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SINAV KAYGISI BÜLTENİ 

Bu yazı, sınavlara yönelik olası  tutum ve davranışlar konusunda bilgi vermek ve nasıl başedebileceği 

hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

İçeriğinde; Korku nedir? Kaygı nedir? Sınav kaygısı nedir? Kaygı nasıl ortaya çıkar?Kaygılı insanların 
genel özellikleri nelerdir? İnsanların kaygılı olmasında çevrenin rolü nedir? Kaygılı insan nasıl davranır? 
Kaygı nasıl ortadan kaldırılabilir? Derinlemesine gevşeme nasıl olur? Zaman ve kaygı arasındaki ilişki 
nedir? Sınav kaygısıyla başetme yolları ele alınmaktadır. 
 
Öncelikle bazı kavramları bilmeniz duygu ve düşüncelerinizi ayırt etmenizi sağlayacaktır 
 
 
 
 
 
 

KORKU NEDİR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hayat boyu bizi etkisine alan etkenlerden bir 
tanesidir korku. Çocukken en çok öcülerden, 
cücelerden, devlerden ve daha pek çok şeyden 
korkarız. Her şeyden korkulabilir diye 

düşünürüz. Bir yerimizin yaralanacağını, 
canımızın yanacağını zanneder kötü bir şey 
olacağı hissine kapılırız. Zarar görmek 
istemeyiz. O zamanlardan fiziksel olarak zarar 
göreceğimiz korkusu yerleşir kalır. Üzerimize 
gelen bir şeyler vardır ve ona yapma” demek 
geçer içimizden, “ben sana bir şey yapmadım 
ki, ne olur zarar verme” demek. Korktuğumuz 
şey her ne ise yaşadığımız her an yanımızda 
taşırız ve o nesneyi her gördüğümüzde tekrar 
alevlenir gibi olur. Yani korkunun kaynağı 
somuttur. 

 
 

 KAYGI NEDİR?  

Kaygı ise¸ duygusal ya da fiziksel baskı altındayken ortaya çıkan kaynağı belli olmayan bir korkudur. 
Korku anında fiziksel varlığımıza yönelik bir tepki varken; kaygıda fiziksel varlığımıza yönelik bir tehlike 
yoktur.  Kendi olumsuz düşüncelerimiz sonucu kaygıyı üretiriz, yani kaygının kaynağı belirsizdir. Korku, 
kaygıdan daha şiddetli olsa da korku kısa süreli, kaygı ise daha uzun sürelidir. 
      
Kaygı geleceğin korkusudur. Mutsuz olmak istemeyişin korkusudur. Yalnızlığın korkusudur. Hayatın 
mahvolacağı düşüncenin korkusudur. Aileye, çevreye rezil olacağının korkusudur, kendine olan güvenin 
kaybolacağının korkusudur. Fiziksel bir altyapısı olmasa da korkulacak şey varmış gibi gelir insana. 
 
Kaygının sebebi yaşantı anında belirsizmiş gibi gelir; çünkü kaynağını derinlerden alır, geleceğe taşır. 
Her ne kadar yabancı kaynaklı gibi görünse de kişinin kendi iç savaşıdır. “Ya kötü bir şey olursa” 
düşüncesidir bu sıkıntıyı yaratan. 
 

 



Yaşam içerisinde minicik şeylerden kendi devimizi yaratırız. Nasıl yarattığımızı dahi bilmeden onun 
önünde diz çökeriz ve bize neler getireceğini beklemeye başlarız. Çünkü kaygının etkileri bedende 
meydana gelir.  
 

 
 
 
 

GÖZÜNÜZÜ AÇIN! 
 
