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Ülkemizde resmi olarak kabul edilen tanıma göre üstün yetenekli birey: 

“Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik 

alanlarında akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireydir” 

(MEB, 2009b). 

Kimlerin üstün yetenekli olduğu, üstün yetenek kriterlerinin ne olduğu, 

veya üstünyetenekli bireylerin nasıl belirleneceği konusunda üzerinde 

anlaşılan ortak bir görüş olmamakla birlikte; Üstün yeteneği açıklamaya 

yönelik kuramsal yaklaşımlar incelendiğinde bu kuramlardaki ortak vurgu 

üstün yetenekli bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal ve kişilik özelliklerinin 

dağılımı, sıklığı, zamanlaması ve kompozisyonu açısından normal 

bireylerden farklılık gösteren bireyler olduğudur (Akarsu, 2004). 

Üstün yetenekli bireylerin belirlenmesinde birbirini etkileyen temel iki 

konu vardır. Bunlardan ilki üstün yetenekli bireyin özellikleri, bir diğeri ise 

olası üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesinde en önemli rolü üstlenen 

öğretmenlerin yeterlilik düzeyidir 

Üstün yetenekli birey belirlenirken, öğretmenler olası üstün yetenekli 

bireyleri gözlemleyerek aday gösterebilmektedir. Üstün yetenekli birey diğer 
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bireylerden zihinsel olarak farklı özellikler sergilerler (Akarsu, 2001, 2004;  

Ataman, 2000, 2004; Chan, 2000; Çağlar, 2004; Çetinkaya, 2007; Davaslıgil, 

2004; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; Feldhusen, 2005; Finley, 2008; Gross, 

2004; Guskin, Peng ve Majd-Jabbari, 1988; Hunsaker, Finley ve Frank, 1997; 

Silverman, 1998; Silverman, 2011; Terman ve Oden, 1976; VanTassel-

Baska, 1998a; Yakmacı-Güzel, 2002).  

Üstün yetenekli bireylerin akranlarından farklı özellik sergilediği diğer 

alanlar ise sosyal, kişilik ve fiziksel özellikleridir (Akarsu, 2001; Altun, 2010; 

Ataman, 2000, 2004; Bencik, 2006;  Chan, 2000; Ciğerci, 2006; Çağlar, 

2004; Çalıkoğlu, 2009; Çetinkaya, 2007; Davaslıgil, 2004; Durr, 1979; Enç, 

2005; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; Ersoy ve Avcı, 2004; Finley, 2008; 

Guskin, Peng ve Majd-Jabbari, 1988; Hunsaker, Finley ve Frank, 1997; 

Jeltova ve Grigorenko, 2005; Mısırlı-Taşdemir ve Özbay, 2004; Silverman, 

1998; Terman ve Oden, 1976; Uyanık, 2007; VanTassel-Baska, 1998a; 

Yakmacı-Güzel, 2002, 2004). 

Bireyler arasındaki farklılıkların nedenini açıklamaya yönelik ilk 

araştırmalar konuyu genetik aktarımla ilişkilendirmişlerdir. Bu durum güncel 

araştırmalarda ise genetik ve çevresel etmenlerin etkileşimi ile 

açıklanmaktadır (Moore, 1992, Akt.Ersoy ve Avcı, 2004). Üstün yetenekli 

öğrenciler bir grup olarak değerlendirildiğinde, bu öğrenciler kendi içlerinde 

üstünlük gösterdikleri alan ve düzey açısından farklılık gösterirler (Gross, 

2004; Silverman, 1998; Van-Tassel Baska, 1998b).   

Üstün yetenekli bireylerin belirlenmesinde önemli bir diğer temel konu 

öğretmen yeterlilikleridir. Öğretmenlerin nitelikli olması eğitimde başarının en 

önemli etmenidir (Enç, 2005; Gökdere, 2004). Öğretmenin mesleki 

yeterlilikleri ve kişilik özellikleri öğrencinin akademik, bilişsel ve duyuşsal 

gelişimini etkilemektedir (Ford ve Troatman, 2001).  

Üstün yetenekli öğrencilerin sahip oldukları özellikler göz önünde 

bulundurulduğunda eğitiminde görev alacak öğretmenlerin diğer 

öğretmenlerden kişisel ve mesleki özellikleri ile bazı farklı niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir. Alan yazında, öğretmenlerin kişisel ve mesleki 

özelliklerini belirlemeye yönelik bir çok araştırma bulgusuna rastlanmaktadır 
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(Chan, 2001; Dağlıoğlu ve Metin, 2004; Ford ve Trotman,  2001; Farrell, 

Kress ve Croft, 1989; Feldhusen, 1991, Akt.: Gökdere, 2004; Hansen ve 

Feldhusen, 1994; Hultgren ve Seeley, 1982, Akt: Cheung ve Hui, 2011; 

Karnes, Stephens ve Whorton, 2000; Rogers, 1989, 2007; Sak, 2010; 

VanTassel-Baska, 1998b; VanTasel-Baska ve Johnsen, 2007; Wendel ve 

Heiser, 1989; Whitlock ve DuCette, 1989).  Öte yandan, sınıf öğretmenleri 

(İnan, Bayındır ve Demir, 2009; Gökdere ve Ayvacı,  2004; MEB EARGED, 

2008), farklı branşlardaki öğretmenler (Gökdere, 2004; Gökdere ve Çepni, 

2005; Gökdere, Küçük ve Çepni, 2003; Hemphill, 2009; Johnson, Vickers ve 

Price, 1995; Kıldan, 2011; Kontaş, 2009; Küçük, Gökdere ve Çepni, 2005; 

Robinson, 1985) ve okul öncesi yardımcı öğretmen adaylarını (Şahin, 2011) 

kapsayan çeşitli araştırma bulgularında öğretmenlerin üstün yetenekli 

öğrenciler konusunda bilgilerinin yeterli olmadığı görülmektedir.  

Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenleri (Gökdere, 2004; Gökdere ve 

Çepni, 2005; Gökdere, Küçük ve Çepni, 2003; Kontaş, 2009; Ward, 1991, 

Akt.:Sisk, 2009), farklı öğretmen grupları (Büyükcan, 2008; Kanlı ve 

Yağbasan, 2002; Kıldan, 2008; Kıldan ve Temel, 2008; Wade, 1985) ve okul 

öncesi yardımcı öğretmen adayları (Şahin, 2011) kapsayan araştırmalar 

sistematik olarak uygulanan atölye çalışması/seminer/hizmet içi eğitim 

etkinliklerinin öğretmen yeterliliklerini artırdığı belirlenmiştir. 

Bu araştırmanın genel amacı; genel eğitim okullarında ilköğretim 

birinci kademe 2, 3, 4,  ve 5.inci sınıflarda görev yapan öğretmenlerin üstün 

yetenekli öğrencinin özelliklerine ilişkin bilgi düzeylerinin tespit edilmesi ile 

üstün yetenekli çocukların belirlenmesine yönelik alacakları eğitimin bilgi 

düzeyine etkisinin incelenmesidir.  

Araştırmada betimsel ve deneysel model birlikte kullanılmıştır. 

Öğretmenlerin üstün yetenekli çocuklar konusundaki bilgi düzeyini 

belirlemede betimsel model, eğitim programının etkiliğini belirmede ön test-

son test kontrol gruplu deneysel desen (The randomized pretest – posttest 

control group design) kullanılmıştır.  

Araştırmanın iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birinci 

aşamasında öğretmenlerin (n=394) üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri 
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konusunda bilgi düzeyi belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise 

deney grubu belirlenerek öğretmenlerin bilgi düzeyini artırmaya yönelik bir 

eğitim programı uygulanmıştır.  

Sonuç olarak; programın uygulanmasından sonra değerlendirme 

yapılmıştır. Davranışsal ölçekle yapılan değerlendirmede sınıf 

öğretmenlerinin bilgi düzeyi öğretmenin yaşı, cinsiyeti, en son bitirdiği okul 

düzeyi, üstün yetenekli öğrencinin belirlenmesinde öğretmenin rolüne ilişkin 

görüşü, mesleki deneyimi, eğitim verdiği sınıf düzeyi, konuya ilişkin eğitim 

alma durumu ve konuya ilişkin yayın takip etme durumuna göre benzer 

olduğu belirlenmiştir. 

Öğretmenler sınıflarında bulunan olası üstün yetenekli bir öğrenciyi 

aday gösterirken en çok bilişsel özellikleri, en az ise fiziksel özellikleri göz 

önünde gözetmektedirler. Ayrıca, öğretmenler aday gösterirken olası üstün 

yetenekli öğrencileri problem çözme özellikleri, iletişim ve sosyal becerileri ile 

genel bilişsel özellikleri olarak isimlendirilen faktörlere göre değerlendirme 

eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. 

Uygulanan öğretim programı sonrası deney grubunda yer alan 

öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda bilgi 

düzeyi son test puanları lehinde anlamlı ve yüksek düzeyde yükseldiği 

(z=3.243, p<.05, d=.87) belirlenmiştir. Ayrıca, uygulanan program sonrası 

deney grubunda yer alan öğretmenlerin üstün yetenekli çocukların özellikleri 

konusunda bilgileri anlamlı orta düzeyde yükselmiştir (z=2.237, p<.05, 

d=.60). Oysa, kontrol grubunda yer alan öğretmenlerin üstün yetenekli 

bireylerin belirlenmesi ve üstün yetenekli bireylerin özellikleri konusunda bilgi 

düzeyinde program öncesi ve sonrası anlamlı bir farklılık olmadığı 

belirlenmiştir. 
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THE EFFECTIVENESS OF TRAINING PROGRAMME FOR 

ELEMANTARY TEACHERS IN ORDER TO ENHANCE KNOWLEDGE 

LEVEL ABOUT TALENTED STUDENTS AND CHARACTERISTICS 

OF TALENTED STUDENTS 

 

ŞAHİN, Feyzullah 

Doctoral Dissertation, Department of Special Education 

Advisor: Prof. Tevhide KARGIN 

April 2012, xv+139 Pages 

As to officially accepted definition in our country, talented individual is: 

"One  who highly performs in  intelligent , creativity, art, sport, capacity of 

leadership or special academic skills among  peers "  (MEB, 2009b). 

As well as there is not an consensus on Who is talented?, What are 

the standards of  talented? or How can talented one identification?.When 

theoritical approaches for explaining talent examined, common emphasis on 

these theories is: talented ones physical, cognitive, social and personality 

ones characteristics of separation, frequency, way of timing and composition 

shows differences from normal individuals (Akarsu, 2004). 

There are two main subjects on determination of talented individuals 

which affects each other. First of them is features of talented individual, 

another one is adequacies of teachers who take the most important role on 

determination of potentially talented students. 

While talented individual is identification, teachers may nominate 

potentially talented individuals by observation. Talented individual shows 

cognitive different characteristics from another individuals (Akarsu, 2001, 

2004;  Ataman, 2000, 2004; Chan, 2000; Çağlar, 2004; Çetinkaya, 2007; 

Davaslıgil, 2004; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; Feldhusen, 2005; Finley, 

2008; Gross, 2004; Guskin, Peng ve Majd-Jabbari, 1988; Hunsaker, Finley 
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ve Frank, 1997; Silverman, 1998; Silverman, 2011; Terman ve Oden, 1976; 

VanTassel-Baska, 1998a; Yakmacı-Güzel, 2002).  

Another difference which talented individuals are showing different 

characteristics from peers are social, characteristic and physical features 

(Akarsu, 2001; Altun, 2010; Ataman, 2000, 2004; Bencik, 2006;  Chan, 2000; 

Ciğerci, 2006; Çağlar, 2004; Çalıkoğlu, 2009; Çetinkaya, 2007; Davaslıgil, 

2004; Durr, 1979; Enç, 2005; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; Ersoy ve Avcı, 

2004; Finley, 2008; Guskin, Peng ve Majd-Jabbari, 1988; Hunsaker, Finley 

ve Frank, 1997; Jeltova ve Grigorenko, 2005; Mısırlı-Taşdemir ve Özbay, 

2004; Silverman, 1998; Terman ve Oden, 1976; Uyanık, 2007; VanTassel-

Baska, 1998a; Yakmacı-Güzel, 2002, 2004). 

