
Sadece yüksek kaygı, zihnin çalışma sürecini, akıcı-
lığını, adapte olmasını ve performansını olumsuz 

etkiler. Yapılan bir araştırmada üniversite sınavına gi-
recek bir adayın yaşadığı kaygı düzeyi, genel cerrahi 
bölümünde ameliyata alınacak hastaların kaygı düze-
yinden daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Sınavlara hazırlanan ve sınav kaygısı yaşayan bir öğ-
rencinin beyninde bir yolculuk yaptığımızda şu ses-
leri duyabiliriz: “Ya başarısız olursam? Arkadaşlarımın 
performansı benden iyi, onlar sınavı kazanıp ben 
kazanamazsam ailemin yüzüne nasıl bakarım? Ebe-
veynim bana bu kadar imkân sundu, kazanamazsam 
bana olan güvenini kaybeder. Annem benim için her 

fedakârlığı yaptı ama ben onu gardiyan gibi görüyo-
rum. Bir türlü kafamı toparlayamıyorum. Okuduğum 
şeyleri bir türlü anlayamıyorum. Sınav da çok yaklaştı. 
Çalışmam gerekiyor ama bunları düşündükçe ruhum 
sıkılıyor. İşte yine başım ağrımaya başladı. Nefesim 
daralıyor, zaman ne kadar çabuk geçiyor. Çalışamı-
yorum, bazen de çok çalışıyorum ama ya sınavda 
unutursam? Başarmak zorundayım başka çaresi yok.”

Aşırı kaygı duyan bir öğrencinin çalışma düzeni, 
panikten ve “Kazanamazsam aileme ne derim?” so-
rusundan dolayı bozulacaktır. Aşırı kaygı duyan bir 
öğrenci, çalışma isteği duyar ancak “başaramazsam” 
düşüncesi, ders çalışmaya odaklanmayı engeller.

Bir öğrencinin potansiyelinin üzerinde bir bölümü 
hedeflemesidir. Çünkü uzmanlar başarıda %50-60 
civarında potansiyele pay vermekteler. 

Dolayısıyla potansiyeli göz ardı ederek çok yüksek 
hedeflere sahip olma, belli bir süre sonra alınan de-
neme sonuçlarıyla “Eyvah ben istediğim bölümü ka-
zanamayacağım!” düşüncesinin yerleşmesine neden 
olmaktadır. 

Belİrlenen Hedef İle Çalışma Aktİvİtesİ Arasındakİ Uyumsuzluk: 

SINAV-KAYGI-BAŞARI
İLİŞKİSİ

Gencin hayatında önemli bir 
aşama olan sınavlar ister istemez 
kaygı meydana getirir. Ancak 
kaygı, tamamen olumsuz bir 
psikolojik durum değildir. Böyle bir 
durumda kaygı, belli bir noktaya 
kadar motive edici ve bireyi 
amacına ulaştırıcı bir etken de 
olabilir.

SINAV KAYGISINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER
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Kendine güven duymayan bir insanda her işe baş-
larken “Başaramayacağım!” düşüncesi bir ön kabul 
olarak vardır. Peki, kendine bu kadar güvensizliğin 
nedeni nedir? Bu konuda aile yapısının etkili olduğu 
söylenebilir. Çünkü ailenin aşırı korumacı bir yapısı 
var. “Aman çocuğum sen yapma!”, “Sen beceremez-
sin!” türü ifadeler, çocuğun sorumluluk alma duygu-
sundan yoksun bir birey olarak yetişmesine neden 
olmaktadır. 

Hayatında ciddi bir sorumluluk almamış, bu nedenle 
ciddi bir iş başaramamış gençler yetişiyor. Böyle ye-
tişen bir gencin kaygı ve stres yüklü olmasını yadırga-
mamak gerekir.

Ailenin yapmış olduğu maddi ve manevi fedakârlık 
altında eziklik duymamak oldukça zordur. Yeterli bir 
kültüre sahip olmayan ya da kendi hayatında gerçek-
leştiremediklerini, çocuğu üzerinde gerçekleştirmek 
isteyen aileler beklentilerini, yaptıkları fedakârlıkları 
birer baskı unsuru olarak kullanabiliyorlar. 

Bu tip aileleri olan öğrencilere bir tavsiye; ailelerine, 
çalıştıklarını, emeklerinin karşılığını verebilmek için 
çaba sarf ettiklerini göstermeye çalışsınlar. Çünkü ve-
liler, öğrencilerin (somut bir şekilde) ders çalıştığını 
görmek isterler. 

