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   Üstün yetenekli çocuk, kronolojik olarak 

kendi yaşındaki çocuklarla 

karşılaştırıldığında bir ya da daha fazla 

alanda daha yüksek performans gösteren ya 

da gösterme potansiyeline sahip olan, 

aileden, toplumdan ve eğitim ortamından 

sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan 

çocuktur (Lovecky, 2004). 

 



Genellikle kimler? 

 Genellikle üstün zekalı olarak tanımlanan 

çocuklar,  

  -fiziksel açıdan sağlıklı,  

  -orta-üst gelir sınıfından,   

         -fen/matematik/sözel alanda  güçlü 

  -erkek çocuklarıdır.  



Genellikle göz ardı edilen 

yüksek potansiyelli çocuklar 

Kızlar 

Fiziksel engelleri, öğrenme güçlüğü 

olan öğrenciler, “iki kere farklı” 

öğrenciler 

Düşük sosyoekonomik grup  

Fen-matematik alanı dışında yetenekler 



Bu neden önemli? 

 Okul öncesi dönemde bu çocuklar için özel 
programlar ya da okullar mevcut değil 

 

 Anne babaların ve öğretmenlerin bu 
dönemdeki gözlem ve değerlendirmeleri 
çocuğun potansiyelinin fark edilmesi ve 
geleceği açısından büyük önem taşıyor 
(okullara kabul, RAM başvuruları) 



Bebeklikte anne ile ilişki  

 Düşünme becerileri: bebeklik döneminden 

itibaren  

 Anneden daha fazla stimülasyon  

 Annelerin bebek 2 aylıkken çevreye dikkat 

etmesi yolundaki teşvikleri  

 Ayrıca 2 yaş öncesi çocukla çocuğa bakan kişi 

arasındaki dil öğrenme etkileşimi 



 Sevgi => Zihinsel gelişim 

 

 Annenin çocukla oynaması => zihinsel gelişim.  

 

 Sloane (1985) araştırması: 

 

 Katılımcılar genel olarak sevgi dolu, 

destekleyici bir aile ortamından söz etmişlerdir.  

 

 



Araştırma bulguları (Sloane, 1985) 

 Öğrenme içeren aktivitelere yönlendirme  

 Zamanı verimli bir biçimde kullanmaya teşvik  

 Yüksek performans standartları  

 Ev ödevlerini düzenli olarak kontrol 

 Çalışmalarını bitirmeden oynamalarına izin 
vermeme 

 Fazla boşa zaman geçirmeme  

 İlerki yaşlarda özel hocalarla yetenek alanlarını 
destekleme 



 Genel kanıtlar bu tür kimselerin mutlu aile 
ortamlarından geldiğini göstermektedir  

 

Ancak her üstün yetenekli kişinin arkasında 

mutlu ve sevgi dolu bir çocukluk dönemi 
yoktur.  

 

 Bazı durumlarda da çocuğu çok sıkan ve baskı 
yapan bir anne, sorunlu bir aile ortamı çocuğu 
anne baba karşısında bir an önce yükselme 
isteğine sürüklemiştir.  



Çocuklukta üstün yetenek 

potansiyelinin göstergeleri 

nelerdir? 



IQ Skoru Ne Kadar Önemli? 
 IQ skorunun tek başına yetersiz ve eksiktir 

 

 IQ skoru, YARATICILIK ölçmez. 

  

 Hayatta başarı, IQ’dan çok DUYGUSAL ZEKA 
(EQ) ile ilişkilidir.  

 

 Sadece mantıksal-matematiksel ve sözel yetenek 
potansiyelini tahminde bir araç :Okul başarısını 
öngörmede fayda sağlayabilir.  

 

 Tek başına bir anlam ifade etmez. (Ailelerle yapılan 
görüşmeler/anketler, evde ve sınıfta yapılan 
gözlemler, çocuğun çalışmalarından örnekler/portföy)  

 



Bununla  birlikte, genellikle ülkemizde 
ve dünyada “üstün” zekalı/yetenekli 
çocuklar için eğitim veren programlar 
tanımlarını öncelikle minimum 130 IQ 
puanını baz alarak yapmaktadır.  