The first researches for explaining the reason of differences among 

individuals connected the subjects with genetic transfer. In recent researches 

this situation is explained by interaction of genetic and environmental factors 

(Moore, 1992, Akt.Ersoy and Avcı, 2004). When talented evaluated as a 

group, these students shows differences by which performed superiority skills 

and level in each (Gross, 2004; Silverman, 1998; Van-Tassel Baska, 1998b).   

Another important subject on determination of talented individuals is 

adequacies of teacher. Teachers being competences is the most important 

factor of success on education (Enç, 2005; Gökdere, 2004). Occupational 

adequacies and features of teacher affects development in academic, 

cognitive and affective of student (Ford ve Troatman, 2001). 

Considering characteristics having talented students, teachers who 

would on education of them need to have personally and occupationally 

some different features from other colleagues. It have got a lot of researches 

that teachers need to have occupational and personal features are identified 

in literature (Chan, 2001; Dağlıoğlu ve Metin, 2004; Ford ve Trotman,  2001; 

Farrell, Kress ve Croft, 1989; Feldhusen, 1991, Akt.: Gökdere, 2004; Hansen 

ve Feldhusen, 1994; Hultgren ve Seeley, 1982, Akt: Cheung ve Hui, 2011; 

Karnes, Stephens ve Whorton, 2000; Rogers, 1989, 2007; Sak, 2010; 

VanTassel-Baska, 1998b; VanTasel-Baska ve Johnsen, 2007; Wendel ve 

Heiser, 1989; Whitlock ve DuCette, 1989).  On the other hand, in various 
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research involving the elementary teachers (İnan, Bayındır ve Demir, 2009; 

Gökdere ve Ayvacı,  2004; MEB EARGED, 2008), teachers from different 

branches  (Gökdere, 2004; Gökdere ve Çepni, 2005; Gökdere, Küçük ve 

Çepni, 2003; Hemphill, 2009; Johnson, Vickers ve Price, 1995; Kıldan, 2011; 

Kontaş, 2009; Küçük, Gökdere ve Çepni, 2005; Robinson, 1985) and usher 

pre-school candidates (Şahin, 2011)  are stated that teachers knowledge 

about talented students is not enough . 

It is determined that researches involving teachers of talented students 

(Gökdere, 2004; Gökdere ve Çepni, 2005; Gökdere, Küçük ve Çepni, 2003; 

Kontaş, 2009; Ward, 1991, Akt.:Sisk, 2009), teachers from different branches 

(Büyükcan, 2008; Kanlı ve Yağbasan, 2002; Kıldan, 2008; Kıldan ve Temel, 

2008; Wade, 1985) and usher pre-school candidates (Şahin, 2011) applied 

systematically in workshop/seminar/inservise training is enhance adequacies 

of teacher. 

The main purpose of this research is general elementary schools 

teacher of first grade 2nd , 3rd , 4th and 5th classes knowledge level of 

talented students detecting and it is examinationed that ones is affected 

knowledge level depend on taken training programme involving identification 

of talented students. 

In research, descriptive and experimental pattern is used together. 

Descriptive pattern is used in determination of teachers knowledge levels 

about talented children, experimental design is used with randomized pretest 

– posttest control group design in determination of how affective the training 

programme is.  

Research is applied in two stages. On the first stage of research, 

knowledge level of teachers (n=394) about talented students characteristics 

are determined. On the second stage of research, by choosing experimental 

group a training programme for enhancing the teachers knowledge level is 

applied. 

As a result, after training programme is applied, than it is assessed. In 

consideration of behavioral scale measurement, knowledge level of class 
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teachers is same level considering on teachers age, sex, status of last 

graduate, view in teachers role for determination of talented student, 

occupational experience, level of teaching, educating about subject and 

following media situation about subject. 

While teachers are nominating a potential talented student in their 

classes, they consider mostly their mental characteristics, but physical at the 

very least. Furthermore, by teachers nominating potential talented students, it 

is aptiduted that they are bordering on evaluating, according to students` 

problem solving features, communication and social skills general mental 

characteristics by factors named. 

It is determination that experimental group teachers` knowledge level 

about talented children identification has enhanced on significantly and 

highly-level size (z=3.243, p<.05, d=.87), after applied training programme. 

Additionally, in experimental group teachers’ knowledge level for talented 

individual characteristics are significantly medium-level size raising depend 

on given training programme (z=2.237, p<.05, d=.60). However, it is retained 

that there is not significant difference between before and after programme, 

in control group of teachers` knowledge level for determining talented 

individuals and characteristics of talented individuals. 
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GİRİŞ 

 

Tarih boyunca toplumları ve insanlığı yönlendirmiş kişiler üstün 

zekalılar arasından çıkmıştır.  Fatih Sultan Mehmet, Newton, Mimar Sinan, 

Leonardo Vinci, Hitler, Arşimet, Atatürk buna sadece birkaç örnektir. Dünya 

tarihi, bir bakıma üstün zekalılar tarihidir. Üstün zekalı bireyler belirlenip 

ihtiyaç duydukları eğitimin sağlanması ile topluma hatta insanlığa hizmet 

edecek insanlar haline gelebilirler. Tersi durumda ise insanlığa büyük 

zararları olması kaçınılmazdır. Sayıları çok az olan ve ulusal kaynaklar olarak 

kabul edilen üstün zekalı çocukların kaybedilmesinin telafisi yoktur (Enç, 

2005) Gelişmiş toplumlarda tarihin her döneminde söz konusu bir avuç 

seçkin insanın eğitimi önem görmüştür. Bu uygulamanın ilk örnekleri Osmanlı 

İmparatorluğu dönemindeki Enderun Mektebi (1360) (Enç, 2005) ve Çarlık 

Rusya dönemindeki Sozvezdie Okuludur (1624) (Jeltova ve Grigorenko, 

2005).  

Zekâyı anlama ve tanımlama konusunda yapılan çalışmaların geçmişi 

Eski Yunanistan’da Plato ve Çin’de Konfüçyüs’e kadar uzanmaktadır. Söz 

konusu felsefecilerin her ikisi de üstün zekâyı tanrının insanlara verdiği bir 

armağan (gifted) olarak tanımlamışlar, üstün zekalı çocuklardan kutsanmış 

çocuklar (heavenly children) olarak bahsetmişlerdir  (Ziegler ve Heller, 2000). 

Plato ve Konfüçyüs söz konusu bireyleri sadece yüksek yeterlilikte bireyler 

olarak tanımlamakla kalmayıp; bu bireylerin değerlendirilmesi, seçimi ve 

toplum içinde desteklenmesine yönelik öneriler getirmişlerdir (Mönks, Heller 

ve Passow, 2000) . 

 Üstün zekayı açıklamaya yönelik ilk bilimsel çalışmalar Galton’un 

(1869) çalışmalarıdır (Özgüven, 2007). Galton’dan günümüze üstün zeka 

tanımı, ilk başlarda ağırlıklı olarak akademik konuları içeren testlerden 

yüksek puan alma ile sınırlılıktan yaratıcılık, liderlik, motivasyon gibi konuları 

da içeren daha geniş bir bakış açısına doğru bir değişim içerisindedir 

(Robinson, 2005).  Yirmi birinci yüzyıla yaklaşıldıkça üstün zeka tanımlarının 

kapsamının daha da genişletildiği, üstün zeka terimi yerine üstün yetenek 

teriminin kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Sak, 2010).  
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Alan yazında araştırmacılar tarafından kullanılan farklı üstün zeka 

tanımları vardır. Gagne (2004, 2005), Mönks ve Katzko’ya (2005) göre üstün 

zekâlılık bireyin bir veya daha fazla alanda ortalamaya göre üstün yeterlilikte 

veya potansiyelde olmasını ifade ederken;  üstün yetenek bir veya daha fazla 

alanda üstün performans gösterilmesini işaret etmektedir. Ataman’a (2000) 

göre ise üstün zekalı birey, zihinsel yeteneklerinin ya da zeka alanlarının 

birçoğunda akranlarına göre üst performans gösteren ya da gizilgüce sahip 

olan, yaratıcılık yanı güçlü olan ve başladığı işi tamamlamaya kendini 

adayandır. Bir diğer araştırmacı Renzulli’ye (2004, 2005a, 2005b) göre üstün 

zeka ortalama üstü genel veya özel yeteneğin, yaratıcı yeteneğin ve 

motivasyonun etkileşimine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlardan 

herhangi birisinin eksikliği veya yetersizliği üstün zekanın görülmesini 

engelleyebilir. Alanda yaygın kabul gören bir diğer tanım Maryland (1972) 

tarafından yapılmıştır. Maryland kendi ismi ile bilinen raporunda (1972) 

zekayı tanımlarken altı alandan bahsetmiştir. Bunlar genel zihinsel, özel 

akademik, yaratıcı-üretken, liderlik, sanat veya devimsel alanların en az 

birinde olağan üstü başarı gösterilmesidir. (Ataman, 2000, 2004; Enç, 2005; 

Sak, 2010). Marland Raporundaki üstün zeka tanımının zihinsel yetenek ve 

belirli bir konuda akademik başarının yanı sıra daha önce tanımlara dahil 

edilmemiş pek çok yetenek alanına eşit ağırlık vermesi onu diğerlerinden 

farklı kılmıştır (Yakmacı-Güzel, 2002). 

Ülkemizde resmi olarak kabul edilen tanıma göre üstün yetenekli birey: 

“Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik 

alanlarında akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireydir” 

(MEB, 2009b). MEB tarafından kabul edilen resmi tanım Maryland 

Raporundaki tanıma birçok yönden benzerlik göstermektedir.  

Farklı araştırma ve kuramlar incelendiğinde üstün yetenek terimi ile 

üstün zeka teriminin birbiri yerine sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu 

duruma örnek olarak Heller, Perleth ve Lim (2005) tarafından geliştirilen 

“Üstün Zekalılık Münih Modeli (The Munich Model of Giftedness)” ile Gardner 

(1983/1999)  tarafından geliştirilen “Çoklu Zeka Kuramı (Multiple 

İntelligences)” örnek olarak verilebilir. Münih modelinde, yedi yetenek 

alanından (zihinsel yetenek, yaratıcılık, sosyal yeterlilik, müzik, sanatsal 
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yetenek, psiko-motor beceriler ve uygulama zekası) bahsedilirken; çoklu 

zekada bahsedilen yetenek alanı sekizdir.  

Bu çalışmada, üstün zeka (gifted) terimi yerine, bu terime göre daha 

genel ve güncel bir bakış açısı sağlayan ve ülkemizde de resmi makamlarca 

söz konusu bireyleri nitelerken kullanılan üstün yetenek (talented) terimi 

kullanımı tercih edilmiştir. 

 Alan yazında üstün yeteneklilik kavramında ortak bir görüş birliği 

olmaması değerlendirme sürecinde bir görüş birliğine varılmasını 

güçleştirmiştir. 

Kimlerin üstün yetenekli olduğu, üstün yetenek kriterlerinin ne olduğu, 

veya üstün yetenekli bireylerin nasıl belirleneceği konusunda üzerinde 

anlaşılan ortak bir görüş olmamakla birlikte, eğitimleri açısından 19.uncu 

yüzyıl ve sonrası önemli gelişmelerin görüldüğü yıllardır. Bu bağlamda, 1957 

yılı sadece Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için değil ABD’deki gelişmeleri 

takip eden tüm dünya için bir dönüm noktası olmuştur.  Uzay aracı Sputnik’in 

Ruslar tarafından 1957’de uzaya fırlatması sonrası kendilerini Rusların bir 

adım gerisinde gören ABD’li yetkililerce eğitim sistemi sorgulanmıştır. Bu 

olayın devamında eğitim sisteminde reform öngören “Üstün Zekalı ve 

Yetenekli Bireylerin Eğitimi Raporu (Marland Raporu)” (1972) yayınlanmıştır 

(Rudnitski, 2003).  

Üstün yeteneği açıklamaya yönelik kuramsal yaklaşımlar 

incelendiğinde bu kuramlardaki ortak vurgu; üstün yetenekli bireyin fiziksel, 

zihinsel, sosyal ve kişilik özelliklerinin dağılımı, sıklığı, zamanlaması ve 

kompozisyonu açısından normal bireylerden farklılık gösteren bireyler 

olduğudur (Akarsu, 2004). Üstün yetenekli birey belirlenirken, öğretmenler 

olası üstün yetenekli bireyleri gözlemleyerek aday gösterebilmektedir.  