Bir sınava, gerektiğinden çok daha büyük anlamlar yüklemek, yanlış bir bakış açısını doğurmaktadır. Mutlaka 
bu sınav herkes için çok şey ifade ediyor ve etmeli ancak bu sınavı kazanamamış insanların da başka alanlarda 
başarılı olduğunu ve olabileceğini unutmamak gerekir. Hayata daha bütün, uzaktan ve kuşatıcı bakılmalı. 

Öğrencİnİn Kendİne Duyduğu Güvensİzlİk:

AİLENİN VE YAKIN ÇEVRENİN İSTEKLERİ  :

BAŞARININ TEK ADRESİnİ BİR SINAVI KAZANMAK GİBİ GÖRMEK :
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SINAV KAYGISINI AZALTMANIN YOLLARI NEDİR?

SINAV KAYGISI KONUSUNDA AİLELERE TAVSİYELER

 ❖ Sıkıntıları Paylaşacak İnsanlarla Bir Arada Olmak: 
Çünkü dertler paylaşıldıkça azalır. Bu paydaşınız 
bir arkadaşınız, anne-baba, rehber öğretmen vs. 
olabilir. 

 ❖ Vücudumuzu Düzenleme: Kaygılı insanda solunu-
mun hızlandığı, kalp atış hızının arttığı, damarların 
daralıp kanın içeri çekildiği, bundan dolayı yüzey 
sıcaklığının düştüğü ve kasların gerildiği gözlen-
miştir. Bunun yanında, beden elektrik yüklü bir 
yapı haline gelmektedir. Bunu düzenlemenin en 
temel yolu doğru nefes almayı bilmektir. 

 ❖ Doğru Nefes Almak: Doğru nefes vücudu rahat-
latır, gevşemeyi sağlar. Doğru nefes almada akci-
ğerin tamamı oksijen ile dolar. Sağ elinizin avuç 
içini midenize, sol elinizi göğsünüze koyun. Nefes 
aldığınızda sağ eliniz hareket ediyorsa doğru nefes 
alıyorsunuz. demektir.  Günde 40-50 defa doğru 
nefes alma egzersizi yapmak kaygıyı düşürür. 

 ❖ Düzenli Fizik Egzersizi: Günde 10-20 dakika dü-
zenli egzersiz yapmanın sınavlara hazırlanan gen-
ce sağlayacağı yararlardan birincisi kaygıyı azalt-
ması, ikincisi öğrenmede etkinliğin artmasıdır. 

 ❖ Düşünce Sistemimizi Düzenlemek: Sınav için 
olumlu düşünün. Sınavdan önce zihninizde geç-
mişteki başarısızlıklarınızı değil başarılarınızı dü-
şünün. Kendinize güvenin. “Mahvolurum, hapı 
yutarım, rezil olurum, ailemin yüzüne bakamam!” 
gibi düşüncelerin problemi çözmeye hiçbir fay-
dası yoktur.  Yapamayacağım, başaramayacağım 
şeklindeki düşüncelerden kurtulmak gerekir. Bu 
düşünceler sınavı baştan kaybetmeye neden olur. 

 ❖ Daha önceki başarısızlıkların sebepleri araştırılma-
lıdır: Onların telafi edilmesi sınav anında ve/veya 
öncesinde yaşanacak olan kaygıyı azaltacaktır. 
Başka bir deyişle, aynı sebeplerin yeni bir başarı-
sızlığa yol açmasına izin vermemek gerekir. 

Sınava hazırlanan bir gencin ailesine düşen görev; bu şekilde oluşan bir kaygıyla baş etmeye çalışmaktan daha 
çok kaygıya sebep olacak davranışlardan kaçınmaktır. Çünkü çoğu zaman kaygıya sebep olan düşünme biçim-
leri ailenin ve çevrenin etkisiyle oluşmaktadır. Bu noktada ailelere şu hususlara dikkat etmelerini öneriyoruz:

Kaygının oluşmasında öğrencinin yaşadığı toplumsal 
koşullar etkilidir. Örneğin; yolda yürürken çevreniz-
deki diğer insanların birden sağa sola kaçıştığını ve 
paniklediğini görseniz nedenini bilmeseniz de sizde 
de panik ve kaygı başlar. 