 

Dahiler: IQ’ları 145’in üzeri (1/1000) ve 
160’un üzeri (1/10000), 180 (1/1000000) 



9 Yaşındaki Dahi Üniversiteyi 

Basit Buldu 
 Üniversiteyi Çok Basit ve 

Sıkıcı Buldu” 

 Matematikte 5 yıllık 

master programı 

 Babasıyla birlikte derslere 

girecek 

 Normal sınıf ortamı 

yetersiz olacaktır 

 Film: “Little Man Tate” 

 



IQ’nun ötesinde... 
 Ünlü ressam Klee’nin 4 

yaşında çizdiği “Şemsiyeli 
Kadın” 

 Resimde ayrıntılara yer 
verme 

 3. Boyut ve derinlik 
derinlik katma 

 Erken yaşta gerçekçi 
çizimler yapma 

 Renkleri değişken ve 
yaratıcı biçimlerde 
kullanma 

 Çizme becerisi ile el yazısı 
becerisi arasında bir ilişki 
görülmemektedir 





Eitan, 6 yaşında... 



Picasso, 9 yaşında... 
 Picasso okumayı 

yazmayı çok geç yaşta 
öğrenmiş, matematik 
dersinden ancak 
öğretmenin verdiği 
kopyalarla 
geçebilmiştir.  

 

 Diğer bir deyişle 
Picasso IQ’su 
düşük bir 
dehadır.  



Çocuğun eserlerine yorum yaparken... 
 

 “Bu resimde güneş nerede?” “Köpeğin diğer 
kulağı eksik” tarzı eleştirilerden kaçının.  

 Çocuğun gerçeklik algısını reddetmeyin: “Güneş 
yeşil olmaz”, “ hiç böyle birşey gördün mü?” tarzı 
ifadelerden kaçının 

 “Bu ne?” diye sorduğunuzda her zaman ne 
olduğunu bilmeyebilirler; zorlamayın.  

 Çocuğun yaptığını bir başka çocuğunkiyle 
karşılaştırmayın.  

 Çocuk nasılsa fark etmez ya da umursamaz diye 
yaptığı çalışmayı görmezlikten gelmeyin; fark 
edeceklerinden şüpheniz olmasın (Alvino, 1989) 



Çocuğun Yaratıcılığını Beslemek İçin... 

 Odak noktası çocuğun kendisi değil yaptığı 
çalışma 

 Süreci takdir etme: “Ne kadar güzel, hemen 
asalım bunu” yerine, “üzerinde çok çalıştığını 
görüyorum” 

 Övgü belirgin bir noktaya vurgu yapmalıdır:  

 Sadece kendi duygularınızı değil çocuğun da 
kendisiyle ilgili duygu ve düşüncelerini 
vurgulamak gerekir 

 İçsel tatmin önemli 



Eserlerin sergilenmesi 

 Kendi eserlerinizi de sergileyin 

 

 Sadece buzdolabına değil oturma odası ya 

da salon gibi yerlere de resim asın 
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Müzik... 

 Başka 
yeteneklerden 
daha önce ortaya 
çıkabilir  

 

 Aile faktörü 

 

 Şans faktörü  



Erken dönem işaretleri... 

 Duyduğu şarkıyı aynen söyleyebilme, 
istisnai bir müzik hafızasına işarettir. 

 

 Konuşmadan önce şarkı söyleyebilme  

 

 Kendi kültüründen çocuk şarkılarını 2 
yaşından itibaren eksiksiz bir biçimde, aynı 
tonalite söyleyebilme  

 

 



En önemli gösterge:  

Müzik tutkusu 
 Melodilere aşırı ilgi 

duyma ve  

dinlemekten zevk 

almak müzik 

yeteneğinde sesleri 

ayırt etmekten daha 

önemli bir gösterge 

kabul edilmektedir.  
Keman virtiyözü Yehudi Menuhin 7  

yaşında senfoni orkestralarıyla  

çalabilmekteydi. 



Müzik Zekası:Bir Veli Anlatıyor... 
 (2 yaşındayken) müzik başladığı zaman yaramazlığı ... 

bırakır, salonun bir yerinde ayaklarını açar, 
metronom gibi sağa sola sallanmaya başlardı... Plak 
bitince eliyle “ıhh ıh” diye gösterip yeniden 
çalınmasını isterdi. Aynı plağı 5 defa çaldırır, 
sallanırken sallanırken uyurdu.  