 
Korkuyu yenmenin zamanı geldi de geçiyor. Lütfen kendinize ne kadar eziyet ettiğinizin farkına varın. 
Yaşam sizin yaşamınız ve sıcacık elleriniz arasından bir buz kütlesi gibi kayıyor. Korkularınızın yaşantınızı 
nasıl etkilediğini daha ne kadar görmezden gelmeye devam edeceksiniz. Ne mi görüyorsunuz? 
Gördüğünüz perişan haliniz, umuda aç yaşamınızdır. Korku ve kaygı halinde hiçbir şeyin güzel yönünü 
göremezsiniz. Hayatınızın zehir haline gelmesine yaptığınız katkı ağzınızda ekşimtırak bir tat bıraktığını 
duyduğunuz an, iş zaten olabildiğince ilerlemiştir. Kendinizi tanıyamadığınızı hissedersiniz, 
gülemezsiniz, çünkü neyle karşı karşıya olduğunuzu bilemezsiniz. Koşamazsınız çünkü ayağınıza bir 
şeylerin takılıp düşeceğiniz gelir aklınıza. Hayatınızı tam anlamıyla yaşayamazsınız çünkü siz 
korkuyorsunuz, çünkü siz kaygılısınız ama içinde bulunduğunuz duruma kendi yaptıklarınızla geldiniz. 
Korkunuzun sebeplerini düşünün, elinizin kolunuzun bağlı kalmasını istemenizin bir anlamı olup 
olmadığını düşünün, kaygınızın gerçek sebeplerini düşünün.  Peki sınavlarda karşımıza çıkan sınav 
kaygısı nedir? 
 
Sınav Kaygısı: 

Kişinin sınav sonucunda elde edeceği olası olumsuz performansı genelleyerek bu durumu kişiliğine 
yönelik bir tehdit olarak algılamasından kaynaklanan dolayısıyla öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili 
biçimde kullanılmasına engel olan yoğun kaygıdır.  
 

 Eğer sınav sırasında bir boşluk yaşıyor, 

 Tüm bildiklerinizi unuttuğunuzu hissediyor, 

 Kendinizde bazı fiziksel değişimleri fark ediyor, 

 Sınavdan sonra, serbest bir ortamda ve rahatlamış olduğunuzda sınav sorularını 

cevaplayabiliyor, gerçek performansınıza bu sebeple ulaşamadığınıza inanıyorsanız SINAV 

KAYGINIZ var demektir. Peki hissettiğimiz bu kaygının da çeşitleri var mıdır? 

 

Kaygının Çeşitleri: 

 

Sürekli Kaygı: Doğrudan çevre koşullarına bağlı olmayan, bireyin kendini güvensiz hissetmesi ve genel 
olarak pek çok şeyi tehlikeli ya da tehdit edici olarak algılaması sonucu ortaya çıkan, bireyi genellikle 
huzursuz ve mutsuz eden bir kaygı türü olarak tanımlanmaktadır. Sürekli kaygıda, kaygıya sebep olan 
direkt bir uyarıcı yoktur. Somut nedenden bahsedilmez. 
 
Durumluk Kaygı: Bireyin içinde yaşadığı stresli durumdan dolayı hissettiği korku, durumluk kaygı olarak 
tanımlanmaktadır. Durumluk kaygıda, kaygı yaratan durum ya da olay kişi tarafından bilinmektedir. 
Tedirgin ya da tehdit edici durumun, belirli bir zaman sonra olma olasılığı yüksektir.  



Sınav kaygısı neyle ilişkilidir? Bireyin sınava yüklediği anlamlar, sınavla ilgili zihinde oluşturulan imaj, 
sınav sonrası duruma ilişkin atıflar ve sınav sonrası elde edilecek kazanımlara verilen önem sınav kaygısı 
oluşumu üzerinde etkilidir. 

KAYGI NASIL ORTAYA ÇIKAR? 