Bunun gibi kimi durumlarda öğrenciden daha fazla 
kaygı yaşayan anne babalar farkında olmadan çocuk-
larının da kaygılanmalarına neden olabilirler. 

KAYGI BULAŞICI BİR DUYGUDUR
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Çocuğunuzun çalışma isteğini artırmak için kaygıyı ar-
tırıcı yaklaşımlardan kaçının.

“Bu kadar çalışmayla kazanamazsın.”, “Bu kafayla gi-
dersen zor kazanırsın.”, 

“Amcanın oğlu … üniversitesini kazandı, bakalım 
sen ne yapacaksın.”, “Teyzenin kızı hukuk fakültesi-
ni kazandı, havasından yanına varılmıyor, aman bizi 
mahcup etme” gibi yaklaşımlar genci çalışmaya teşvik 
etmediği gibi kaygı düzeyini yükseltir.

Sizin beklentileriniz; çocuğunuzun mükemmel olması 
olabilir. Ancak bu iyiye sevinip mutlu olmanıza engel 
olmamalıdır. Öğrenci bir dönem okulda takdirname 
almamış olabilir ama bu onu aldığı teşekkür belgesin-
den dolayı tebrik etmeniz için bir engel değildir. Bu 
onu daha başarılı olma konusunda motive eder. Kaygı 

düzeyinin yüksekliği, öğrenmenin ve öğrendiğini kul-
lanmanın önündeki en önemli engeldir. Kaygısı artan, 
sınava olduğundan farklı anlamlar veren öğrenciler 
için her sınav bir “Kriz”dir.

Sınavlarınızın kriz olmaması ve orta düzey kaygılı bir 
hayat dileriz…

Kendi özlemlerinizle çocuğunuzun sınırları arasın-
da gerçekçi bir denge kurun. Çocuğunuz kazandığı 
takdirde yüksek puanlı bir bölümü okuyabilir veya 
mezun olduğunda mesleğinde çok üst noktalara ge-
lebilir. 

Ancak, çocuğunuzun kapasitesi yüz binlerce kişinin 
girdiği bir sınavda bu kadar yüksek bir başarı yakala-
mak için yeterli olmayabilir. 

Bununla beraber içinizden veya yüksek sesle çocu-
ğunuzun “beceriksiz veya yeteneksiz” olduğunu dü-
şünmeyin, çünkü nasıl olsa bunu hisseder veya duyar. 

“Eğer kazanamazsan, falan okula gidersin.” veya “Eğer 
... fakültesine giremezsen şu fakülteye girer ancak filan 
olursun.” gibi sözler onun gideceği okulu, yapacağı 
işi sevmesine imkan bırakmaz.

Çocuğunuz istediği veya sizin istediğiniz bir üniver-
siteye giremezse gideceği okulu bir ceza gibi gös-
termeyin. 

Çocuğunuzun ders çalışması ve sınavda başarılı ol-
ması uğruna onunla ilişkilerinizi tehlikeye atmayın. 
Eğer çocuğunuzla ilişkileriniz iyi ve yumuşak ise öl-
çülü miktarda “çalış” uyarısı ile sorumluluklarını hatır-
latabilirsiniz. 

Çocuğunuzun başarısı için maddi-manevi fedâkarlık 
yaptığınız doğrudur. Bunun karşılığını beklemek de 
en doğal hakkınızdır. Ancak çocuğunuzun elinden 
geleni yaptığına inanın. Eğer sonuç istediğiniz gibi 
değilse çocuğunuzun elinden gelenin bu kadar ol-
duğunu da kabullenin.

OLUMSUZ MESAJLAR VERMEYİN

ÇOCUĞUNUZUN SINIRLARINI ZORLAMAYIN

ÖĞRENCİ SINAVDA BAŞARILI OLAMAZSA YAŞAYACAĞI DURUMU 
BİR CEZA GİBİ GÖSTERMEYİN

BİRBİRİNİZE BAĞLILIĞIN AMAÇ, SINAVIN ARAÇ OLDUĞUNU UNUTMAYIN

İYİNİN DÜŞMANI MÜKEMMELDİR
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Okul döneminde doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak ve dengeli 
beslenmek ve bunu yaşam boyu sürdürmek çok önemlidir. Çünkü 

sağlıklı yaşamın, sağlıklı yetişkinliğin temeli bu yaşlarda atılır. Günümüzde 
hızla artan kronik hastalıkların kökeninde çocukluk ve ergenlik çağında 
yetersiz ve sağlıksız beslenme yatmaktadır. 