Üstün yetenekli birey diğer bireylerden zihinsel olarak farklı özellikler 

sergilerler (Akarsu, 2001, 2004;  Ataman, 2000, 2004; Chan, 2000; Çağlar, 

2004; Çetinkaya, 2007; Davaslıgil, 2004; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; 

Feldhusen, 2005; Finley, 2008; Gross, 2004; Guskin, Peng ve Majd-Jabbari, 

1988; Hunsaker, Finley ve Frank, 1997; Silverman, 1998; Silverman, 2011; 

Terman ve Oden, 1976; VanTassel-Baska, 1998a; Yakmacı-Güzel, 2002).  



4 
 

Üstün yetenekli bireylerin akranlarından farklı özellik sergilediği diğer 

alanlar ise sosyal, kişilik ve fiziksel özellikleridir (Akarsu, 2001; Altun, 2010; 

Ataman, 2000, 2004; Bencik, 2006;  Chan, 2000; Ciğerci, 2006; Çağlar, 

2004; Çalıkoğlu, 2009; Çetinkaya, 2007; Davaslıgil, 2004; Durr, 1979; Enç, 

2005; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; Ersoy ve Avcı, 2004; Finley, 2008; 

Guskin, Peng ve Majd-Jabbari, 1988; Hunsaker, Finley ve Frank, 1997; 

Jeltova ve Grigorenko, 2005; Mısırlı-Taşdemir ve Özbay, 2004; Silverman, 

1998; Terman ve Oden, 1976; Uyanık, 2007; VanTassel-Baska, 1998a; 

Yakmacı-Güzel, 2002, 2004). 

Bireyler arasındaki farklılıkların nedenini açıklamaya yönelik ilk 

araştırmalar konuyu genetik aktarımla ilişkilendirmişlerdir. Bu durum güncel 

araştırmalarda ise genetik ve çevresel etmenlerin etkileşimi ile 

açıklanmaktadır (Moore, 1992, Akt.Ersoy ve Avcı, 2004). Üstün yetenekli 

öğrenciler bir grup olarak değerlendirildiğinde, bu öğrenciler kendi içlerinde 

üstünlük gösterdikleri alan ve düzey açısından farklılık gösterirler (Gross, 

2004; Silverman, 1998; Van-Tassel Baska, 1998b).  Özellikle yetenek düzeyi 

yükseldikçe sergilenen davranışlar arasındaki farklılıklar da artmaktadır.  

Üstün yetenekli bireylerin belirlenmesinde birbirini etkileyen temel iki 

konu vardır. Bunlardan ilki üstün yetenekli bireyin özellikleri, bir diğeri ise 

olası üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesinde en önemli rolü üstlenen 

öğretmenlerin yeterlilik düzeyidir.  

Sınıf öğretmenleri tarafından olası üstün yetenekli öğrenciler 

belirlenirken söz konusu öğrencilerin özelliklerini içeren aday gösterme 

formları sıklıkla kullanılmaktadır. Söz konusu formlar ilk defa Jefferson (1787) 

ve Goddard’ın (1928) çalışmaları ile alan yazına girmiş; Pegnato ve Birch’in 

(1959) çalışmaları sonrası dikkatleri üzerine çekmiştir (Hunsaker, Finley ve 

Frank, 1997). Söz konusu araçlar, çok sayıda öğrenci ile ilgili kısa zamanda 

bilgi toplama amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanımı basit, pratik ve 

ekonomik araçlardır.  

Üstün yetenekli bireylerin belirlenmesinde önemli bir diğer temel konu 

öğretmen yeterlilikleridir. Öğretmenlerin nitelikli olması eğitimde başarının en 

önemli etmenidir (Enç, 2005; Gökdere, 2004). Öğretmenin mesleki 
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yeterlilikleri ve kişilik özellikleri öğrencinin akademik, bilişsel ve duyuşsal 

gelişimini etkilemektedir (Ford ve Troatman, 2001). Öğretmenin çalışacağı 

öğrencinin özelliklerini iyi bilmesi onu başarıya ulaştıracaktır (Gökdere, 

2004).  

Üstün yetenekli öğrencilerin sahip oldukları özellikler göz önünde 

bulundurulduğunda eğitiminde görev alacak öğretmenlerin diğer 

öğretmenlerden kişisel ve mesleki özellikleri ile bazı farklı niteliklere sahip 

olmaları gerekmektedir.  

Alan yazında, öğretmenlerin kişisel ve mesleki özelliklerini belirlemeye 

yönelik bir çok araştırma bulgusuna rastlanmaktadır (Chan, 2001; Dağlıoğlu 

ve Metin, 2004; Ford ve Trotman,  2001; Farrell, Kress ve Croft, 1989; 

Feldhusen, 1991, Akt.: Gökdere, 2004; Hansen ve Feldhusen, 1994; 

Hultgren ve Seeley, 1982, Akt: Cheung ve Hui, 2011; Karnes, Stephens ve 

Whorton, 2000; Rogers, 1989, 2007; Sak, 2010; VanTassel-Baska, 1998b; 

VanTasel-Baska ve Johnsen, 2007; Wendel ve Heiser, 1989; Whitlock ve 

DuCette, 1989).  

Yukarıda yer alan bulguların yanı sıra, sınıf öğretmenleri (İnan, 

Bayındır ve Demir, 2009; Gökdere ve Ayvacı,  2004; MEB EARGED, 2008), 

farklı branşlardaki öğretmenler (Gökdere, 2004; Gökdere ve Çepni, 2005; 

Gökdere, Küçük ve Çepni, 2003; Hemphill, 2009; Johnson, Vickers ve Price, 

1995; Kıldan, 2011; Kontaş, 2009; Küçük, Gökdere ve Çepni, 2005; 

Robinson, 1985) ve okul öncesi yardımcı öğretmen adaylarını (Şahin, 2011) 

kapsayan çeşitli araştırma bulgularında öğretmenlerin üstün yetenekli 

öğrenciler konusunda bilgilerinin yeterli olmadığı görülmektedir.  

Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenleri (Gökdere, 2004; Gökdere ve 

Çepni, 2005; Gökdere, Küçük ve Çepni, 2003; Kontaş, 2009; Ward, 1991, 

Akt.:Sisk, 2009;), farklı öğretmen grupları (Büyükcan, 2008; Kanlı ve 

Yağbasan, 2002; Kıldan, 2008; Kıldan ve Temel, 2008; Wade, 1985) ve okul 

öncesi yardımcı öğretmen adayları (Şahin, 2011) kapsayan araştırmalar 

sistematik olarak uygulanan eğitim/hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmen 

yeterliliklerini artırdığı belirlenmiştir. Dolayısıyla öğretmenlerin üstün yetenekli 

bireyler konusunda bilgi eksikliklerinin olduğu ve üstün yetenekli öğrencilerin 
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öğretmenlerinin farklı bir takım özelliklere sahip olmaları gerektiğini gösteren 

araştırma bulguları, öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri doğru 

tanıyabilmesi için öncelikle bu öğrencilerin özelliklerini içeren bir eğitim 

almalarının gerekliliğini kaçınılmaz kılmakta; iyi planlanmış bir eğitimin ise 

öğretmen yeterliliklerini artıracağını göstermektedir.   

Sonuç olarak, üstün yetenekli bireyler normal bireylerden farklı bir 

takım özellikler sergilemektedirler. Bu çocukların belirlenmesinde önemli 

görevleri olan sınıf öğretmenleri ise söz konusu farklılıkların neler olduğuna 

ilişkin bilgileri sınırlı olan bir grubu oluşturmaktadır. Ayrıca, sınıfında üstün 

yetenekli bir öğrenci bulunan öğretmenin bu öğrenciyi tanıyabilmesi için 

meslektaşlarına göre bazı ek yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. 

Yapılan çeşitli araştırmalarda konuya ilişkin verilen eğitimlere paralel olarak 

öğretmenlerin bilgi düzeylerinin -dolayısıyla da yeterliliklerinin- arttığı 

görülmektedir. Bu sonuçtan yola çıkarak, mesleki hayatı boyunca sınıfında 

üstün yetenekli bir öğrenci ile karşılaşma olasılığı yüksek olan bir öğretmene 

konuya ilişkin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik bir eğitim verilmesi, söz 

konusu öğrencilerin daha isabetli olarak belirlenebilmesinde önemlidir. Bir 

sonraki bölümde, üstün yetenekli bireylerin eğitiminin neden önemli olduğu,  

üstün yetenekli bir çocuğun akranlarından farklı ne tür davranışlar sergilediği, 

üstün yetenekli bir öğrencinin nasıl tanılanabileceği, Türkiye’de üstün 

yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin eğitimine ilişkin mevcut durumun ne 

olduğu ve üstün yetenekli bir öğrencinin öğretmeninin hangi nitelikleri 

taşıması gerektiği konularına yer verilecektir.  

 

1.1 Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitiminin Önemi 

 Üstün yetenekli çocuklara sağlanması gereken eğitim hizmetlerinin 

gerekliliği bireysel, hukuksal, maliyet etkililik ve beyin göçü alt başlıklarına 

göre incelenebilir.  

 Bireysel: Çağımız, insanın kendi başına bir varlık ve değer olduğunu 

kabul eden bir çağdır. Her birimiz içinde yaşadığımız aile ya da toplumun 

özellikleri bir yana, barındırdığımız özellikler açısından birey olarak değer 

taşırız. Bunun geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi hem birey hem de onun 
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yetiştirilmesi sorumluluğunu taşıyanlar için bir hak ve görevdir. İnsana saygı 

onu kabulle başlar (Akarsu, 2010).  

 Demokrasiyi benimsemiş bir toplum düzeninde eğitimde eşitlik ilkesine 

büyük önem verilir. Bunun anlamı, bütün çocukların yeteneklerini son sınırına 

kadar geliştirmesine imkan tanınmasıdır. Fakat, bu ilke genellikle eşitlik 

kavramının karşılığı nicel veya nitel eşitlik olarak yansımaktadır. Oysaki 

burada kastedilen eşitlik, hakkaniyet ilkesi bağlamındaki eşitliktir. Yani, bireye 

ihtiyaç duyduğu oranda hizmet sağlanmasıdır. Eğitimin amacı, bütün bireyleri 

bilgi ve becerileri açısından aynı düzeye getirmek değildir. Aksine, bir 

öğrencinin öğrenmeye güçlü olduğu yönde yeterli düzeyde öğrenebilmesini 

sağlamaktır (Enç, 2005). Üstün yetenekli bireylerin ortalama öğrenme 

gücüne sahip bireyler için düzenlenmiş bir eğitim programı içinde uyum ve 

gelişimsel sorunlar yaşama ihtimali yüksektir (Ataman, 2000). Bundan dolayı, 

üstün yetenekli bireylere özel eğitim hizmetleri kapsamında eğitim sunulması 

anlayışı doğmuştur. Sözkonusu bireylere özel eğitim hizmetlerin sağlanması 

bir ayrıcalık değil eğitimde eşitlik ilkesi çerçevesinde gerekliliktir. 

 Hukuksal: Ülkemizce imzalanan ve ulusal düzeyde yapılacak 

çalışmalara rehber olan uluslar arası bildirgelerde (İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi (1948) [26.ncı madde] ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 

(1989) [29.ncu madde]) çocukların yeteneklerini en üst düzeyde 

geliştirebilmesi için eğitim fırsatı sağlanması öngörülmektedir  (Birleşmiş 

Milletler, 1948, 1989). 

 Milli Eğitim Temel Kanununa göre (1973) (23.ncü madde bir ve ikinci 

fıkra) her çocuğun ilgi, yetenek ve kabiliyetleri yönünden yetiştirilerek hayata 

ve üst öğrenime hazırlanması, devletin yükümlülükleri arasında yer 

almaktadır. Ayrıca, maddi durumu kötü durumda olan üstün yetenekli 

bireylerin eğitimini vurgulayan 2684 Sayılı İlköğretim ve Orta Öğretimde 

Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal 

Yardımlara İlişkin Kanun (1992), üstün yetenekli olup yurtdışında eğitimini 

sürdürecek olan öğrencilerin desteklenmesine ilişkin 1416 sayılı Yurtdışında 

Öğrenim Yapacaklara İlişkin Kanun (1929) ile üstün yeteneklilere özel 

eğitimin gereğini işaret eden 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname (2000), Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (Ek/2009),  
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Fen Liseleri Yönetmeliği (1999), Anadolu Liseleri Yönetmeliği (1999), 

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği (1999), Sosyal Bilimler Liseleri 

Yönetmeliği (2003),  Spor Liseleri Yönetmeliği (2005) ve Bilim Sanat 

Merkezleri Yönergesinden (2007) bahsedilebilir. 