 
 
Önemli bir sınav öncesini düşünün. Hayat 
memat meselesi dediğiniz bir sınav. Her şeyinizi 
o sınava bağlamışsınız, hayatınızın ne olacağı 
bu sınavın sonuçlarına bağlı. Bu sınavın size 
getiri ve götürüsünü düşündükçe varlığınıza bir 
tehdit olarak algılıyorsunuz. Üzerinize üzerinize 
gelen bu tehdit sizi bir köşeye sıkıştırır, kalp 

atışlarınızın hızlandığını, göğüs kafesinizin 
zorlandığını hissedersiniz. Ellerinize 
baktığınızda onlar ıpıslak olmuştu, terden 
parmaklarınızın birbirine yapıştığını, 
tuttuğunuz kalemi oynatmakta dahi zorluk 
çektiğinizi hissedersiniz. Bu aşırı heyecan hali 
yaşayacağınız olayın kafanızda tasarlanmış 
şekline göre değişir. Biraz da bakan gözlere 
bağlıdır yaşantı, Ahmet’te farklı duygular 
uyandırır, Mehmet’te ayrı; Zeki sınav sırasında 
kaygı duyar, Mehtap bir arabaya binerken; 
Ayşe için ise bunların hiç birisi bir anlam ifade 
etmez, o ise akrabalarıyla buluşmadan önce 
kaygıyı yoğun bir şekilde yaşamaya başlar, kalp 
atışları hızlanır, vücudu gerginlikten kaskatı bir 
hale gelir, heyecandan titremeye başlar hatta 
kimi zaman ise tüm bunlara bir de hazımsızlık 
eklenir. 

 
 Tüm bunların oluş sebebi sınavın gerekenden fazla önemsenmesi, farklı anlamlar yüklenmesi, geçmiş 
başarısızlıklardan ders çıkarılmaması ve düzenli ders çalışılmaması değil mi? 
 
 
KAYGILI İNSANLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?   

 
Ya başaramazsam. 
Eyvah mahvoldum. 
Bir daha asla başarılı olamayacağım. 
Her şey o kadar kötü gidiyor ki... 
Ben ne kadar iyi olursam olayım hep benden daha iyileri var. 
Ya aileme yaraşır bir şeyler yapamazsam!... 
 
Girilecek sınav bazı şeylerin yolunda gitmemesi, aileden gelen sorumluluğun insan üzerindeki baskısı 
düşüncelerinizi doğal olarak yaşanacaklar üzerine kurgular yapmanıza neden olur. Duygularınız ortaya 
dökülür, aşırı bir şekilde genelleme yapmaya  başlarız. Oysa ki hayatın kumandası çoğunlukla 
ellerimizde değildir. Yaşanmışları değiştirecek bir zaman makinamız olmasa da olumluyu görmezden 
gelmemiz hayatın gülücüklerini görmemizi engeller.  
 
Yaşadığımız olaylar karşısında bir rekabet ortamındaymışsınız gibi hissetmeniz duyguların yoğunluğunu 
artırır. 
 
Hayata yeni atılmış bir kişi, bir genç için başarısız olma korkusu oldukça önem taşır. Gencin vücudu 
zaten bir değişim süreci içerisindedir. Vücudu değişir, duyguları değişir, düşüncelerinde değişmeler 



olur. Çabuk korkup çabuk kaygılanır çünkü değişim içerisindedir. Herkes tarafından kabul edilen 
gerçeklerin dahi yaşama yaptığı olumlu ya da olumsuz etki hayat gemisini uzaklara taşıyabilir, küçücük 
bir esinti dahi gerisinde bir fırtına getirebilir. 
  
KAYGININ ÇEVREYLE OLAN İLİŞKİSİ NEDİR? 

Dur durak bilmeyen bir yolculuk; akrabalarla, dostlarla, arkadaşlarla, yaşadığımız toplumla daima şekil 
değiştiren bir dünya içerisindeyiz. Değişen sadece bizmişiz gibi gelse de her şey bir değişim içerisinde. 
Kişilerin ihtiyaçları değişiyor, toplum değişiyor, sosyal ve kültürel etkinlikler, gelenek ve göreneklerimiz 
hepsi bir değişim geçiriyor. Çevremizin bizden beklentileri, tutumları, gelecekte seçmek durumunda 
kalacağımız mesleğimiz, olanaklarımız değiştikçe biz de bir değişime maruz kalıyoruz. 
 