Öğrencilerin okul başarısının yanında, büyüme ve gelişmeleri ile sağlıklı beslenmeleri de çok önemli bir hu-
sustur. Okul çağı döneminde, öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamalarına ve 
ileriki yaşlarda sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına destek olmak gerekir. Yapılan çalışmalarda, yetersiz 
ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığı, algılamalarının azaldığı, öğrenmede güçlük ve 
davranış bozuklukları çektikleri, okulda devamsızlık sürelerinin uzadığı ve okul başarılarının düşük olduğu or-
taya konmuştur.

 ❖ Okul başarısında üst sırada yer alırlar,

 ❖ Sosyal, mental  ve fiziksel açıdan büyüme ve ge-
lişmeleri normal seyrinde devam eder,

 ❖ Grip, nezle gibi enfeksiyonlara daha az yakalanırlar,

 ❖ Spor gibi sosyal faaliyetlere ilgileri yüksektir, fizik-
sel olarak bu alanlarda başarı şansları yüksektir,

 ❖ Daha sağlam kemik yapısına sahip olurlar, kemik-
teki kalsiyum depolarını doldurarak ileri yaşlarında 
osteoporoz (kemik erimesi) hastalığına yakalanma 
riskini azaltırlar.

 ❖ Kanser, kalp hastalığı, şeker hastalığı, enfeksiyonlar 
gibi birçok hastalıktan korunmuş olurlar.

YETERLİ VE DENGELİ BESLENEN ÇOCUKLAR

ABUR CUBUR
OLACAĞI BUDUR !

Okul çağındaki çocuk ve 
gençlerin, hızlı büyüme ve 
gelişmeleri, normal beyin 

gelişimleri ve zihinsel 
performansları için tüm 

besin öğelerine olan 
gereksinimleri yaşamın 
diğer dönemlerine göre 

daha fazladır. 
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Okul çağı çocukları, düzenli beslenmezlerse, ara öğünlerinde açlıklarını abur cubur ile bastıracak, yemek za-
manı da aç olmadıkları için istenilen oranda yemek yiyemeyeceklerdir. Bu yüzden 3 ana 3 ara öğün çocuklar 
için öğretilmesi gereken ideal beslenme düzenidir. 

DÜZENLİ YAŞAYIN

STRATEJİNİZİ BELİRLEYİN

Çocuklara besleyici besinleri anlatmak ile onları gös-
termek aynı etkiye sahip olmuyor. Ailesinin de aynı 
yemeği yediğini gören çocuk, farklı bir seçenek arama 
şansına da sahip olamaz. 

Aile ile birlikte yemek yiyen çocukların, çok daha faz-
la çeşit yemek yedikleri gözlenen en önemli davranış-
lardan biridir. 

Çocuklara “Kontrol sende, sen de seçim yapabilirsin” 
duygusunu hissettirdiğinizde, daha fazla yemek yer-
ler. Onların da sizin gibi damak zevkleri, mide kapasi-
teleri, besin tercihleri olmaktadır. 

Beynin enerji ihtiyacını karşılayacak en önemli öğün 
olan kahvaltının; yeterli-dengeli ve bilinçli hazırlanmış 
besinlerden oluşması gerekir. Akşam yemeğiyle sabah 
kahvaltısı arasında yaklaşık 10- 12 saatlik bir süre geçer. 

Bu süre içinde vücut besinlerden sağladığı enerjinin 
neredeyse tümünü kullanır. Sabah kahvaltı yapılmazsa 
beyin fonksiyonları için yeterince enerji oluşmaz. 

Beynimiz enerji kaynağı olarak karbonhidratları kullan-
maktadır. Ancak karbonhidrat dediğimizde aklımıza 
ilk olarak basit şeker gelmemeli. Unutulmamalıdır ki; 
beyin kandaki şekeri enerji olarak kullanmaktadır. Sanı-
lanın aksine sofra şekeri, yani basit karbonhidratlar, kan 
şekerini hızla yükseltip düşürdüğü için beynin şekere 
olan ihtiyacını karşılamaz ve kanda hipoglisemiye (kan 
şekerinin düşmesi) sebep olur. Bu durum; dikkat dağı-
nıklığı, konsantrasyon bozukluğu ve uyku halini bera-
berinde getirir. Bu yüzden sınav öncesinde ve hazırlık 
döneminde fazla miktarda basit şeker içeren gıda; yani 
çikolata, şekerleme, bonibon, jelibon, tatlılar ve biskü-
viler yenmesi en büyük yanlışlardan biridir.