 Sonunda ona plak çalmayı öğrettim. Sonra ona çaldığı 
plakları tanıttım. 100 plak arasından her neredeyse 
40. Senfoniyi bulup çalıyordu. Plağı nasıl tanıdığı 
beni çok şaşırtmıştı. Belki orta kısmın renginden, belki 
üzerindeki bir işaretten... Bu şekilde tanıdığı epeyce 
plak vardı. Sık sık bunları kendi kendine çalar 
dinlerdi. Dinlerken başka hiçbirşeyle ilgilenmez, kendi 

kendine sallanır dururdu.  



Müzik... 

 Fazıl Say’ın Annesi 

Olmak: Yeteneğin 

Keşfi 

 Fazıl Say’ın Annesi 

Olmak: Yeteneğin 

Eğitimi  

 (A: Ana Yayıncılık, 

2003) 



“Üstün” yeteneğin ortak 

özellikleri 
 Başka çocukların kuramadığı bağlantı ve ilişkileri kurma 

 Bilgiyi sünger gibi emme, dahasını öğrenmek için sürekli 
bir çaba 

 Otomatik öğrenme çabuk algılama, kendi kendine öğrenme 

 İlgilendiği konuya uzun süre konsantre olma 

 Aşırı bir merak ve tutku 

 Otoriteyi sorgulama, hakkını savunma, yanlışlrı düzeltme 

 

“Çok çalışan parlak bir çocuk üstün yetenekli 
kabul edilirken gerçek anlamda üstün yetenekli 

çocuk sorunlu ya da hiperaktif olarak 
tanımlanabilir” 



Yetenekle Birlikte Gelen Sorunlar 

Nelerdir? 

 Asenkronize gelişim 

 Yalnızlık ve depresyon 

 Mükemmeliyetçilik (hataya 

tahammülsüzlük) 

 Çok yönlü potansiyel (öncelik 

belirleyememe)  



Asenkronize gelişim 

 3 yaşında bir çocuk 7 yaşındaymış gibi mantık 

yürütebilse de sosyal ve duygusal açıdan 7 yaşında 

gibi davranmayabilir.  

 “senden beklemezdim”  

 Ayrıca çocuğun davranışları bazen zihinsel 

yeteneğinin olmadığı biçiminde de 

yorumlanabilmektedir; bu çocuğa zarar verici bir 

yaklaşımdır.  

 



Yalnızlık... 

 Kendi kendilerine oyun oynamaktan 

hoşlanma 

 Kendi oyunlarını icat etme.  

 Arkadaşlık kurmakta güçlük çekme 

 Yaşça büyük kişilerle arkadaşlık 

kurmaya çalışma 

 Hayali bir arkadaş 



Zihinsel yaşıtlar... 
 İlgi alanlarını da paylaşacak bir akran 

 

“Aynı derinlikte bir bakış açısına sahip, benzer ilgi 

alanlarını paylaşan bir akran üstün potansiyelli bu 

çocukların yalnızlık duygusunu yenmelerinde, 

sosyal ve duygusal gelişimlerinde önemli bir rol 

oynamaktadır.”  

 



 

 

 Gerçek akran bulamayan üstün potansiyelli erkek çocuklar 
yaşıtlarıyla ya da daha büyük çocuklarla aktiviteler 
(bloklarla ya da maketlerle birşeyler inşa etmek, 
elektronik, bilgisayar gibi alanlar) aracılığıyla belli bir 
dereceye kadar arkadaşlık kurabilirler.  

 

 Kız çocukları arkadaşlık kurarken karşılıklı duygu ve 
düşünce paylaşımı daha belirleyici olduğundan üstün 
potansiyelli bir kız çocuğu için yaşıtlarıyla ya da daha 
büyüklerle bu tabanda arkadaşlık kurmakta daha çok 
güçlük çekebilir.  

 



Stres 
    Somut olaylar: Ailede kayıp ya da boşanma, yeni 

bir yere taşınma, yeni bir kardeş 

 Çevrenin ya da kendilerinin çok yüksek 
beklentileri 

 Dünyanın gidişatından endişe duymak  

 Aşırı yüklenen anne baba 

 Yeterince disiplin ya da sınır koyulmaması 

 Çok fazla aktivite 

 Kendi seviyesine uygun ortamlar olmaması 



Stresi yönetmek için ne yapılabilir? 

 Hayal kurmaya ve dinlenmeye zaman ayırmak:  

 Tempoyu yavaşlatma 

 Çocuğun kendi seçtiği bir hobisi olması 

 Stres yönetiminde model teşkil etme 

 Sadece başarılarından ve zekasından dolayı 

kendisini değerli hissetmesini engelleme  

 Aktiviteler arasında öncelik sıralaması yapma 

 Kendinizi sorgulama 



Mükemmeliyetçilik 

 Çocuğun kafasındaki görüntü ile ürettiği 

örtüşmeyince denemeyi bırakabilir ya da 

depresyona girebilir. 