Kimi zaman beslenme alışkanlıklarımız değişiyor, bol bol çay, kahve tüketmeye başlıyoruz, zaman 
kazanmak için onlara bir kurtarıcıymış gibi sarılıp uykumuzdan oluyoruz. Dudaklarımızdan içimize doğru 
akan şeyin stres yaratan hormonları artırdığını dahi bilmeden. Artan sadece kalbin artışı ya da kanın 
basıncı değildir, artan aynı zamanda bazı vitaminlerin eksikliğidir. 
 
 
KAYGI İNSANA NELER YAŞATIR?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaman ellerimizin arasından akıp giderken bizim 
üzerimizde bıraktığı izler daima kalıcıdır. Kimi 
zaman iç alemlerimizin derinliklerine attığımız, kimi 
zamansa daima yüzeyde tuttuğumuz yaşantılarımız 
hep yeni şeylerle şekillenir. Yeni şeyler, doğası 
gereği insanı çeker, ilgi alanımız doğrultusunda 
gerçekleşen bu çekme kuvveti Salih için 
matematikle ilgili konularda söz konusuyken, Melih 
için fizikte, Selda için ise biyolojide geçerlidir. İlgiyle 
doğru orantılı olarak artar öğrenme. 

 
Ne zaman ki bizi motive eden şeyler yerini zorunluluk haline bırakır, o an başlar gizli kaygımız. Artık 
annemiz, babamız, arkadaşlarımız için yapmamız gerektiğine inanırız, kendimiz için değil başkaları için 
çalışmamızın gerekliliği bizleri bırakır kaygının kolları arasına. Uyumak isteriz yaşamın zorluklarından 
kaçarcasına. Çalışmayı bırakmak geçer içimizden çünkü konsantre olamayız, okunan kitaba ya da 
sorulan soruya odaklanmakta güçlük çekeriz. Kalp atışımız, soluk alışverişimiz hızlanır, avuçlarımız ter 
içerisinde kalır. Kimi zaman midemizin kasıldığı da olur. Dilimiz kurur, telaşlanır terlemeye başlarız. 
“Yorgunum canım hiç çalışmak istemiyorum.” Diye söylemlerimiz de artmaya başlarsa durum epey 
ciddiyet kazanmış demektir. Paniktir yaşadığımız anın özeti, yapamayacağım, başaramayacağım 
korkusudur. Her şey o kadar üstümüze geliyormuş gibi olur ki; ne yapacağımız hiç belli olmaz. Elimizin 
ayağımızın birdenbire birbirine dolaştığını hissederiz.   
 
KAYGI NASIL ORTADAN KALDIRILABİLİR?       

Yaşanılan anı zehir eden, bildiğini unutturan kaygıdan uzaklaşmak düşüncede başlar aslında. 
Unutmayın lütfen, sizi kaygılandıran sınav değil, sınav hakkındaki düşüncelerinizdir. Sizi rahatsız eden 
şeyleri siz yarattığınıza göre; onları ortadan kaldırabilme gücünüz de vardır aslında. 
 
Kendinizi tanımaya yöneldikçe neye nasıl tepki göstereceğinizi daha iyi anlarsınız. 
 



Hedeflerinizi düşünün. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli hedefler planlayın. Eğitim öğretim 
ortamında kısa vadeli hedefler günlük veya haftalık, orta vadeli hedefler aylık, uzun vadeli hedefler ise 
bir eğitim öğretim yılı düşünülerek planlanmalıdır. 
 
Önce düşünün. Geçmişte yaşadığınız başarısızlıkların sebeplerini belirleyerek gidermeye çalışın. Sizi 
etkileyen faktörleri görmeniz sizlere kaygıdan kurtulmanın yollarını gösterecektir:  “Beni ne ve nasıl 
etkiliyor ve ben bu durumlarda nasıl kurtulabilirim? 
 