 Maliyet Etkililik: Üstün yetenekli öğrenciler ile normal ve engelli 

öğrencilerin eğitimine ayrılan kaynakların topluma artı değer olarak geri 

dönüşü mukayese edilemeyecek durumdadır. Buluşlar, patentler, telif hakları, 

tasarım ve sanat ürünleri gibi toplumun gelişimine ivme kazandıran pek çok 

önemli ürün üstün yetenek gizil gücünün performansa dönüşmüş biçimidir 

(Akarsu, 2004). 

 Beyin Göçü: Üstün yetenekli bireye yönelik eğitim imkanlarının 

geliştirilmesi bir ülkede lider, mucit veya bilim adamı yetiştirilmesinin temel 

girdisidir. Geçmişten günümüze insanoğlu fikirlerinin kabul gördüğü, uygun 

eğitim alabildiği ve ürettiklerinin sahiplenildiği yerlere doğru bir hareketlilik 

içerisinde olmuştur. Gelişmiş ülkeler, gelişmişliklerini söz konusu bireylere 

sağladığı eğitim ve istihdam olanaklarına borçludur.  Söz konusu ülkeler, 

eğitim olanaklarının yeterince gelişmediği ülkelerdeki üstün yetenekli bireyleri 

yalnızca ülkelerine çekmekle kalmamakta gizil güçlerini en üst düzeyde 

geliştirebilmesi için çeşitli fırsat ve ortamlar da sunmaktadırlar (Enç, 2005).  

 

1.2 Zeka Kuramları ve Üstün Yeteneğin Değerlendirilmesi 

Üstün zekalılık/yeteneklilik kavramının tarihsel gelişim seyri göz 

önünde bulundurulduğunda konunun daha net anlaşılabilmesi için metnin 

bütününde benimsenen üstün yetenek terimi yerine bu bölümde üstün zeka 

terimi kullanılmıştır.  

Üstün zekayı açıklamaya yönelik yaklaşımlar farklı aşamalardan 

geçerek günümüze gelmiştir. Galton’dan (1869) günümüze çeşitli zaman 

kesitlerinde farklı kuramların genel kabul gördüğü görülmektedir. Özellikle 

üstün zeka temasını işleyen zeka kuramlarının son 30 yılda geliştirildiği 

söylenebilir. Kuramsal çalışmalarda bireyin değerlendirilmesine ilişkin 

yaklaşımlar geriye bakış ve üstün zekayı açıklamaya yönelik günümüzdeki 

belli başlı zeka kuramları başlığı altında gruplandırılmıştır. 
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 1.2.1 Geriye Bakış 

 Bu başlık altında geçen yüzyılda ortaya atılmış, psikoloji ve eğitim 

bilimleri alanında yaygın olarak kullanılan ve günümüzde üstün yetenekli 

bireylerin değerlendirilmesinde etkisi olan belli başlı kuramlara yer verilmiştir. 

Bu bağlamda Spearman’ın (1904, 1927) “Genel Zeka Kuramı” ve 

Thurstone’nın (1938) “Temel Zihinsel Etmenler Kuramı” ndan bahsedilebilir.  

Spearman’ın (1904, 1927) “Genel Zeka Kuramı”: Charles Sperman’a 

(1904) göre bir zihinsel etkinliğin meydana gelebilmesi için zihinsel 

etkinliklerde ortak olan bir genel yeteneğe ve söz konusu etkinliğe özgü özel 

yeteneklere ihtiyaç duyulmaktadır. Genel yetenek “g” faktörü tüm zihinsel 

etkinliklerde rol oynayan ortak ve genel bir zihinsel enerji; özel yetenek “s” 

faktörü ise bir işin yapılmasında gerekli olan genel zihinsel yetenekten ayrı 

zihinsel bir güçtür (Enç, 2005; Feldhusen, 1998; Gottfredson, 2003; Haslam, 

2007; Özgüven, 2007).  

Spearman’a göre bireyin zekası ölçülmek istendiği zaman genel zeka 

faktörünün “g” faktörün ölçülmesi anlamına gelmektedir (Özgüven, 2007). Bu 

bakış açısı zekayı ölçmede önemli bir yaklaşımı beraberinde getirmiş, 

zekanın tek bir puanla ölçülmesi anlayışını yaygınlaştırmıştır. Bu yaklaşım, 

1980’lere kadar yaygın olarak kabul görmüştür. Bu bağlamda geliştirilen zeka 

testlerine örnek olarak Standford Binet Zeka Testi (1916) ve Raven Standart 

İlerleyen Matrisler Testi Sözsüz Formu (1947) verilebilir.  

Thurstone’nın (1938) “Temel Zihinsel Etmenler Kuramı”: Spearman’ı 

eleştiren Thurstone (1938) zekanın tek bir birimden oluşmadığını belli sayıda 

birincil yeteneklerden oluştuğunu iddia etmiştir. Araştırmacı çalışmalarında, 

zekanın temel yapısını oluşturduğunu düşündüğü 12 faktörden bahsetmiştir. 

Daha sonra bu faktörleri yediye indirmiş ve bu faktörleri “Temel Yetenekler” 

olarak nitelendirmiştir (Özgüven, 2007). 

Thurstone’nın geliştirmiş olduğu kuram -Spearman’ın görüşlerini 

yansıtan- tek puanla zekanın ölçülmesi anlayışına farklılık bir bakış getirmiş; 

zekanın belirlenmesinde birden fazla alanın ölçülmesi gerektiği varsayımına 

dayanan testlerin kullanımına ilişkin tartışmaları başlatmıştır. Araştırmacı 
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tarafından geliştirilen ve kuramın ölçümünde kullanılan zeka testi Türkçeye 

“Temel Kabiliyetler Testi” olarak adapte edilmiştir (Özgüven, 2007). 

 

1.2.2 Günümüzdeki Belli Başlı Zeka Kuramları 

Bu başlık altında, üstün zekalılığı oluşturan etmenleri açıklamayı 

amaçlayan kuramlardan Renzulli’nin (1978) Üçlü Halka Üstün Zeka Kuramı, 

Sternberg’in (1997) Başarılı Zeka Kuramı, Gardner’ın (1983/1999) Çoklu 

Zeka Kuramı yer almaktadır.  

Renzulli’nin (1978) Üçlü Halka Üstün Zeka Kuramı: Renzulli’ye 

(2005b) göre üstün zeka, ortalama üstü genel veya özel yeteneğin, yaratıcı 

yeteneğin ve motivasyonun etkileşimine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bunlardan herhangi birisinin eksikliği veya yetersizliği üstün zekanın ortaya 

çıkmasını engelleyebilir.  

Üstün zekalı bireyler tanılama ve ölçmenin güçlüğünden dolayı 

modelde üstün zekalılık gizil gücünü taşıyan bireyler “okulda üstün 

yetenekliler” ve “yaratıcı-üretken üstün yetenekliler” olarak sınıflandırılmıştır. 

Renzulli, ikili bir sınıflama yapmakla birlikte her iki tip üstün yetenekliliğin 

önemli olduğunu, aralarında genellikle bir etkileşim bulunduğunu ve uygun 

program modellerinin her iki tip üstünleri de geliştirebileceğini 

vurgulamaktadır (Renzulli,  2004, 2005a, 2005b). 

Kuramda üstünlük bileşenlerinin ayakları olan üç halka –ortalama üstü 

yetenek, yaratıcı yetenek ve motivasyon- tanımlanırken katı bir tutum 

sergilenmemiştir. Dolayısıyla, katı değerlendirme kurallarının takip edildiği 

tanımlarda belirtilen sınırlar -Örneğin; Terman %1’lik dilim- esnetilmiş ve 

nüfusun %15-20’lik dilimine giren bireylerin üstünlük gizil gücünü taşıdığı 

vurgulanmıştır (Renzulli, 2004). Bunun bir yansıması olarak da bireylerin 

düzeyine işaret eden halkalar belirli bir derece/puan ile sınırlandırılmamıştır. 

Ortalama üstü yetenek ise sayısal olarak sınırlandırılması güç olmakla birlikte 

herhangi bir alanda yüksek gizil güç taşınması anlamına gelmektedir 

(Renzulli, 2005b). 

Bireyin ortalama üstü genel veya özel yeteneğinin 

değerlendirilmesinde alana özgü genel yetenek, özel yetenek, başarı testi, 
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gözlem veya performansa dayalı ölçüm tekniklerinin biri veya birkaçı beraber 

kullanılabilmektedir (Renzulli, 2005b; Sak, 2008).  

Tanılamanın, geleneksel tanılamadan en büyük farkı esnekliğidir. 

Çeşitli ölçüm sonuçlarına göre ilk %15-20’lik dilimde yer alan öğrenciler 

yetenek havuzu denilen bir grup içine dahil edilir. Tanılanan öğrenciler birkaç 

farklı servise yönlendirilirler. Öncelikle yetenek havuzundaki öğrenciler ilgi ve 

öğrenme stiline göre değerlendirilirler. İkinci olarak, seçilen tüm öğrencilere 

düzenli uygulanan programda uyarlamalar yapılarak program sıkıştırılır. 

Üçüncü olarak, üç tip zenginleştirme deneyimi önerilir. Bunlar, öğrencinin 

yetenek düzeyi, ilgi ve görev yönelimine göre birinci, ikinci ve üçüncü tip 

zenginleştirmeden oluşur (Reis ve Renzulli, 2003; Renzulli, 2005b; 

VanTassel-Baska, 1998a).  

 Sternberg’in (1997) Başarılı Zeka Kuramı: Sternberg’e (2003, 2005) 

göre zeka çevrenin seçimi, seçilen çevrenin değiştirilebilmesi veya yaşanılan 

çevreye uyum sağlayabilmesi için bireyin zayıflıklarını gidermesi veya güçlü 

yönlerini hedefe odaklayabilmesi ile analitik, yaratıcı ve uygulama 

yeteneklerini dengede tutabilmesidir. Sternberg’in (2003, 2005) ortaya attığı, 

“Başarılı Zeka Kuramında” birbirinden bağımsız üç tür zekadan 

bahsetmektedir. Bunlar analitik zeka, sentetik/yaratıcı zeka ve uygulama 

zekası olarak isimlendirilmektedir.  

Analitik zekası yüksek olan öğrenciler zeka ve başarı testlerinde 

yüksek performans gösterirler. (Sak, 2008, 2010; Sternberg, 2003, 2005). 

Oysa, sentetik/yaratıcı zeka geleneksel zeka testleri ile iyi biçimde 

ölçülemezler. Bu nedenle tanılanırken yüksek IQ’ya sahip bireyler olarak 

değil bilim, teknik vb alanlarda en büyük katkıyı sağlayan bireyler olarak 

görülürler. Analitik zekaya sahip bireyler kadar iyi bir problem çözücü 

olmasalar da problemlere farklı çözümler bulabilirler (Sternberg, 2003). 

Sternberg kuramında bahsettiği her üç tür zeka düzeyini belirlemek 

üzere “Üçlü Yetenek Testi” isimli bir zeka testi geliştirmiştir. Bu testte 

bireylerin sözel, sayısal, şekil (figural processing), analiz, sentez, uygulama 

yetenekleri ile zihinsel hızı ölçülmektedir.  
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Gardner (1983/1999) Çoklu Zeka Kuramı: Gardner’ın, ortaya koyduğu 

“Çoklu Zeka Kuramı”na göre sekiz farklı türde zeka vardır. Bunlar sözel – 

dilsel zeka, mantıksal – matematiksel zeka, görsel – uzamsal zeka, müziksel 

zeka, bedensel – kinestetik zeka, kişilerarası zeka, içsel – kişisel zeka ve 

doğacı zeka olarak isimlendirilmiştir.  

Araştırmacı kuramını geliştirirken, Thurstone (1938) tarafından 

geliştirilen birincil zihinsel yeteneklerdeki bağımsız yetenekler –sözel, sayısal, 

mekanik, muhakeme, bellek, mekan- yaklaşımını takip etmiştir (Haslam, 

2007). Araştırmacı tarafından kuramda belirtilen zeka alanlarını 

değerlendiren herhangi bir araç geliştirilmemiştir (Gardner, 1993, 1999; 

Akt.:Karolyi, Ramos – Ford ve Gardner, 2003).  

