düşüncelerinizi nasıl 

etkiliyor? Zihinsel etkinliklerinizin ne 

kadarını gerçek amacınıza ulaşmak için 

kullanıyorsunuz? 

Bu soruları kendinize sormalı ve düşünmelisiniz. Bir karar vermelisiniz. Şu anki hedefiniz heves mi 

yoksa gerçek mi? Zaman zaman üşengeçliğe kapılabilir, motivasyonunuz düşebilir, burada yapmanız 

gereken şey, ne için çalıştığınızı kendinize hatırlatmak.. 



 

               Bundan sonraki sayfalarda sizleri şunlar bekliyor: 

 

Pekala biraz kaygının anatomisi hakkında konuşalım o zaman ve onu daha detaylı tanımaya çalışalım ne 

dersiniz?.. 

Duyguyu oluşturan olay değildir, olayların nasıl algılandığıdır. Olaylar hakkındaki düşüncelerimiz, 

inanışlarımız ne hissedeceğimizin belirleyicisidir. Duygular geçicidir. Önce bunu bilin. Hiçbir duygu ne 

kadar olumsuz olursa olsun size yapışıp kalmaz. İstediğiniz zaman bu duygulardan kurtulabilirsiniz. 

KAYGI, insanın var oluşundaki en temel duygulardan biridir, insanın bedensel ve ruhsal varlığını 

tehlikede görmesi sonucunda yaşanılan tedirginlik olarak tanımlanmaktadır. Kaygı günlük yaşamda 

bazen yaratıcılığı artıran, motive ederken, bazen de bu tür davranışları unutturan ve genellikle gerginlik 

yaratan bir duygudur. 

SINAV KAYGISI, kaygının özel bir türüdür. Öğrencilerin sınav veya herhangi bir sınanma durumu 

sırasında yaşanan, dikkat dağınıklığına ve başarının düşmesine neden olan yoğun rahatsızlık ve heyecan 

duygusudur. 

Sınav kaygısı, sınavlara ilişkin olumsuz düşünceleri barındıran sınavlara yeterli hazırlığı yapamama 

kendine ilişkin olumsuz düşüncelerin eşlik ettiği durumların birleşimidir. 

 

1 • Kaygı nedir?

2
• Sınav kaygısı nedir?

3 • Belirtileri ve nedenleri nelerdir?

4
• Sınav kaygısının sonuçları nelerdir?

5
• Sınav Kaygısıyla baş etme yolları nelerdir?
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           Kaygı                                                    Kaygı                                                       Kaygı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTİVASYON VE 
İSTEK 

OLUŞMADIĞIND
AN SONUÇLAR  
OLUMSUZDUR. 

YARATTIĞI 
MOTİVASYON, 
İSTEK, KARAR 

ALMA, ALINAN 
KARAR 

DOĞRULTUSUN
DA HAREKETE 

GEÇMEYİ 
SAĞLAYARAK 

BİREYİN 
PERFORMANSIN

I ARTTIRIR. 

KAYGIYA YENİK 
DÜŞEN BİREY 

POTANSİYELİNİ 
TÜMÜYLE 

KULLANAMAZ, 
İSTENEN 

PERFORMANSI 
GÖSTEREMEZ. 

                 İSTENİLEN KAYGI ORTA DÜZEY KAYGIDIR. 
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-Kalp atışlarında hızlanma ve çarpıntı

-Hızlı nefes alıp verme

-Gerginlik veya sinirlilik hali

-Terlem veya titreme

-Dilin damağın kuruması

-İştahsızlık ve uyumada güçlük

-Baş ağrısı

-Mide şikayetleri

-Gergin bir ruh hali ve olaylara karşı aşırı tepki 
göstermek

-Düşünce,öğrenme ve algılamkata sıkıntı 
yaşamak

-Dikkat dağınıklığı

-Öğrenilenleri anımsayamamak

    Mantık dışı          

inançlar 
(Başarısız olma ve 

değerlendirilme 

korkusu) 

 

    Özgüven 

eksikliği ve 

kaybı  
 

Amaç ve 

hedeflerin 

belirlenmemesi  

 
 

  Soruları 

yapamama 

korkusu 

    

Zamanı iyi 

kullanamama  
 

 
 

   Sağlıksız 

beslenme ve 

düzensiz uyku 

 

 
 

 Aile baskısı 

(Öğrenci-ebeveyn 

ilişkisi) 

 

 
 

    Kötü çalışma 

alışkanlıkları 

(Erteleme ve 

üşengeçlik) 

 

 
 

SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ 

Fiziksek 

Belirtiler 

 

Psikolojik 

Belirtiler 

 

SINAV KAYGISININ NEDENLERİ 

 



 

 

 

Bilinçaltınıza bir mesaj gönderirsiniz ve bilinciniz bunu gerçekleştirir. Yani bu mesaj 

olumsuz olursa bu da gerçekleşir. Peki bazen kötü hissetmeyi seçiyor olabilir mi 

insanlar? Neden kaygı yaşamayı seçiyor olabilirsiniz? Bunun size bir yararı oluyor 

mudur veya nasıl bir yararı vardır?  