Dengeli beslenme ve düzenli bir yaşam sizi güçlendirecektir. Lütfen strese iyi gelen vitamin ve 
yiyecekler konusunda bir bilene danışın. 
 
Doğru nefes almak işinizi kolaylaştırır.  

 
DERİNLEMESİNE GEVŞEME NEDİR? 

Gergin olduğunuz zamanlarda burnunuzdan soluk alıp verdiğinizi, kalp atışlarınızın hızlandığını 
hissedersiniz. Doğru soluk alışverişlerle bir nebze de olsa rahatlarsınız. Bol ve rahat giysiler içerisinde 
birkaç dakika soluk çalışması yapın, temiz havayı ciğerlerinize doldurun, hissetmeye çalışın içinize 
aldığınız oksijeni. Unutmayın! Doğru alıp verdiğiniz her nefes, sizlere zindelik olarak geri dönecektir. 

Doğru nefes burundan alınır, ağızdan verilir. İyi nefes alındığının iki katı sürede verilir. Doğru ve 
derin nefes alma ile oksijen tüm vücuda dağılır. Böylece stres sırasında ortaya çıkan maddeler azalır ve 
kaybolur. Kişi sakinleşir ve duygusal açıdan dengeli duruma gelir. Her zaman düzenli olarak yapılan 
nefes alıp verme kaygı düzeyini düşürür. 

 
ZAMANI DOĞRU KULLANMAKLA KAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR? 

Yaşarken nasıl geçtiğinin farkına dahi varmadığımız zaman hiç bitmeyecekmiş gibi gelir insana. Oysa 
muhtelif zamanları düşündüğünüzde “ne çabuk bitti, daha yapacak bir sürü şey vardı” dediğimiz 
olmuştur. Yaptığınız edimlerden ne kadarının gerçekten sizin istediğiniz şeylerden oluştuğunu hiç 
düşündünüz mü? 
 
Geçip giden zamana karşı direnmenin en iyi yolu yaşantınızı kendi istekleriniz doğrultusunda 
geçirmenizdir. 
 
Doğru bir şekilde planlanan zaman hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştırırken hayattan aldığınız haz da 
artacaktır. 
 
Yaşamı kontrol altına alabildiğiniz sürece mutlu olacağınızı unutmayın. Mutlu olmak sizlerin elinde. 

 
Kaygıyı kontrol etmek nasıl bir yarar sağlar? Kişi kendini yeterince tanımıyorsa ve kendi kapasitesi 

hakkında objektif bir düşünceye sahip olmadan beklentilerini yüksek tutuyorsa kaygı düzeyi daha da 

artar. Kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil fakat mümkün olduğunca olumlu düzeylere 

kadar indirebilmek için aşağıdaki yöntemler fayda sağlayacaktır: 

 
 

Problemleri Çözme Becerisini Kazanma: Kaygı yaratıcı sorunlar ile karşılaşıldığında sistematik 
problem çözme yaklaşımının kullanılması bu sorunların çözümünü daha da kolaylaştıracaktır. Problem 
çözme tekniğinin 5 aşaması bulunmaktadır: 



 
 Problemi saptama, 
 Seçenekleri gözden geçirme, 
 Bir çözümü seçme, 
 Eyleme geçme, 
 Sonuçları değerlendirme. 

 

Problemi Saptayın.Problem çözme tekniğinin ilk aşaması olan bu basamak en zor basamaktır. Günlük 
yaşantımızda bazı problemler kolayca tanımlanabildiği halde kaygıya neden olan birçok problemi 
tanımlayabilmek kolay olmayabilir. Durumu belirsiz olması kaygılı olma olasılığını arttırır. Belirsizlik ise 
kaygılı durum üzerindeki kontrolümüzü azaltır ve kaygının daha da yoğun olarak yaşanmasına neden 
olur. Bu nedenle kişisel problemlerin çözümündeki en önemli adım problemin saptanmasıdır. 
Problemin saptanmasında asıl önemli olan amaç da problemin bazı yönlerini somut hale getirerek 
problem üzerinde çalışma yapmanın kolaylaştırılmasıdır. 
 