Üstün zeka konusundaki kuramsal çalışmalara göz atıldığında özetle; 

temel tartışmalardan birisi üstün zekalılığın genel mi yoksa alana özgü mü 

olduğu yönünde sürmektedir. Terman’ın (1925) ilk dönem zeka konusunda 

çalışmalarından sonra alanda hakim görüş genel zeka kuramının kabulü 

yönündedir. Ancak, özellikle 1980 sonrası kuramsal çalışmalarda zeka IQ 

puanı ile sınırlı bir tanımın ötesine taşınmıştır. Çağdaş araştırmacılarca üstün 

zekâlığın alana özgü ve çok boyutlu doğası olduğu görüşü desteklenmektedir 

(Ataman, 2000; Broady ve Stanley, 2005; Cross ve Coleman, 2005; 

Feldhusen, 2005; Gagne, 2004, 2005; Heller, 2004; Heller, Perlett ve Lim, 

2005; Karolyi ve Winner, 2005; Karolyi, Ramos-Ford ve Gardner, 2003; 

Mönks ve Katzko, 2005; Plucker ve Barab, 2005; Robinson, 2005; Runco, 

2005; Sternberg, 1984, 2003, 2005; Ziegler ve Heller, 2000). Ayrıca, genel 

zekâ yaklaşımı üstün zekalı bireylere sağlanacak eğitim hizmetlerini sınırlı 

desteklemektedir. (VanTassel-Baska, 1998b). Oysa, üstün zekalılığın alana 

özgü olması üstün zekalı bireylerin eğitimini desteklemekte, eğitimcilere 

uygulamada kolaylık sağlamaktadır. Bunların yanı sıra,  genel zeka 

yaklaşımına göre tanılama hizmetleri matematiksel dilsel alanlardan alınan 

bir puan (IQ puanı) ile sınırlıdır. Fakat, zekanın alana özgü olduğu ile çok 

boyutlu doğası olduğu bakış açısı yaratıcılık, liderlik, zeka testi, başarı testi, 

yetenek testleri vb. bir çok alanda değerlendirme yapılmasını öngören bir 

değerlendirme yaklaşımını doğurmaktadır. 
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1.3 Üstün Yetenekli Bireylerin Genel Özellikleri 

Üstün yetenekli bireyler normal bireylerden farklı özellikler 

sergilemektedir. Bu konudaki ilk çalışmalar farklılıkların nedenlerini genetik 

aktarımla ilişkilendirmişlerdir. Güncel araştırmalarda bu durum genetik ve 

çevresel etmenlerin etkileşimi ile açıklanmaktadır (Moore, 1992, Akt.Ersoy ve 

Avcı, 2004). 

Üstün yetenekli bireyler fiziksel, zihinsel, sosyal ve kişilik özelliklerinin 

dağılımı, sıklığı, zamanlaması ve bu özelliklerin birleşimi açısından normal 

bireylerden farklılık gösteren bireylerdir. Üstün yetenek kendi başına yalnızca 

bazı kişilerde gözlenen bir özellik değil, yetenek düzeyi ne olursa olsun tüm 

bireylerde gözlenen özelliklerin varoluş derecesinde, görülme sıklığında, 

ortaya çıkış zamanında ve bir araya gelişlerindeki özgünlüktür (Akarsu, 

2004).    

Üstün yetenekli bireyler birbirinden farklı davranışlar sergilerler. 

Özellikle yetenek düzeyi yükseldikçe sergilenen davranışlar arasındaki 

farklılıklar artmaktadır. Ancak, bireylerin sergilediği davranışlar bazı ilkelere 

göre şekillenmektedir. Bu ilkeler davranışsal bir özelliğin ortaya çıkma 

düzeyinin bireyden bireye farklılaşması, gelişimsel aşamanın herhangi bir 

döneminde ortaya çıkması, davranışların belirli kümeler altında toplanma 

eğilimi içerisinde olması ve öğrencinin bir ilgi veya yetenek alanına 

katıldığında kendiliğinden ortaya çıkması (VanTassel-Baska, 1998a) 

biçiminde sıralanabilir. 

Bireyler arasındaki farklılıkları oluşturan alanlardan fiziksel, sosyal ve 

kişilik alanı çevresel etmenler altında sıralayabileceğimiz bireyin yetişme 

koşulları, fiziksel olanaklar, beslenme durumu, yaşam koşulları, kültürel yapı 

vb. etmenlerden oldukça etkilenir. Dolayısıyla, söz konusu alanlar üstün 

yetenekli bireyleri akranlarından farklı kılan birincil işaretler arasında yer 

almamaktadır. Oysa, normal koşullar altında zihinsel özellikler diğer alanlara 

göre çevresel etmenlerden daha az etkilenen alandır.  

Üstün yetenekli bireylerin özellikleri fiziksel, zihinsel, sosyal ve kişilik 

özellikleri alt başlıkları altında aşağıda yer almaktadır.  
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1.3.1 Fiziksel Özellikler 

Üstün yetenekli bireylerin genellikle bedence iyi gelişmemiş ve ufak 

tefek olduğu yönünde halk arasında yaygın bir görüş vardır. Hatta,  yazar ve 

karikatürcüler bu kişileri cılız bedenli, sıska, koca kafalı, uzun saçlı, gözlüklü 

ve çirkin kişiler olarak tasvir ederler. Araştırmalar, bu durumun doğru 

olmadığını göstermektedir (Enç, 2005). Hatta, Dabrowski’nin aşırı duyarlılık 

alanları kuramına göre üstün yetenekli birey altı alanda aşırı duyarlılık 

gösterir. Bu alanlardan birisi de devimsel alandır. Araştırmacıya göre üstün 

yetenekli çocuklar hızlı ve yoğun hareket etme ihtiyacında olan, uzun süre 

aktif kalabilen, ani tepki veren ve yerinde durmayan bir kişilik özelliğine 

sahiptirler (Akarsu, 2001; Silverman, 1998; Yakmacı-Güzel, 2002, 2004).  

Bu gruptaki bireylerin genel fiziksel özellikleri fiziksel özür oranının 

normal bireylerden daha düşük oranda görülmesi (görme, işitme, düztabanlık 

vd.), (Terman ve Oden, 1976), daha sağlıklı (Durr, 1979), yakışıklı veya güzel 

bir fiziki yapıda olma (Ataman, 2004; Çağlar, 2004; Enç, 2005),  kuvvetli ve 

geniş bir omuz ve kalça yapısına sahip olma, daha kuvvetli ciğer yapısına 

sahip olma (Terman ve Oden, 1976), daha atletik olma (Durr, 1979) olarak 

sıralanabilir.  

Yukarıda yer alanlara ilaveten fiziksel güce dayalı oyunlarda başarılı 

olma, fiziksel etkinliklerde kendine güvenli ve enerjik olma (Ersoy ve Avcı, 

2004; Terman ve Oden, 1976), üstün nitelikteki bir sinir sistemi, keskin duyu 

organları, daha hızlı bir olgunlaşma seyri içinde olma, kuvvet, hız ve 

eşgüdüm gerektiren işlerde daha hızlı tepki verebilme (Davaslıgil, 2004) 

özelliklerinden de bahsedilebilir. 

Üstün yetenekli bireylerin doğumdan gelen fiziksel üstünlükleri genel 

koşullar altında ilerleyen yıllarda da sürmektedir. 

 

1.3.2 Zihinsel Özellikler 

Üstün yetenekli çocuklar, akranları ile karşılaştırıldığında özellikle 

bilişsel alandaki nicel ve nitel üstünlükleri ile dikkat çekerler. Ayrıca, bu alan 

Dabrowski’nin aşırı duyarlılık alanlarından birisidir. Dabrowski’ye göre 

zihinsel aşırı duyarlılık alanı merak, sembolik düşünebilme, yoğunlaşma, 
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kuramsal düşünme, iç görü sahibi olma, kapsamlı problem çözme yeteneği 

gibi özeliklerle kendini göstermektedir (Akarsu, 2001; Silverman, 1998; 

Yakmacı-Güzel, 2002). 

Üstün yetenekli bireylerin genel zihinsel özellikleri gelişmiş dil 

kullanımı ve sözcük dağarcığı, keskin gözlem, merak duygusu ve çok soru 

sorma, bilginin çeşitliliğini anımsama, uzun süreli dikkat, karmaşık kavram ve 

ilişkileri anlama ve soyut düşünme yeteneği, ilgi alanlarının yoğun, çeşitli ve 

değişken olması (Ataman, 2000; Chan, 2000; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; 

Gross, 2004; Sığırtmaç ve Gül, 2008; Silverman, 2011; VanTassel-Baska, 

1998a), güçlü eleştiri becerileri ve kendini eleştirme yeteneği (Ataman, 2000; 

Sığırtmaç ve Gül, 2008; Silverman, 2011; VanTassel-Baska, 1998a), derin 

düşüncelere dalma (Sığırtmaç ve Gül, 2008) biçiminde sıralanabilir. 

Bu özelliklerin yanı sıra daha hızlı, kolay ve erken öğrenme, çok fazla 

bilgiyi depolayabilme ve bilgiyi daha hızlı hatırlama (Ataman, 2004; Akarsu, 

2004; Chan, 2000; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; Feldhusen, 2005; Finley, 

2008; Gross, 2004; Silverman, 2011), atlas, sözlük, ansiklopedi, takvim gibi 

yayınlara karşı on yaşından önce bile güçlü bir ilgi gösterme, astronomi, fen 

bilimleri, tarih, günün olayları gibi güncel ve karmaşık konuları işleyen 

yayınlara karşı özel ilgi gösterme, okumaya düşkünlük (Chan, 2000; Terman 

ve Oden, 1976), algıladıklarını olduğu gibi değil bunları yorumlayarak, sebep-

sonuç ilişkisi içinde kabullenme  (Chan, 2000; Çetinkaya, 2007; Endepohls-

Ulpe ve Ruf, 2005), kolay kavram oluşturabilme, keşfetme eğilimi içinde 

olma, bütünden parçaya ve parçadan bütüne düşünmeden bahsedilebilir 

(Chan, 2000; Davaslıgil, 2004; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005). 

Yukarıda yer alanlara ilaveten ani çözüm bulabilme (Davaslıgil, 2004), 

ilişkisiz gibi gözüken şeyler arasında ilişki kurabilme, gelişmiş problem çözme 

becerisi (Akarsu, 2004; Chan, 2000; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005), kendine 

özgü çalışma metotlarına sahip olma, karmaşık kavram ve algılara sahip 

olma, farklı tasarımlar yapabilme (Chan, 2000; Çağlar, 2004; Endepohls-Ulpe 

ve Ruf, 2005), hazır cevap olma (Ataman, 2000; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 

2005) ve gelişmiş planlama becerisine sahip olma (Endepohls-Ulpe ve Ruf, 

2005) özelliklerine sahip oldukları belirlenmiştir.  
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1.3.3 Sosyal Özellikler 

Üstün yetenekli çocukları akranlarından farklılaştıran özelliklerden 

birisi de sosyal özellikleridir. Söz konusu bireyler sosyal yönden birlikte 

yaşadığı ortamdan etkilenir. Bu anlamda yetiştiği çevre bu çocukların sosyal 

gelişiminde önemli bir rol oynar. Dolayısıyla, normal çocuklarda olduğu gibi 

üstün yetenekli çocukların arasında da sosyal olarak uyumsuzluk ve davranış 

bozukluğu olanlar görülebilir. Genel olarak bu çocuklar kendi iç dünyalarında 

her şeyi halletmeye çalıştıklarından bu tip sorunlar ile karşılaşılabilirler. 

Ancak, her yönüyle olduğu gibi sosyal bakımdan da akranlarından 

farklılaştıkları noktalar bulunmaktadır (Çetinkaya, 2007).  

Dabrowski’ye göre üstün yeteneklilerin aşırı duyarlılık gösterdiği 

alanlardan birisi de duygusal aşırı duyarlılık alanıdır. Kuramda sözkonusu 

alanla ilgili içerik büyük oranda bireyin sosyal özellikleri ile örtüşmektedir. 