Evet patron çıldırdı ve diyor ki size bu kaygınız işinize yarıyor(işine gelmek) olabilir. 

Çünkü yaptığımız her şey bir ihtiyacımızı karşılar. Zararı daha çok olabilir ancak bir 

ihtiyacımızı da karşılamayan bir şeyi kolay kolay yapmayız. Yani belki kaygılanmak bir 

ihtiyacımızı karşılıyordur. Kaygı yaşamak hangi ihtiyacımızı karşılıyor olabilir? Hadi bir  

bakalım şöyle: 

 

 

 

• Belki ders çalışmamız için bizi motive ediyor olabilir, yapamazsın 
diyenlere kim olduğumuzu gösterme isteği. 

Hırs ve motivasyon ihtiyacı

• Kaygılanıp hastalandığımızda, huzursuz olduğumuzda aileler daha 
anlayışlı ve yumuşak davranıyor olabilir ve böylece onların 'bıdı bıdı' 
larından kurtuluyor olabiliriz.

Anlayış görme ihtiyacı

• Yani yapacağım demek zorundasınız ama yapabileceğinize de inanmıyorsunuz ve
kaygılanarak yapamayacağınızı ispat etmiş oluyorsunuz. Ve böylece sizi buna
zorlayan kişilerden intikam alınmış düşüncesi olabiliyor. Bakın kaygılandım, bu
yüzden olmadı, kaygıya kapılmasaydım kesin başarırdım vb.

Gerçekten inanmadığımız bir şeyi 
yapmamamız için bir neden bulma ihtiyacı



                                                                 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

-Huzursuzluk,
-Çabuk öfkelenme,

-Mutsuzluk,
-İçe kapanma,

-İlişki kurmada güçlük,
-Olumsuz benlik algısı,

-Düşünceleri toparlayamama, ifade 
edememe,

-Unutkanlık, transfer (bilgi aktarma) 
edememe,

-Görsel ve işitsel olarak gelen bilgileri 
anlamada güçlük çekme,

-Dikkat ve konsantrasyon güçlüğü,

-Kalp atışı hızlanır, solunum artar.
-Adrenalin miktarı artar.

-Bulantı ve kusma görülür.
-Kan şekeri yükselir.

-Kaslar kasılır ve titreme olur.
-Damarlarda daralma olur ve kan 

çekilir.
-Baş dönmesi ve bulanık görme oluşur.

-Mide ve bağırsak rahatsızlıkları,
-Mide asit oranı artar ve karın ağrısı 

oluşur.
-Ellerde titreme,

-Terleme,
-Nefes alıp vermede güçlük yaşama,

-Yorgunluk ve bitkinlik belirtileri,
-Uyku bozuklukları.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              SINAV KAYGISI İLE BAŞ ETMENİN YOLLARI 

Ertelememek, 

planlı ve 

programlı 

çalışmak. 

Hedefini doğru 

belirlemek, sınava 

iyi hazırlanmak. 

Başarısız olduğunuz 

konularla ilgili anında sonuç 

beklemeyin, kendinize biraz 

zaman tanıyın ve çalışmaya 

devam edin. 

Doğru nefes almayı öğrenmek.  

(Nefes Alma Egzersizi 

Gözlerinizi Yavaşça Kapayın. 

Burnunuzdan Yavaşça Nefes Alın. 

4 Saniye Boyunca Nefesinizi Tutun. 

Ardından 4 Saniye Boyunca Aldığınız 
Nefesi Verin. 

Nefes Burundan Alınmalı Ve Ağızdan 

Verilmelidir. Bu egzersizi 5-6 defa 

tekrarlayınız.) 

 

Olumsuz düşünceler (Mantık 

Dışı) yerine olumlu, sağlıklı 

düşünceler oluşturmak. 

(Örn: 1-  Sınavda başarısız olacağım 

yerine sınavda elimden gelenin en 

iyisini yapacağım. 

2- Sınav Geleceğimi Belirleyecek 

yerine sınav önemli ancak 

geleceğimi belirlemeyecek.  

 

 

Gevşeme 

egzersizlerini 

öğren ve uygula. 



GEVŞEME EGZERSİZLERİNE ÖRNEKLER 

Stres hayatımız için gereklidir. Öğrenmek için, üretmek için ve hayatta kalmak için strese 

ihtiyacınız vardır. Stres içinden çıkılmaz bir hal aldığında ve sinir sisteminin dengesini bozduğu zaman 

yorgunluğu beraberinde getirir. Gevşeme teknikleri ile birlikte sinir sisteminin dengesi yerine 

getirilebilir ve rahatlama sağlanabilir. Herkes için faydalı olan, sadece tek bir gevşeme tekniği yoktur. 

Rahatlama tekniği seçerken, özel ihtiyaçlarınızı, tercihlerini ve strese yanıt verme eğiliminizi dikkate 

almanız gerekir. Kaygılandığınız  durumlarda, Sınav öncesinde gevşeme egzersizlerini 

uygulayabilirsiniz.  