Seçenek hazırlayın. Problemin çözüme ulaşması için seçenekler hazırlanmalı ve her biri teker teker 
gözden geçirilmelidir. Bir liste yapılarak bütün seçenekler yazılmalıdır. Böyle bir liste kişinin probleme 
bakış açısını genişletmeyi öğretir. 
 
Eyleme geçin. Eylem planı çizildikten sonra sıra bu planı uygulamaya gelir. Planın uygulanması 
sırasında, amacınıza ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini, zamanı nasıl kullanacağınızı ve hangi 
bilgilere ihtiyacınız olduğunu tespit etmelisiniz.   
 
Sonuçları değerlendirin. Eyleme geçilen bazı durumlarda sonuç kısa zamanda belli olabileceği gibi 
bazen sonuca ulaşmak uzun zaman alır. Bu nedenle eylem planına sonuçları değerlendirmek için bir 
tarih konulması faydalı olacaktır. Bu tarihte sorun üzerinde değerlendirme yapılmalıdır, yaşadığınız 
sorunda değişme olup olmadığını, gerginliğinizin azalıp azalmadığını değerlendirin. Eğer cevabınız 
"Evet" ise seçtiğiniz yolda ilerleyebilirsiniz. "Hayır" ise seçenekler listesine geri dönerek kaygınızın 
kaynağını doğru belirleyip belirlemediğinize bakabilirsiniz       
 
Zamanını planlayın. Kaygı zamanın nasıl kullanıldığına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bazen zamanın su 
gibi akıp gittiği ve her şeyin kontrolden çıktığı duygusu yaşanır. Bu durum olayların olduğundan çok 
daha tehdit edici algılanmasına neden olur ve hem fiziksel hem duygusal sorunlara yol açar. Zamanın 
doğru ve etkin kullanılması düzensizliğin ve kaygının çözümüne de katkıda bulunacaktır. Etkili zaman 
planlanması için şu maddeleri göz önünde bulundurmak yararlı olacaktır. 
 
Düzenli olun.Zamanın değerlendirilmesinde düzenli olmanın katkısı çok büyüktür. Eğer masada defter, 
kitap ve dosya ile çalışıyorsanız, bunları belli bir düzen içinde tutmaya ve o an için kullanılmayanları 
masanızın üzerinde bulundurmamaya gayret etmelisiniz. 
 
Planlamanızı yapın. Çalışılacak ortamın düzenlenmesinden sonra yapılacak işlerin listesini çıkarın. Bu 
listeye kişisel ve de derslerinizle ilgili her etkinliği yazın. İkinci aşamada bu maddelerin karşısına ulaşmak 
istediğiniz amacı yazın ve aralarında ilişki kurmaya çalışın. Son aşamada ise listenizi çok önemliden, az 
önemli olana doğru sıralayın. Böylelikle hangi işe öncelik tanıyacağınızı belirleyebilirsiniz. Öncelikli 
işlerin tespiti sonrasında bu işlerin tahmini bitiş sürelerini de saptamaya çalışın. Bu saptamada 
olabildiğince cömert davranın. Çünkü işler planladığınızdan daha uzun zaman alabilir. 
 
Zaman cetvellerini kullanın. Kaygı düzeyi gün içinde farklı boyutlara ulaşır. Bunu takip etmek amacıyla 
zaman cetvelleri kullanılabilir. Bunun için günlük programınızda bir sütun açıp buraya her saat başı 
kendinizi nasıl hissettiğinizi, baskının yoğunluğuna bakarak 0 ile 10 arasında derecelendirilmiş bir 
ölçeğe kaydedin. Bu şekilde gün içerisinde kaygı yoğunluğu yaşanılan zamanlar tespit edilebileceği gibi 



kaygı yaratan işler de belirlenebilir. Zaman cetveli kullanmanın en büyük yararı, planlama yaparken gün 
içinde kaygını yoğun yaşandığı saatlerde önemli işlerin art arda gelmemesini sağlamaktır. 
 