Sınav sürecinde belirli aralıklarla mutlaka balık eti tü-
ketilmelidir. Oldukça zengin omega 3 kaynağı olan 
balık hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi ve konsantras-
yonu arttırır. Beyin işlevleri ve sinir sistemin de görev 
alan B grubu vitaminler oldukça önemlidir. Bu neden-
le ekmek olarak, kan şekerinin de dengeli seyretmesini 
sağlamak, zengin B vitamini kaynağı olması nedeniyle 
mutlaka tam buğday ve çavdar ekmekleri tercih edil-
melidir.

İyi beslenen çocuklar, eğitim ve öğrenim için daha 
hazır haldedir. Demir eksikliği; davranış, performans 
ve konsantrasyonda düşüşe neden olur. Hafif dü-
zeyde beslenme eksikliklerinde öğrenme güçlüğü en 
önemli belirtidir. 

YEMEK ZAMANINI BİRLİKTE GEÇİRİN

KENDİ BESİNLERİNİ 
SEÇMELERİNE OLANAK TANIYIN

ÖĞRENMEK İÇİN İYİ BESLENMEK 
GEREKTİĞİNİ ANLATIN

KAHVALTI YAPILMAZSA DİKKAT DAĞILIR

BALIK 
ÖĞRENMEYİ ARTIRIR

ŞEKER
UYKU GETİRİR
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SÜTÜ VE AYRANI AKŞAM İÇİN

SINAVDAN BİR GÜN ÖNCE...

Ara öğün olarak 3-4 adet kara erik kurusu + 1 tam 
ceviz içi vitamin ve mineral açısından oldukça 
zengin bir seçenek olabilir. Gündüz tüketildiğinde 
uyku şikayetlerine sebep olması nedeniyle süt yo-
ğurt ve ayran gibi gıdaları yatmadan 2.5 saat önceki 
ara öğününüzde tercih edin. 

Sınav öncesi gece beslenmesi de en az kahvaltı ka-
dar önem taşımaktadır. Sınava girecekler, gıda ze-
hirlenmesine karşı mutlaka evlerinde, taze gıdalarla 
hazırlanmış yemeği yemeliler. Daha önce tüketme-
dikleri gıdayı yememeli, dışarıda yemek yemeyi ter-
cih etmemeliler.

Mide rahatsızlıklarına sebep olabileceği düşünülerek 
yağda kızartma, birçok besinin bir araya gelmesiyle 
oluşan karışık yemekler, çok yağlı, ağır soslu yemekler 
tercih edilmemeli, mümkün olduğu kadar az işlenmiş 
ve sade besinler tercih edilmelidir.

DIŞARDA DEĞİL EVDE YİYİN MİDENİZİ KORUYUN
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SINAV GÜNÜ...
 ❖ Sınav esnasında susamaya neden olabilecek aşırı 

tuzlu besinlerden kaçınılmalı (salamuralar, sucuk, 
tuzlu çubuk krakerler vb).

 ❖ Kahvaltıda içecek olarak kafein içeren çay, kahve 
yerine taze yeşil çay, tarçın, karanfil, elma, kuşbur-
nu gibi bitki çayları tercih edilebilir.

 ❖ Doğru olan, normal davranış tarzı mümkün oldu-
ğunca korunmalı. Sınav öncesi, akşam yemeği ve 
sabah kahvaltısında daha önce tüketilmemiş gı-
dalar denenmemeli; aileler bu konuda ısrarcı ve 
ürkütücü olmamalı.

 ❖ Sınav hazırlık dönemi boyunca kan şekeri düşük-
lüğünü önlemek adına kesinlikle ara öğünler atlan-
mamalı.

 ❖ Gece sık idrara çıkma şikayeti varsa yatmadan ön-
ceki ara öğünde 1 avuç kabak çekirdeği tüketile-
bilir. Bu sayede uykunuz bölünmemiş, daha derin 
ve rahat uyku uyumuş olursunuz.

 ❖ Yatmadan 2.5 - 3 saat öncesinde kafeinli, gazlı 
içecek, çay ve kahve tüketilmemeli. Ayrıca fazla 
sıvı alınmamalı. Fazla sıvı gece sık idrara çıkmaya 
ve kişinin uykusuz kalmasına neden olur.
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