Duygusal olarak aşırı duyarlılık sergilemeleri, üstün yeteneklilerin yoğun 

duygular yaşamalarına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak başkalarının 

duygularını iyi kavrama, olumlu veya olumsuz hislere kapılabilme, karmaşık 

duygular yaşama yönünde duygular yaşamaktadırlar. Yanı sıra, karın ağrısı, 

yüzün kızarması gibi birçok somatik belirti göstermelerini, korku ve 

kaygılarının olmasını, duygusal bağlar geliştirmeleri (buna bağlı olarak 

ilişkilerde duyarlılık, yalnızlık, başkalarıyla çatışmalar, çok derin ilişkiler) gibi 

özellikleri beraberinde getirmektedir (Yakmacı-Güzel, 2002, 2004). 

Üstün yetenekli öğrencilerin sosyal genel özellikleri şunlardır: 

Akranlarına göre daha sağlıklı ilişkilere sahip olma, toplumsal gelişim ve 

uyum yönünden akranlarından daha iyi olma, duygusal açıdan neşeli, 

kontrollü ve iyimser bir ruh hali içinde olma, nevroz ve psikoz gibi ruhsal 

rahatsızlık belirtilerinin akranlarına göre çok daha az sergileme, okul disiplini, 

suç ve saldırgan davranışlar konularında akranlarından daha az sorun 

yaşama, arkadaşları arasında popüler olmadan bahsedilebilir (Terman ve 

Oden, 1976). 

Bu özelliklerin yanı sıra, tek başına oynamak yerine grup oyunlarını 

tercih etme, kendinden emin olma (Chan, 2000; Terman ve Oden, 1976), 

güçlü bir bağlılık ve sorumluluk duygusu taşıma (Chan, 2000; Ataman, 2000), 
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duygularını denetleyebilme (Jeltova ve Grigorenko, 2005), duygusal yoğunluk 

(Chan, 2000; Finley, 2008; VanTassel-Baska, 1998a; Terman ve Oden, 

1976), gelişmiş mizah ve estetik duygusuna sahip olma (Finley, 2008; Gross, 

2004; VanTassel-Baska, 1998a), kendilerinden yaşça büyük kişilerle 

konuşma ve arkadaşlık yapmaktan hoşlanma (Chan, 2000) özellikleri de yer 

almaktadır. 

 

1.3.4 Kişilik Özellikleri 

 Üstün yetenekli öğrencilerin sosyal özelliklerine benzer biçimde kişilik 

özellikleri de içinde yaşadığı ortamdan etkilenir. Terman’ın araştırma 

sonuçları yayınlanana kadar üstün yetenekli bireylerin kararsız duygulara 

sahip oldukları ve garip davranışlar sergiledikleri düşünülürdü (Enç, 2005). 

Oysa, yapılan araştırmalar bunun tersini göstermektedir. 

Üstün yetenekli çocukların genel kişilik özellikleri bağımsızlığına 

düşkün olma (Durr, 1979; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; Terman ve Oden, 

1976),  sadık ve güvenilir olma, (Çağlar, 2004; Terman ve Oden, 1976), 

yaşıtlarına göre daha gelişmiş benlik kavramına sahip olma, kitaplar, deney 

araçları, sanat eserleri ile vakit geçirmeyi arkadaşlarına tercih etme, 

başarısızlık durumunda ısrarcı olma (Durr, 1979) biçiminde sıralanabilir. 

Bu özelliklere ilaveten çok fazla etkinlik gerektiren oyunları tercih 

etme (Terman ve Oden, 1976), başarılı olmaktan büyük zevk alma, amaç 

odaklı olma ve kendini göreve adama (Chan, 2000; Ataman, 2000), cesur 

olma, çalışmaya içsel motive olma (Chan, 2000; Jeltova ve Grigorenko, 

2005), mükemmeliyetçi olma (Altun, 2010; Bencik, 2006; Chan, 2000; 

Ciğerci, 2006; Çalıkoğlu, 2009; Mısırlı-Taşdemir ve Özbay, 2004; Uyanık, 

2007), erken yaşlarda başlayan ölüm korkusu, rutin işlerden sıkılma 

(Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005), sıra dışı fikirlere sahip olma (Ataman, 2000; 

Chan, 2000) özelliklerinden de bahsedilebilir. 
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1.4 Tanılama 

 Değerlendirme, objektif ya da sübjektif kaynaklardan elde edilen 

verileri belirli ölçütlere göre yorumlayarak yargıya varmaktır (Özgüven, 2007). 

Değerlendirme, öğrencilerin zeka düzeyi, yaratıcılığı, motivasyon ve liderlik 

gibi bireysel özelliklerine ilişkin bilgilerin toplandığı ve bu bilgiler 

doğrultusunda öğrencilerin zihinsel kapasiteleri ve gizil güçleri hakkında 

kararların alındığı bir süreçtir (Sak, 2008). Amaç, merak duygusunu giderme 

veya öğrenciyi etiketleme değil öğrencinin ihtiyaçları, yetenekleri ve bireye 

sağlanacak hizmetler ile en iyi örtüşecek hedeflerin seçimini sağlamaktır 

(Feldhusen, 1998; Sak, 2008). 

 Üstün yeteneklilik kavramında ortak bir görüş birliği olmaması 

değerlendirme sürecinin nasıl olması gerektiğine ilişkin cevabın 

oluşturulmasını zorlaştırmıştır. Hallahan ve Kaufman’a (1982) göre üstün 

yeteneğin göstergesi olduğu düşünülen davranış veya becerinin alt ve üst 

sınırlarının tam tanımlanamamış olması, üstün yeteneğin nasıl ölçüleceği, 

tanılamada temel alınacak eşik değerin ne olacağı ve tanılamaya dahil edilen 

grupların doğasına bağlı olarak tanılamada da görüş birliği oluşmamaktadır 

(Akt.Feldhusen ve Jarwan, 2000).   

 Üstün yetenekli çocuklara, yetenek ve potansiyellerini 

geliştirebilecekleri eğitim ortamlarının sağlanması için erken ve doğru 

tanılama ilk adımdır. Araştırmalar erken çocuklukta üstün yetenekli çocukları 

tanılamak için uygulanması kolay ve pahalı olmayan ölçeklere ihtiyaç 

olduğunu göstermektedir (Darga, 2010). Ancak, çocuğun yetenek yelpazesi 

henüz billurlaşmadığından dolayı (Ataman, 2000) okul öncesi dönemde 

tanılamada kullanılan yöntemlerin geçerlik ve güvenilirlikleri oldukça düşüktür 

(Ataman, 2000; Feldhusen, 1998). Öte yandan, değerlendirmede göz önünde 

bulundurulması gereken temel hususlardan birisi üstün yetenekliliğin sadece 

bir potansiyel olduğu, bu potansiyelin her zaman ve mutlaka kendiliğinden 

performansa dönüşmediğidir (Jost, 2006). 

 Değerlendirmede temel olarak iki türlü yaklaşım kullanılabilir. 

Bunlardan ilki bireyin başarısının bir başka öğrencinin başarısından bağımsız 

olarak değerlendirildiği ve kullanılan ölçütün önceden değişmez standartlar 
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olarak belirlendiği değerlendirmedir, ölçüt (mutlak) değerlendirme olarak 

adlandırılır. Bir diğeri ise, önceden bu testi alan benzer özellik sergileyen 

öğrencilerin performansına bağlı değerlendirme biçimidir. Bu değerlendirme 

türü ise norm (bağıl) değerlendirme olarak isimlendirilir (Duman, 2010). 

Ölçüt değerlendirme yaklaşımı kapsamında kullanılabilecek belli başlı 

araçlar arasında ölçüt bağımlı geliştirilen özellik listeleri ile gelişim profilleri ve 

öğretmen yapımı başarı testleri sıralanabilir. Bu araçların geçerlik ve 

güvenilirlikleri düşüktür (Feldhusen, 1998). 

Özellik listeleri (Aday gösterme), üstün yetenekli bireylerin fiziksel, 

sosyal, yaratıcılık, motivasyon, liderlik, akademik beceriler vb. herhangi bir 

veya daha fazla alanda özelliklerini içermektedir. Özellik listeleri öğretmen 

veya alan uzmanı tarafından tarama amacıyla veya öğretmen, uzman, aile, 

akran veya çocuğu yakından tanıyan birilerince çocuğun aday gösterilmesi 

amacıyla kullanılabilir (Ataman, 1998).  

Gelişim profilleri, üstün yetenekli çocukların bilişsel, duyuşsal, 

devimsel, duygusal gelişim alanlarındaki performansını gösteren gelişim 

profilleri kullanılabilir. Bu gelişim alanları standartlaştırılmış test bataryaları 

veya ölçüt bağımlı araçlarla ölçülebilir (Ataman, 1998). 

 Öğretmen yapımı başarı testleri, pratikte çokça kullanılmaktadır. 

Öğretmen veya alan uzmanlarının akademik veya farklı herhangi bir konuda 

öğrencinin başarısını ölçmeye yönelik hazırlamış olduğu testler öğretmen 

yapımı testler olarak isimlendirilmektedir. Öğrencinin çeşitli derslerden 

aldıkları notlar, öğrencinin üstün olduğu alan(lar) ile ilgili önemli ipuçları 

vermektedir. Değerlendiriciler, öğrencileri karşılaştırırken rastgele derslerin 

notları üzerinde değil de matematik, fen ve dil dersleri gibi alanlarda alınan 

notlara göre karşılaştırma yaptıklarında sağlanan sonuç daha güvenilir 

olmaktadır (Enç, 2005).  

 Bir diğer değerlendirme türü olan norma bağlı değerlendirmede zeka, 

başarı, yetenek ve yaratıcılık testleri sıklıkla kullanılmaktadır. 

Standartlaştırılmış zeka, yetenek ve başarı testlerinin güvenirliği yüksek 

testlerdir. Fakat, yaratıcılık testlerinin güvenilirliği düşük veya çok düşüktür 

(Feldhusen, 1998). 
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 Zeka testi uygulanma biçimine göre grup veya bireysel zeka testleri 

olarak ikiye ayrılır. Grup zeka testleri çok sayıda kişiyi, çok kısa sürede ve 

daha az emek harcayarak test etme ihtiyacından doğmuştur. Avantajlarından 

dolayı genellikle değerlendirme sürecinde tarama sonrası ilk adımda 

kullanılır. Grup testlerinin bir genel açıklaması bulunur. Testi uygulayan bu 

açıklamayı test uygulanan kimselere yüksek sesle okur veya testin 

uygulandığı kişiler bunu testin ön yüzünde okuyabilir. Bu testi uygulamak özel 

bir bilgi ve beceri gerektirmez (Enç, 2005; Özgüven, 2007). Bireysel zeka 

testleri, testi uygulayan ile testi alan kişinin yüz yüze bulunduğu zeka 

testleridir. Soruları sözel ve bireysel olarak kişiye sorar ve deneğin verdiği 

cevapları yine kendisi kaydeder. Test veren kişi bir yandan test uygularken 

diğer yandan da test puanlarını tamamlayıcı olarak dikkat, ilgi, motivasyon, 

cevap verme hızı gibi bireye ilişkin bilgileri de toplama olanağına sahiptir. 

(Enç, 2005; Özgüven, 2007). Ancak, uygulaması pahalı ve uzman gerektiren 

ölçeklerdir. Kültürel sınırlılıklar ve yanlılıkları bulunmaktadır (Ataman, 2005). 

 Başarı testi, bireyin herhangi bir eğitim süreci içinde ya da daha geniş 

anlamda çevre koşulları altında ne kadar öğrendiğini ölçen testlerdir. Bu 

testler bireyin ilerde ne kadar öğrenebileceğini değil geçmişte ne kadar 

öğrendiğini ortaya koymak için kullanır (Tekin, 2004). Çocuğun değişik 

akademik alanlardaki becerilerini belirleme açısından önemli ipuçları verebilir. 

Ancak, çeşitli alanlarda öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ile yaratıcı 

çocukların belirlenmesinde sınırlılıkları vardır (Ataman, 1998). 