Doğru nefes alın. Diyafram nefesi de denen bu doğru nefes tekniğinin en kolay yolu; sağ elinizi 
midenize sol elinizi göğsünüze koyun ve nefes alırken sağ eliniz hareket ediyorsa doğru nefes 
alıyorsunuz demektir. Bu şekilde nefes alırsanız oksijen vücudunuza dengeli dağılır ve kendinizi zinde 
hissedersiniz. 
 
Uykunuza özen gösterin. Düzensiz uyku vücudunuzun dengesini bozar, dikkat dağınıklığına, zihinsel 
becerilerinizin zayıflamasına sebep olur. 
 
Sınava bir program dahilinde hazırlanın.Öğrenmeyi son anlara bırakmayın ve kendinize gerçekçi bir 
çalışma programı hazırlayarak sınava hazırlanın.Sınavın sonucuna değil, sürecine odaklanma: Sınav 
sonuçlarını düşünmek sadece boşa zaman harcamanıza sebep olur. Günlük çalışma programınıza 
uyarak sabırla çalışırsanız, kısa zamanda kendinizdeki ilerlemeyi fark edeceksinizdir. 
 
Olumsuz düşüncelerden uzak durun. Karamsar düşüncelerle vaktinizi boşa harcamayın. Hiç kimse 
sınava her şeyi öğrenmiş olarak girmiyor. Olumsuz düşüncelere harcadığınız vakti çalışmalarınıza ayırın.  
 
Motivasyonunuzu yüksek tutun. Kendinize olan inancınızı olumsuz düşüncelerin etkisine kapılarak 
kaybetmeyin. Ailenizden ve öğretmenlerinizden yardım isteme: Unutmayın ki her başarılı sporcunun 
bir antrenörü vardır. 

 

Sınav Kaygısı ile Başetme Yolları 

Olumsuz Düşünceleri Durdurma Tekniği: Kaygı, kendiliğinden olumsuz düşünceleri ortaya çıkarır. Bu 

düşünceler başladığında kendinize "DUR" deyin. Kırmızı ışık yandığında durduğunuz gibi aklınızdan bu 

olumsuz düşüncelerin geçişini de durdurun. Bunu ilk seferde başarmak zor olabilir, ancak bir kez 

başardığınızda sıklıkla kullanabileceğiniz bir yöntemdir. 

Dikkatini Başka Noktalara Odaklama Tekniği: Kaygınız arttığında etrafınıza bakın ve dikkatinizi 
ortamdaki başka noktalara yoğunlaştırın. Sınıfta kaç çeşit eşya var? Kaç kişi gözlük kullanıyor? vs, gibi. 
Zihninizi o an meşgul edecek ve sizi sınavdan uzaklaştıracak başka şeylerle ilgilenin. Son hece ve harf 
ile başlayan başka kelimeler türetin, kelimeleri alfabetik sırayla dizin. Zihinden çarpma-bölme işlemi 
yapma gibi zihin oyunları da bu tür durumlarda kullanılabilir. 
 
Köprü Objeler Kullanma Tekniği: Sevdiğiniz kişileri ve mutlu olduğunuz ortamları düşünmek sizi 

rahatlatır ve kaygınızı azaltır. 

İç Diyaloğu Kurma Tekniği: Sınav kaygısına veya paniğe bağlı olarak, genellikle kişi kendi kendine "Ben 

bu soruları yapamam. Başarısız olacağım.” gibi olumsuz mesajlar yollar. Kişinin kendi iç diyaloğunda 

neler söylediğinin, yaşadığı duygular ve performansına etkisi büyüktür. Bu mesajları “Elimden geleni 

yapacağım” gibi olumlu mesajlarla değiştirmek, olumlu düşünmek ve kendinize, sadece olumlu 

mesajlar göndermek sizi motive eder, kaygınızın azalmasına yardımcı olur. 
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