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DAHİ ÇOCUK AKİANE 
 

http://www.artakiane.com/
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ÖZELLİKLERİ 
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Üstün Zeka mı Üstün Yetenek mi? 
 
     Z=Zeka 
     Y=Yetenek 
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ÜY NEDİR? 
 

TERMAN(1925): Üstün yeteneğin IQ ile belirlendiğini ve testler 
sonucunda %1’lik kesime girenlerin üstün yetenekli olduklarını kabul 
etmiştir. 
 
MARLAND RAPORU(1971): İleri seviye performans dahilinde 
olağanüstü kabiliyet gösterme erdemi olarak tanımlanmıştır. 
• Genel entelektüel kabiliyet 
• Belirgin akademik yetenek 
• Yaratıcı/üretici düşünme 
• Liderlik yeteneği 
• Görsel ve performans sanatlarında kabiliyet 
• Psiko-motor kabiliyet 
 
 

6 



7 

ÜY NEDİR? 
 
RENZULLI (1986): Ortaya atmış olduğu üç halka kuramında üstün 
yeteneği; göreve bağlılık, ortalama üzeri kabiliyet ve yaratıcılık 
unsurlarının kesişimi olarak tanımlamaktadır  
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ÜY NEDİR? 
 

STERNBERG VE ZHANG (1995): Ortaya atmış oldukları beşgen  
kuramında üstün yeteneğin beş bileşenden meydana  
geldiğini ileri sürmektedirler.  
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ÜY NEDİR? 
 
VANTASSEL-BASKA(2004) : Genel zekanın herhangi özel bir alanda, 
dikkate değer derecede ve normun üzerinde ortaya 
konması/gösterilmesidir. 
 
MATTHEWS&FOSTER(2005): Belirgin alana özgü yüksek kabiliyet ve 
bunun sonucunda öğrencinin öğrenme ihtiyacının belirli 
düzenlemelere gidilmeden müfredatla uyuşmaması durumu… 
 
MEB (2006): Üstün yetenekli bireyi; zeka, yaratıcılık, sanat, spor, 
liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına göre 
yüksek düzeyde performans gösteren birey olarak tanımlamıştır. 
 
Üstün yeteneğin oluşumunda %30 kalıtım, %70 çevresel faktörler 
etkili olmaktadır. 
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ÜY ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 
 
Üstün yetenekli bireyler; bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde 
başlamak üzere akranlarından farklı pek çok özellik 
gösterebilmektedirler. Bunlara örnek olarak;  
 
• Erken konuşma 
• Erken yürüme 
• Daha az uykuya ihtiyaç duyma 
• Uzun dikkat süresi 
• Yüksek oranda glikoz emilimi 
 
Üç grupta inceleyelim: 

• Bilişsel Özellikler 
• Sosyo-duygusal Özellikler 
• Fiziksel Özellikler 
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BİLİŞSEL ÖZELLİKLER 
 

• Hızlı öğrenme 
• Zengin kelime hazinesi 
• Erken, hızlı ve kapsamlı dil gelişimi 
• Aşırı merak 
• Çok soru sorma 
• Kitaplara karşı cazibesi olma 
• Dikkatini uzun süre yoğunlaştırabilme 
• Bağımsız okuma ve yetişkin seviyesinde kitapları tercih etme 
• Hızlı öğrenme ve olaylara dayalı güçlü hafıza 
• Farklı ilgiler geliştirme 
• Kendine yüksek standartlar belirleme 
• Yeni deneyimlere açık olma 
• Erken gelişmişlik 
• Benzerlik ve farklılıkları çabuk fark etme 
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SOSYO-DUYGUSAL ÖZELLİKLER 
 

• Sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlanırlar. 
• Liderlik, grup kurma, ekip oluşturma ve yönlendirme özelliklerine 

sahiptirler. 
• Kararlıdırlar ve kendilerine güvenirler. 
• Daha çok kendilerinden yaşça büyük olanlarla veya yetişkinlerle 

iletişim kurmayı tercih ederler. 
• Farklı bir mizah anlayışına sahiptirler. 
• Duygusaldırlar.  
• Mükemmeliyetçi bir yapıya sahiptirler. 
• Sorumluluk duyguları gelişmiştir.  
• Azimli ve sabırlıdırlar. 
• Özgüvenleri gelişmiştir. 
• Sezgileri güçlüdür. 
• Sürekli gelişme arzusu içindedirler. 
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FİZİKSEL ÖZELLİKLER 
 

Üstün yetenekli bireylerin fiziksel özelliklerine bakıldığında ise 
doğumdan itibaren akranlarına oranla birçok farklılıklar 
görülebilmesi olasıdır. Ancak bu özelliklerin varlığını bilimsel olarak 
destekleyen araştırmalar bulunmamaktadır. Bu özellikler sadece 
varsayımlardan ve inanışlardan ibarettir. 
 
• Doğduklarında çok zayıf ya da ortalamanın üzerinde olurlar 
• Sağlıklı bireylerdir 
• Duyu organlarını iyi kullanırlar 
• Uzun süre yaşarlar 
• Güçlüdürler 
• Çabuk gelişim gösterirler 
• Geniş omuzludurlar 
 
 

 
 



              

            

        

              

            

        

NASIL FARK EDERİZ? 
NASIL TANILARIZ? 
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NASIL FARK EDERİZ? 
• Çevrenizde hiç  üstün yetenekli var mı? Türk kültüründe? 
 