 Bazen mükemmeliyetçilik başarısızlık 

şeklinde maskelenebilir.  

 “üstün zekalı” ya da “üstün yetenekli” 

damgası 



Ne yapılabilir? 
 Çocuğa önemli olanın mükemmel sonuçtan çok 

çaba göstermek olduğu düşüncesini aşılamak; 
sonuçtan önce çabayı alkışlamak 

 En büyük buluşların hatalar sonucu ortaya 
çıktığını vurgulamak (Internet) 

 Bir şeyi bir kere deneyerek mükemmele 
ulaşılamayacağı beklentisini aşılamak ve 
örneklendirmek-  

 Kendi hatalarınıza gülmek, hata yapma konusunda 
model teşkil etmek 

 Çocuğa “sen üstünsün”, “sen en akıllısın” , “sen 
en...sin” tarzı ifadeler kullanmaktan kaçınmak 



Hiperaktif mi “Üstün” Yetenekli 

mi? 
 Her ikisi de aynı anda 

olabilir 

 Zihinsel olarak 
yeterince uyarılmıyor 
ve sıkılıyor olabilir  

 Genellikle üstün 
yetenekli çocuklarda 
görülen yüksek enerji 
düzeyi ile ilgili bir 
durum olabilir 



Hiperaktif mi Üstün Yetenekli 

mi? 
 Çocuk (TV ya da bilgisayar oyunu dışında) bir aktivitenin 

başına oturduğunda uzunca bir süre konsantre olabiliyor 
mu? 

 Kendisine aktivite ile ilgili bir hedef ya da eylem planı 
belirliyor mu? 

 Zihinsel düzeyine uygun aktiviteler olduğunda tutarlı bir 
biçimde çalışabiliyor mu? 

 İlgi alanları söz konusu olduğunda yüksek standartlar 
belirleyip bunlara ulaşmak için çaba gösteriyor mu? 

 Çocuğun davranışları konusunda çevresindeki yetişkinler 
anlaşmazlık içinde mi (aile, öğretmen)? Çocuk farklı 
ortamlarda (okul, ev, okul sonrası faaliyetler) farklı 
davranıyor mu? 

 



Hiperaktif mi Üstün Yetenekli 

mi? 
 Çoğunlukla “evet”se o zaman çocuk tipik 

olarak üstün yetenekli çocuklarda görülen 
davranışlar sergiliyor. Yeterince 
uyarılmıyor ve sıkılıyor olabilir. 

 

 Hala şüphe varsa: Fiziksel muayenelerle ve 
testlerle başka, gizli bir sorun olup olmadığı 
tespit edilebilir.  

 

 

 



Hareketli Çocuk İçin Ne 

Yapılabilir? 
 Enerjiyi başka alanlara kanalize etme (yüzme, spor) 

 Satranç ya da savaş sanatları (tekvando, karate gibi 
odaklanma alışkanlığı kazandıracak aktiviteler) 

 Etraftaki uyaran sayısını en aza indirgeme, sade, gözü ve 
zihni yormayan ortamlar hazırlama (evde kendi odası) 

 Olumlu davranışı ödüllendirme, “yaramaz”, “hiperaktif” 
gibi olumsuz sıfatlardan kaçınma 

 Beslenme düzeninde değişiklikler (omega 3, balık, yeşil 
çay, şeker ve fast food tüketimini azaltma) 

Yeterince uzun süreli gözlem ve çaba 
önemli: Psikiyatrist son durak 
olmalı. 
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Anne Babalara Birkaç Genel 

Öneri... 



SÖZCÜKLER DÜŞÜNDÜĞÜNÜZDEN DAHA 

GÜÇLÜDÜR 

 Yıkıcı ifadeler: 

OLUMSUZA ODAKLANMA: 
Gürültü yapma!  

 

... AMA..: kendinden önce 
söylenen herşeyi süpürüp 
götürür 

 

HATAYA ODAKLANMA 

 

BEN SANA NE DEMİŞTİM 

 Yapıcı ifadeler: 

OLUMLUYA ODAKLANMA: 

Lütfen sessiz olur musun? 