Egzersiz 1: 

1- Sırtınız düz olacak şekilde rahatça oturun. Bir elinizi göğüs kafesinizin üstüne, diğerini 

karnınızın üzerine koyun 

✓ Burnunuzdan nefes alın. Karnınızın üstündeki eliniz yükselecektir. Göğüs kafesinizin üzerindeki 

eliniz çok az hareket edecektir. 

✓ Ağzınızdan nefesinizi verin. Karın kaslarınızı kasarak daha fazla nefes vermeyi sağlayabilirsiniz. 

Karnınızın üzerindeki eliniz aşağı doğru hareket ederken, diğer eliniz çok az hareket edecek. 

✓ Burnunuzdan nefes alıp, ağzınızdan vermeye devam edin. Karnınızın yükselip alçalmasına göre 

aldığınız nefesi ayarlamaya çalışın. Nefesinizi yavaş yavaş verin. 

✓ Her bir nefes alış verişinizi 3’er saniyelik kısımlara bölün. Yani 3 saniyede nefes alın (daha 

yavaş veya hızlı değil), 3 saniye nefesinizi içinde tutun ve 3 saniyede bu nefesi geri verin. Bunu 

yaparken parmaklarınızla sayabilirsiniz. 

 

 

Egzersiz 2:   Sessiz, rahat bir yer bulun.  

❖ Gözlerinizi kapatın ve endişelerinizin uzaklaşmasına izin verin. Rahat ortamınızı hayal edin. 

Resim olabildiğince canlı olsun- görebildiğiniz, işittiğiniz, kokladığınız ve hissettiğiniz her şey- 

eğer birçok duyumsal detayı birleştirirseniz, en azından duyumlardan 3 tanesini, görselleştirme en 

iyi şekilde sonuç verir. Görselleştirirken, size çekici gelen imgeleri seçin, başkalarının önerdiklerini 

ya da çekici olması gerekir diye seçmeyin. Kendi hayalinizin ortaya çıkmasına izin verin. 

❖ Mesela sakin bir gölün kıyısında bir rıhtım hayal ediyorsanız: 

❖ Rıhtım etrafında yavaşça yürüyün ve etrafınızdaki renkleri ve yapıları fark edin. 

❖ Duyumlarınızın her birini keşfetmeye çalışın. 

❖ Suyun üzerinde batan güneşi görün. 

❖ Cıvıldayan kuşları dinleyin. 

❖ Çam ağaçlarının kokusunu hissedin. 

❖ Çıplak ayaklarınızı örten serin suyu hissedin. 

❖ Temiz, taze havanın tadını alın. 

❖ Rahat ortamınızı yavaşça keşfederken, rahatlama hissinin keyfini çıkarın. Hazır olduğunuzda, 

gözlerinizi yavaşça açın ve şimdiye dönün. 

 



 

  Yapılan araştırmalarda elde edilen bulgulardan bazıları; 

 

• Öğrencinin kişilik özellikleri yaşadığı sınav kaygı düzeyini etkilemektedir. Örneğin; çevrenin 

verdiği tepkileri önemseyen, olumsuz tepkilerde çok çabuk demoralize olan, alıngan zayıf benlik 

saygısı olan bireyler, sınav sonrası çevresinden olumsuz ifadeler, tepkiler görmesi gireceği 

sınavlarda kaygı düzeyini artırmaktadır.  

• Sınava hazırlanma tarzında rekabetin çoğaldığı durumlarda(rakip çok ise)  başarısız olma 

korkusu, kaygıyı daha da çoğaltmaktadır. 

• Hatalardan endişe duyma puanı arttıkça sınav kaygısı da artmaktadır. 

• Kaygı düzeyi arttığında, akılcı ve mantıklı davranışlar azalmaktadır. 

 

 

 

 

 

Bu bilgilendirmeler hazırlanırken aşağıdaki çalışmalardan da faydalanılmıştır.  

➢ Ortaokul Öğrencilerinin Yaşadığı Sınav Kaygısının Nedenleri Ve Anne - Baba Tutumlarının Sınav 

Kaygısına Etkisi: Merzifon Örneği/Mart-2016/Osman EKER 

➢ Sınav kaygısı üzerinde akılcı olmayan inançlarının etkisinin bazı değişkenler açısından 

incelenmesi/Aralık 2019/Kadir Soğuksu 

➢ Rüya Turna-Ben bana güveniyorum/5. Basım 

➢ Prof. Dr.Serdar Erkan, Doç.Dr. Alim Kaya- Deneysel Olarak Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik 

Programları III-2. Baskı 

➢ Nevzat Tarhan-Var Mı Beni Anlamak İsteyen.V 

 

 

                   Okuyunuz ki, beyninize kan gitsin, ruhunuza renk gelsin. 

 

 

Songül KAYIRAN İÇER 

Psikolojik Danışman 

 