 Yetenek testi, genel ve özel yetenek testleri olarak iki başlık altında 

incelenebilir. Genel yetenek testleri genel zihin yeteneğini ölçmeyi amaçlayan 

testlerdir. Bu testler mümkün olduğu kadar öğrenme yoluyla kazanılmamış 

becerileri içeren sorulardan oluşmaktadır. Bireyin kalıtsal gizil güçleriyle 

çevresel etmenlerin etkileşimi sonucu oluşan ve kişinin yapmaya çalıştığı her 

işin başarılmasında aynı derecede kendini duyuran genel zihin gücünü 

ölçmek için hazırlanmış testlerdir. Özel yetenek testleri, özel ve farklı 

yetenekleri ölçmeyi amaçlayan testlerdir. Bu testler dar ve sınırlı bir alanda 

sahip olunan beceriyi ölçmek için hazırlanmıştır (Özgüven, 2007; Tekin, 

2004).  
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 Yaratıcılık testleri özel yetenek testlerinin bir başka türüdür. Yaratıcılık 

testleri ile verilen bir durum/olay içinde orijinallik, esneklik, yenilik ve akıcılık 

gibi öğelerin ölçülmesi hedeflenmektedir (Feldhusen, 1998).  

 Yukarıda yer alan araçların her biri tanılamada kullanılabilir. Ancak, 

tanılamada tek bir araçla, bir sefere mahsus yapılan ölçüm sonucuna bağlı 

yorumlarda hata yapma ihtimali yükselmektedir. Dolayısıyla, tanılamada en 

doğru sonuca ulaşmak için pek çok kaynaktan elde edilen veriler göz önüne 

alınarak karar verilmelidir (Feldhusen, 1998, Sak, 2010). Öte yandan, çoklu 

araç kullanımının genel zeka etmenine bağlı/sınırlandırılmış bir üstün 

zekalılık tanımına yönlendirme gibi bir riski barındırdığı göz ardı 

edilmemelidir. Bu risk, özellikle tek bir alanda derinlemesine üstünlük 

sergileyebilenler, iki kere farklı üstünler, azınlık veya dezavantajlı gruplardan 

gelen üstünler ile başarısız üstünleri (underachievement) daha çok 

etkilemektedir (Feldhusen, 1998). Tanılanan alan ve alana özgü 

kullanılabilecek değerlendirme araçlarına ilişkin örnek bir şablon aşağıda 

çizelge-1’de verilmiştir. 

Çizelge-1: Üstün Yeteneklilik Alanına Göre Veri Toplama Kaynakları 

Veri Toplama 

Kaynakları 

Üstün Yeteneklilik Alanı 

Zihinsel 

Yetenek 

Akademik 

Yetenek 

Yaratıcı 

Düşünce 

Liderlik 

Yeteneği 

Sanatta 

Yetenek 

Öğretmenin 

saptamaları 

X X X X X 

Çocukla ilgili tutulan 

çeşitli kayıtlar 

X X    

Aile görüşmeleri X X X X X 

Çocuğun yaşıtları ile 

görüşme 

X X X X X 

Çocukla görüşme X X X X X 

Biyografik veriler  X X X X 

Anektod kayıtları  X X X X 

Çocuğun ürünleri  X X X X 

Üye olunan 

organizasyonlardan 

toplanan bilgiler 

     

Uzman görüşleri  X X  X 

Grup zeka testleri X X  X  

Grup başarı testleri X X  X  

Bireysel zeka testleri X X    

Bireysel başarı X X    
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testleri 

Yaratıcılık testleri   X  X 

Eleştirel düşünme 

testleri 

X X X   

Resim, müzik gibi 

alanlar için özel 

testler 

   X X 

Kaynak: Kitano ve Kirby (1986); Gifted Education A Comprehensive View. USA: 

Little, Brown & Company Ltd. Şti. s.109 (Akt.: Ersoy ve Avcı, 2004).  

 

Üstün yetenekli birey tanılanırken değerlendirmede ekonomi sağlamak 

için genellikle başvuru, tarama/aday gösterme/yönlendirme, test etme ve 

karar verme adımları sırası ile takip edilmektedir (Feldhusen, 1998; 

Feldhusen ve Jarwan, 2000; Sak, 2010). Sınıf öğretmenleri ise 

değerlendirmede başvuru, tarama/aday gösterme/yönlendirme aşaması 

olarak isimlendirilen ilk aşamada önemli görevler üstlenmekte, sürecin etkili 

ve verimli işlemesinde ana aktör olarak görev almaktadırlar. 

Özetle, üstün yetenekli çocuğun belirlenmesi doğasından kaynaklanan 

nedenlerle güç ve bir dizi işlem gerektiren bir süreçtir. Belirleme sürecinde 

bireyin bir ölçüte göre değerlendirildiği veya normlara göre değerlendirildiği 

farklı araçlar kullanılabilmektedir. Tüm dünyada en çok kullanılan araçlardan 

birisi zeka testleridir. Belirlemede birden çok araç kullanılması verilen kararın 

güvenilirliğini artırmaktadır. Değerlendirmede ekonomi sağlanabilmesi için 

tüm dünyada genellikle başvuru/tarama/aday gösterme, test etme ve karara 

varma süreci takip edilmektedir. Sınıf öğretmenleri bu süreçte önemli bir 

görev üstlenmekte, olası üstün yetenekli çocukları test edilmek üzere aday 

göstermektedirler. 

 

1.4.1 Türkiye’de Tanılama Sistemi 

Türkiye’de üstün yetenekli bireylerin değerlendirme süreci bu bölümde, 

genel eğitim okulları ilköğretim birinci kademede yer alan öğrencilerin Bilim 

ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) kapsamında zihinsel alanda üstün yetenekli 

olanların değerlendirilmesi süreci ile sınırlandırılmıştır. BİLSEM’lerce 

sürdürülen tanılama uygulamasında esas amaç bahse konu kuruma devam 
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edecek öğrencilerin belirlenmesidir. Söz konusu kurumca yürütülen tanılama 

uygulaması BİLSEM Yönergesinde (MEB, 2007a) belirtilen esaslara göre 

sürdürülmektedir. Yönergede başvuru, aday gösterme, test etme ve karara 

varma aşamaları şu şekilde açıklanmaktadır: 

 Başvuru aşaması: İlde bulunan bilim ve sanat merkez(ler)ince, 

değerlendirme için başvuruda izlenmesi gereken adımları içeren açıklama ve 

olası üstün yetenekli bireyleri aday gösterme formları her öğretim yılının ekim 

ayı içerisinde İl genelindeki tüm ilköğretim birinci kademe okullara duyurulur.  

Aday gösterme aşaması: Bu aşamada, BİLSEM Yönergesi (MEB, 

2007a) ekinde (EK1/B: İlköğretim ve Ortaöğretim Çağı Öğrencileri Gözlem 

Formu) yer alan formlar kullanılmaktadır.  İlköğretim çağındaki öğrenciler 

örgün eğitim kurumu sınıf ve şube öğretmenlerince aday gösterilir. Aday 

gösteren öğretmenler aday gösterdiği öğrenciler için gözlem formu 

doldururlar. Doldurulan gözlem formları her öğretim yılının en geç şubat ayı 

sonuna kadar tanılama komisyonunca ön değerlendirmeye alınmak üzere 

BİLSEM’e gönderilir.  

Ön Değerlendirme: Örgün eğitim kurumlarınca aday gösterilen 

öğrencilerin gözlem formları, tanılama komisyonunca değerlendirilir. 

Değerlendirme sonucuna göre grup taramasına alınacak öğrenci listeleri 

okullarına veya velisine bildirilir. 

Test etme aşaması: Bu aşama iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

aşamada grup zekâ testi, ikinci aşamada bireysel zekâ testi uygulanır. Grup 

zeka testi olarak, rehberlik araştırma merkezlerinde -MEB yetkililerince 

sertifikalandırılmış öğretmenlerce- “Temel Kabiliyetler Testi (7-11 Formu)” 

uygulanmaktadır. Ön değerlendirme sonucunda grup taramasına katılması 

uygun görülen öğrenciler grup taramasına alınır. Grup taramasında yeterli 

performans gösteren öğrenciler bireysel incelemeye alınır. Bireysel 

incelemede, “Weschler Zeka Testi (WISC-R)” kullanılmaktadır. Bireysel 

değerlendirme sonucuna göre bireyin zihinsel alanda üstün yetenekli olup 

olmadığı sonucuna varılır.  

Karar verme aşaması: Bireysel inceleme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre sıralanan öğrenci listesi MEB Özel Eğitim, Rehberlik ve 
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Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel müdürlükçe 

yapılacak değerlendirme sonucunda Merkeze katılımı uygun bulunanların 

isim listesi Bakanlık yetkililerince onaylandıktan sonra ilgili BİLSEM’e 

gönderilir.  

 

1.5 Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenleri  

Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenleri başlığı altında öğretmenlerin 

taşıması gereken özellikler ve öğretmenlerin eğitimi konusu yer almaktadır. 

 

1.5.1 Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Özellikleri 

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminin yasalarla ve kurumsal 

olanaklarla desteklenmesi önemlidir. Ancak, eğitim sistemi bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde şüphesiz öğretmenlerin eğitimi öğrencilerin başarısı için 

en önemli etmenlerden birisidir. Öğretmen sınıfında bulunan öğrencilerin 

bireysel farklılıklarını bilen ve buna uygun öğrenme deneyimleri oluşturan bir 

liderdir.  

Her öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri birbirinden çok farklıdır. 

Öğretmenlerin sınıflarında bulunan olası üstün yetenekli öğrencilerin mevcut 

yeteneklerini fark etmeleri mesleki bilgi ve becerilerle donanımlı olmalarını 

gerektirmektedir. Aksi takdirde birçok üstün yetenekli birey okullarda fark 

edilmeden çoğunluk içinde gözden kaçabilirler (Levent, 2011). 

Üstün yetenekli öğrenciler akranlarından farklı öğrenme, sosyal ve 

duygusal ihtiyaçlara sahiptirler. Öğretmenin mesleki yeterlilikleri ve kişilik 

özellikleri öğrencinin akademik, bilişsel ve duyuşsal gelişimini etkilemektedir 

(Ford ve Trotman, 2001). Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin 

farklılıklarını anlayabilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve doğru şekilde 

yönlendirebilmesi için öğretmenlerin de üstün yetenekli olması 

gerekmemekte, öğretim verdikleri alanlarda uzman düzeyinde yeteneğe 

sahip olmaları gerekmektedir (Sak, 2010). Öğretmenlerden temel olarak 

beklenen öğrencinin üstünlüğünü doğru şekilde değerlendirebilmeleri ve 

geliştirebilmeleridir (Sezginsoy, 2007). Ancak, öğretmen yeterliliklerinin 
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tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi, bu mesleğin doğası gereği 

karmaşık bir nitelik taşımaktadır. Çünkü öğretmenlik mesleği ve 

öğretmenlerin neleri bilmesi ve yapabilmesi beklentisi sürekli değişen ve 

dinamik bir özelliğe sahiptir (TED, 2009). 

Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin taşıması gereken 

özellikler iki alt başlık altında sınıflandırılmıştır. Bunlar, öğretmenlerin kişilik 

ve mesleki özellikleridir. Söz konusu alanlarda yer alan özellikler, öğretmen 

eğitimi veren kurumların eğitim müfredatı ve mezunlarının yeterliliklerine 

işaret etmesi boyutu ile önem taşımaktadır. 

Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri: Üstün yetenekli öğrencilerin sıra dışı 

özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, derslerine giren öğretmenlerin de 

normal öğrencilerin dersine giren öğretmenlerden farklı kişilik özelliklerine 

sahip olmaları gerekmektedir.  

Üstün yetenekli öğrencilerin dersine giren öğretmenlerin taşıması 

gereken genel kişilik özellikleri: Eğitimde yeni gelişmelere ilgi duyma 

(Dağlıoğlu ve Metin, 2004; Farrell, Kress ve Croft, 1989; Sak, 2010), çocuğun 

gelişimine yardımcı olma,  her öğrencinin bireysel ihtiyaçları ve ilgilerini 

tanımaya çalışma,  sabırlı bir dinleyici olma, öğrencinin öğrenmesinden 

motive olma, öğrenciyi öğrenme sürecine etkin olarak katabilmek için çaba 

harcama, bir sonucuna varmadan önce mevcut duruma bütünsel olarak 

bakma ve karşılaştığı duruma tutarlı bir tepki verme, öğretmenlik mesleğini 

yaşam boyu devam eden bir kariyer olarak görme (Farrell, Kress ve Croft, 

1989) olarak sıralanabilir. 