 

..VE : iletişimin 
sürdürülmesini sağlar 

 

   ÇÖZÜME ODAKLANMA 

 

     BİR DAHAKİ SEFERE  
NASIL DAHA FARKLI 
DAVRANABİLİRSİN?  



Hangisi daha önemli? 

 %55 - Vücut dili 

 %38  - Ses tonu ve vurgu 

 % 7 - Sözcükler  



Oyun 

 Yetişkinlere önemsiz görünen oyunlar 

çocuklar için karmaşık öğrenme 

deneyimleri olabilir.  

 Oyun yaratıcı düşünceyi besler.  

 Sembolik oyun (başka kılıklara kimliklere 

bürünme, rol yapma gibi) soyut düşüncenin 

gelişiminde önemli rol oynar.  



Oyun oynarken 
 Çocuğunuzu oyun oynarken gözlemleyin; 

neleri sevip neleri sevmediklerini öğrenin.  

 Onlarla oyunları hakkında konuşun  

 Kendiniz de oyun oynamaya model teşkil edin 

 Çocuklarınızla oynayın ve uygun oyun 
materyalleri (açık ve kapalı uçlu) seçmelerini 
sağlayın.  

 Yalnız oynamalarına da imkan ve zaman 
tanıyın.  

 Oyun için evin içinde özel bir köşe ayarlayın.  

 Oyunlarında çeşitli aksesuarları kullanmalarını 
ve rol yapma çabalarını takdir edin.  



Oyun... 

 Oyunların her zaman öğretici olması gerekmez. 

Salt eğlenmek için oynamak da çocuğun ruhsal 

sağlığı ve zihinsel gelişimi açısından önemlidir.  

 

 Sıkılmak en büyük yaratıcılık kaynağıdır. Çocuk 

her sıkıldığında imdadına yetişmeyin. Kendi 

sıkıntısını gidermesi için zaman ve mesafe tanıyın.  

 



Saygı 

 Çocuğunuzla konuşurken ve onu 
dinlerken saygıyı elden bırakmayın.  

  “Ben öyle diyorsam öyle” tarzı cevaplar 
işe yaramaz.  

 Anne baba otoriter bir tutum yerine 
çocuğa açıklayıcı cevaplar verdiğinde 
çocuk da daha işbirlikçi bir tutum 
izleyecektir.  

 



Herşeyden önce... 

 Üstün yetenekli çocukların ÇOCUK 
olduklarını unutmayın.  

 Her ne kadar yaşıtlarından ve çevreden 
zihinsel olarak önde olsalar da duygusal 
olarak o derece ileri değildirler.  

 Kendilerini güvende hissetmeleri için sizin 
rehberliğinize, kurallarınıza, sınırlara 
ihtiyaçları vardır.  



Okul öncesi dönemde... 

 Okul öncesi program yok 

 Anne baba ve öğretmenin iletişimi 

 Farklı aktivitelere katılım   

 “Bilmiyorum araştıralım” tutumu 

 Zihinsel akranlarla biraraya gelme fırsatları 

(TÜYÇEV) 

 Kendiniz için de bir paylaşım ortağı bulma 



Erken dönemde yüksek 

potansiyeli fark etmek ve 

desteklemek neden önemli? 
 Potansiyel beslenmediğinde geriler ve körelir.  

 Potansiyel doğru yönlendirilmediğinde çocuk 

yıkıcı olabilir ve çevreye zarar verebilir. Bunun en 

çarpıcı ve bilinen örneklerinden birisi Hitler’dir. 

 Potansiyel desteklendiğinde çocuk kendini 

gerçekleştirebilecektir ve ülkeye de büyük katkılar 

sağlayabilecektir. Bizim gibi ülkelerin buna 

ihtiyacı çok fazladır.  



21. yüzyıla vatandaş 

yetiştirmek... 
 Sadece akademik yetenekleri yüceltmek veya 

bunlara odaklanmak değil çocuğu duyguları, 
yetenekleri, ilgi alanları ile bir bütün olarak 
görmek, 

  

 Öğrenmeyi planlama sürecine çocuğun katılım 
hakkını tanımak, 

  

 Başkalarıyla birlikte çalışma ihtiyacını çocuğa 
aşılamak... 



 Çocuğa herşeyden önce İNSAN olmayı 

aşılamak... 

 Akademik konular çocuğa İNSAN olmayı 

öğretebildilkleri sürece önemlidirler 

(Oxfam, 2002) 
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