• Üstün yetenekli çocuklarla çoğunlukla parlak ve başarılı 
öğrenciler ile karıştırılabilmektedirler. 
 

• Üstün ve parlak öğrenci ayrımını iyi yapabilmek gerekir. 
 

• Çocuğun ürünleri ve çocuk üzerinde yapılacak gözlemler fark 
edilme olasılığını arttırır. 
 

• Aile ve akranlarından da değerli bilgiler elde edebilirsiniz. 
 

• Üstün yetenekli çocukların bir kısmında bu yeteneği 
gizleyebilecek farklı bir özel gereksinimin varlığı söz konusu 
olabilmektedir. Bu tür öğrencilere iki kere özel öğrenciler 
denilmektedir.  
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Parlak Çocuk.pdf
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ÜY NASIL TANILANIR 
 

• Farklı yöntemler mevcuttur. 
 

• En yaygın olarak kullanılan yöntem zeka testleridir. 
• Wechsler ve Stanford Binet gibi.. (130+ ZB) 
• Zeka bölümü nedir? Nasıl hesaplanır? 
• Zeka testleri ile tanılamanın sakıncaları neler olabilir? 
 

• Bir diğer yöntem alana özgü yetenek testleridir. 
 

• Yaratıcılık testleri de tanılama amaçlı olarak kullanılmaktadır. 
Ancak yaratıcılık ve üstünlük arasından .40 civarı bir korelasyon 
vardır. 
 

• Türkiye’de tanılama nasıl yapılmaktadır? 
 
 



              

            

        

              

            

        

ÜY’LERİN EĞİTİMİ 
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ÜY’LERİN EĞİTİMİ 
 
• Okul harici programlar 

• Bilim ve sanat merkezleri 
• Üniversitelerin sürdürdüğü programlar 
• Dahi çocuk kulüpleri 
• Üstün zekalılar enstitüsü 

 
• Okullar 

• Beyazıt Ford Otosan İÖO 
• Bazı anaokulları 
• Bazı ortaöğretim kurumları 

 
• Eğitim kurumlarındaki uygulamalar 

• BEP 
• Destek eğitimi odası 
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BİLSEM’LERDE TANILAMA SÜRECİ 
 

• Öğretmenlerin aday göstermeleri 
• Bilsem’lerdeki tanılama süreçlerinin başlangıç noktası, sınıf 

öğretmenlerinin sınıflarındaki üstün yetenekli olabilecek 
öğrencileri aday göstermeleri işlemidir. 
 

• Yapılan hatalar ve eksiklikler:  
• Başarılı ve üstün öğrenci ayrımı yapılamıyor. 
• Üstün yetenekli çocukların özellikleri hakkında bilgi 

yetersizliği var. 
• Üstün yeteneğin ne olduğu hakkında bilgi yetersizliği var. 
• Öğretmen aday göstermesinin ne anlama geldiği iyi 

anlaşılamıyor. 
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NASIL DESTEK OLUNMALI? 
 

• Yaklaşımlar 
• Zenginleştirme 
• Hızlandırma 
• Farklılaştırma 

 
• Sınıf atlatma 

 
• Yetenek gelişimine ve yaratıcılığa teşvik edici yöntem ve teknikler 

• Yaratıcı problem çözümü 
• Janusyan düşünce 
• Taba stratejileri 
• Discover problem matrisi 

 

• Mentör uygulamaları 
 

C:/Users/Kr/Dropbox/Dokümanlar/Analitik Düşünce ve Yaratıcı Öğretim Modelleri II/Discover Problem Matrisi/Discover Problem Matrisi yeni.doc
C:/Users/Kr/Dropbox/Dokümanlar/Analitik Düşünce ve Yaratıcı Öğretim Modelleri II/Yaratıcı Problem Çözme/CPS.doc
C:/Users/Kr/Dropbox/Dokümanlar/Analitik Düşünce ve Yaratıcı Öğretim Modelleri II/kafes(janusian thinking).doc
C:/Users/Kr/Dropbox/YAZID Etkililik/Effectiveness of Creact by Akar (Tojet version).docx


              

            

        

SONUÇ 
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SONUÇ 

• Üstün yeteneği çok farklı şekillerde ve biçimlerde tanılamak 
mümkündür. Ancak bütün tanımlarda sıklıkla erken gelişmişlik 
kavramı göze çarpmaktadır. 

• Üstün yeteneği tanılamak için birden fazla ölçüt ve alana özgü 
yetenek testleri kullanılırsa; tanılamadaki hata payı en aza iner. 

• Üstün yetenekli öğrenciler fark edilip yetenekleri desteklenmediği 
takdirde, yetenekleri körelebilir.  

• Sınıf öğretmenleri üstün yetenek potansiyeline sahip öğrencileri 
yönlendirirken ya da aday gösterirken çok dikkatli olmalıdırlar. 

• Üstün yetenekli öğrenciler için hazırlanacak olan BEP’ler, 
öğrencilerin yeteneklerine yönelik olmalıdır. 

• Unutmayalım: ABD gibi gelişmiş ülkeler üstün yetenekli bireylere 
çok fazla önem vermektedir. Belki de bu ülkenin gelişmişlik 
düzeyinin yüksek olmasında üstün yetenekli bireylere verilen 
önemin çok fazla olmasının ciddi katkıları vardır. 
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