Bu özelliklerin yanı sıra, geniş kültür birikimine sahip olma (Chan, 

2001; Ford ve Trotman,  2001; Hultgren ve Seeley, 1982, Akt: Cheung ve 

Hui, 2011; Rogers, 1989), öğrencilik hayatında iyi bir akademik başarıya 

sahip olma (VanTassel-Baska, 1998b), esnek düşünebilme (Chan, 2001; 

VanTassel-Baska, 1998b), başarı yönelimli olma (Chan, 2001; Hultgren ve 

Seeley, 1982, Akt: Cheung ve Hui, 2011), sistematik ve programlı çalışma 

alışkanlığına sahip olma, öğrenmeyi kolaylaştırıcı olma, çalışkan olma (Chan, 

2001; Hultgren ve Seeley, 1982, Akt: Cheung ve Hui, 2011), diğer alan 



26 
 

uzmanları ile işbirliği yapabilme ve yargılayıcı olmama (Chan, 2001) 

özelliklerini taşımaları gerektiği belirtilmiştir. 

Yukarıda yer alanlara ilaveten güçlü benlik duygusuna sahip olma, 

kendine güvenme (Dağlıoğlu ve Metin, 2004; Farrell, Kress ve Croft, 1989; 

Hultgren ve Seeley, 1982, Akt: Cheung ve Hui, 2011; Rogers, 1989; Whitlock 

ve DuCette, 1989),  üstün yetenekliliği takdir etme (Chan, 2001; Hultgren ve 

Seeley, 1982, Akt: Cheung ve Hui, 2011; Rogers, 1989; Sak, 2010), 

hoşgörülü olma (Chan, 2001; Rogers, 1989), eleştirilere açık olma (Sak, 

2010), kıskançlık ve bencillik duygusundan arınmış olma,  öğrencilerde 

güven duygusu oluşturabilme (Dağlıoğlu ve Metin, 2004), demokratik 

tutumlara sahip olma (Chan, 2001; Dağlıoğlu ve Metin, 2004; Farrell, Kress 

ve Croft, 1989; Hultgren ve Seeley, 1982, Akt: Cheung ve Hui, 2011) ve 

mizahi yönü güçlü olma (Hultgren ve Seeley, 1982, Akt: Cheung ve Hui, 

2011; VanTassel-Baska, 1998b) özelliklerinden de bahsedilebilir. 

Öğretmenlerin Mesleki Özellikleri: Üstün yetenekli öğrencilerin 

öğretmenlerinin taşımaları gereken kişilik özellikleri kadar mesleki özellikleri 

de önemlidir.  

Farklı araştırmalarda belirtilen öğretmenlerin taşıması gereken genel 

mesleki özellikler şunlardır: Üstün yetenekliliğin doğası, üstün yeteneklilerin 

tanılanması (Feldhusen, 1991, Akt.: Gökdere, 2004; Karnes, Stephens ve 

Whorton, 2000; Rogers, 2007), öğretim stratejileri ve modelleri (Feldhusen, 

1991, Akt.: Gökdere, 2004; Karnes, Stephens ve Whorton, 2000; Rogers, 

2007; Sak, 2010),  üstün zekalı çocukların eğitiminin tarihçesi, öğrenciler 

arasındaki farklılıklar, programın uyarlanması (Karnes, Stephens ve Whorton, 

2000) konularını bilme olarak sıralanabilir. 

 Yukarıda yer alan mesleki özelliklere ilaveten danışmanlık tekniklerini 

kullanabilme (Chan, 2001; Feldhusen, 1991, Akt.:Gökdere, 2004; Karnes, 

Stephens ve Whorton, 2000), üstün yeteneklilerin duygusal özelliklerini 

tanıma (Farrell, Kress ve Croft, 1989; Rogers, 1989, 2007), üstün yetenekli 

öğrencilerin üst düzey soru sorma/düşünme becerilerini geliştirme becerisine 

sahip olma (Feldhusen, 1991, Akt.: Gökdere, 2004; Karnes, Stephens ve 
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Whorton, 2000; Rogers, 1989, 2007), diğer alan uzmanları ile işbirliği 

yapabilme ve yargılayıcı olmamadan (Chan, 2001) da bahsedilebilir. 

Üstün yeteneklilerin öğretmenlerinin taşıması gereken özellikler 

konusunda en kapsamlı çalışmalardan birisi ABD Üstün Zekalı Çocuklar 

Ulusal Birliği ve Özel Çocuklar Konseyince üzerinde uzlaşılan öğretmen 

nitelikleri çalışmasıdır. (VanTasel-Baska ve Johnsen, 2007) Bu çalışmada 

belirlenen öğretmen standartlarından özellikle ikinci başlık olan “Öğrencilerin 

Özellikleri ve Gelişimi” ile sekizinci başlık olan “Değerlendirme” konuları 

sınıfında olası üstün yetenekli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin mesleki 

yeterliliklerine ışık tutmaktadır. Öğretmen yeterliliklerine ilişkin ikinci başlığın 

açıklaması: “Öğretmenler üstün yetenekli öğrencilerin akranlarından farklı 

bireyler olduklarını bilmeli ve farklılığa saygı duymalıdır. Ayrıca, özel 

öğrenme ihtiyacı olan öğrenciler ile özel öğrenme ihtiyacı olmayan öğrenciler 

arasındaki gelişimsel farklılıkları, ailenin ve çevresel etmenlerin üstün 

zekanın gelişimini nasıl etkilediklerini bilmelidirler” biçimindedir. Sekizinci 

başlığın açıklaması ise “Üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmalarında ve 

öğrenme gelişimlerinin belirlenmesinde farklı değerlendirme yöntemlerini 

uygulama bilgisine gereksinim duyulur. Öğretmenler, öğretim etkinliklerini ve 

öğretimin hızını üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine göre uyarlamak 

amacıyla çeşitli ölçme–değerlendirme türlerini kullanabilmelidirler. Ayrıca, 

eğitim–öğretim planlaması ile ilgili ölçme ve değerlendirme konularında etik 

ilkeleri, yönetmelikleri, yönergeleri ve tanılama sürecini bilmeli; değerlendirme 

sonuçlarını doğru yorumlayabilecek düzeyde ölçme ve değerlendirme 

uygulamalarını, çeşitli değerlendirme türlerinin uygun kullanımlarını ve 

sınırlılıklarını bilmeli; bireysel özellikleri doğru olarak saptayabilmek amacıyla 

alternatif değerlendirme araçlarını kullanabilmelidir” biçimindedir (Sak, 2010). 

Öğretmen yeterlilikleri konusunda Türkiye’de MEB Öğretmen 

Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünce 2002 yılında Temel Eğitime 

Destek Projesi kapsamında bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışmanın beş 

bileşeninden birisi de “Öğretmen Eğitimi”dir.  

Projede, öğretmen: “Sınıfında bulunan öğrencilerin bilişsel, fiziksel, 

sosyal, dil, duygusal, kültürel gelişleri açısından tanıyan ve öğrenme 

biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve ihtiyaçlarını bilen kişi” olarak 
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tanımlanmıştır. Aynı çalışmada öğretmenlerin temel görevleri “Ulusal ve 

evrensel değerleri benimseyen ve sorunlara çözüm üreten, milli eğitimin ve 

alanı ile ilgili ders programlarının amaçlarını davranışa dönüştüren, 

öğrenmeyi öğrenen bireyleri, her bireyin gereksinimlerini de dikkate alarak 

yetiştirmek” olarak ifade edilmiştir  (MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi 

Genel Müdürlüğü, 2006).  

Öğretmen eğitimi çalışması kapsamında sınıf öğretmenlerinin mesleki 

yeterlilikler arasında genel yeterlilikler ve bu genel yeterlilikleri tamamlayan 

özel alan yeterlilikleri belirlenmiştir. Her iki yeterlilik alanı bir bütün teşkil 

etmektedir. Genel yeterlilikler, üstün yetenekli bireylerin eğitimi konusunda 

dolaylı ölçütleri belirtmektedir. Söz konusu genel yeterlilikler altında özellikle 

ikinci başlık “Öğrenciyi Tanıma” konusu olası üstün yetenekli öğrencinin sınıf 

öğretmenince fark edilebilmesi boyutunu vurgulamaktadır. Öğrenciyi tanıma 

alt başlığı, “Öğretmen, öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi, istek ve ihtiyaçlarını 

bilir, geldiği ailenin ve çevrenin sosyo – kültürel ve ekonomik özelliklerini 

tanır” biçiminde yer almaktadır (MEB, 2008b). 

Özetle, Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin taşıması gereken 

özellikler konusunda yapılan araştırmalar iki başlık altında sınıflandırılabilir. 

Bunlardan ilki öğretmenlerin kişilik özellikleri, bir diğeri ise öğretmenlerin 

taşıması gereken genel yeterlilikleriyle ilgili özellikleridir. Konuya ilişkin 

yukarıda yer alan araştırma bulguları göz önünde bulundurulduğunda birçok 

özellik ve yeterlilik tespit edilmiştir. Şüphesiz bu yeterlilik ve özellik listeleri 

detaylandırılabilir/artırılabilir. Oysa, bir öğretmenin söz konusu yeterlilik ve 

özelliklerin hepsini birden taşıması güçtür. Dolayısıyla, söz konusu yeterlilik 

ve özellikler konuya ilişkin eğitim veren kurum ve kuruluşların ana hedefleri 

olmalıdır (Sak, 2010). 

 

1.5.2 Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Eğitimi 

Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin eğitimi lisans, lisan üstü, 

seçim sonrası görev öncesi eğitim, sertifika programları veya hizmet içi 

eğitimle sağlanabilir (Gökdere, 2004). Üstün yetenekli öğrencilerin 
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öğretmenlerinin eğitimi konusuna belli başlı bir kaç ülke ve Türkiye’de mevcut 

durum incelenmiştir.  

Farklı ülkelerde uygulama örnekleri incelendiğinde öğretmen 

eğitimlerinin nasıl olması gerektiği hususunda görüş ve uygulama birliği 

bulunmadığı görülmektedir. Örneğin, ABD (Gökdere, 2004), Kanada (Leroux, 

2000), İsviçre, İsveç (Persson, Joswig ve Balogh, 2000) ve İsrail’de 

(Gökdere, 2004) üstün yetenekli öğrencilerle çalışacak öğretmenlerin 

eğitimine lisans düzeyinde başlanırken; Avustralya, Çin (Gökdere, 2004), 

Tayvan (Stevenson ve diğer., 1994), Hollanda, İngiltere (Persson, Joswig ve 

Balogh, 2000) ve Rusya’da (Gökdere, 2004; Persson, Joswig ve Balogh, 

2000) lisans eğitiminden sonra başlanmaktadır. Lisansüstü programlar ABD 

(Gökdere, 2004), Kanada (Leroux, 2000), Avustralya (Akarsu, 2010), 

Hollanda ve İngiltere (Gökdere, 2004; Persson, Joswig ve Balogh, 2000) gibi 

ülkelerde mevcuttur. Yukarıda sıralanan ülkelerin hepsinde öğretmen 

yetiştirilirken seminer veya sertifika programlarına başvurulmaktadır. Öte 

yandan, İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa, Belçika (Freeman, 1992 

Akt.:Akarsu, 2010), Hırvatistan, Polonya (Persson, Joswig ve Balogh, 2000), 

Danimarka ve Yunanistan’da (Mönks ve Pflüger, 2005) ise üstün yetenekli 

öğrencilerin öğretmenlerinin eğitimine yönelik herhangi özellikli bir çalışma 

tespit edilememiştir. 

Türkiye’de lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarında üstün 

yeteneklilerin eğitimi ile ilgili zorunlu bir ders bulunmamaktadır. Fakat, son on 

yıl içerisinde üstün yeteneklilerin öğretmenliğine yönelik iki fakülte açılmıştır. 

Bunlardan birisi, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, bir 

diğeri ise Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesidir. Söz konusu fakülteler 

bünyesinde Üstün Zekalılar Öğretmenliği programları mevcuttur. Lisansüstü 

düzeyde eğitim ise İstanbul ve Anadolu Üniversiteleri bünyesinde 

sürdürülmektedir.  

Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenliği seçimi sonrası – göreve 

başlamadan önce üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda sistematik 

olarak sunulan uzun veya kısa dönemli herhangi bir eğitim programı 

bulunmamaktadır. Aynı durum, sertifika programları için de geçerlidir.  
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Türkiye’de kamuda çalışan öğretmenlerin tümünün hizmet içi eğitime 

ilişkin etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi 

Başkanlığı’nca planlamaktadır. Söz konusu Başkanlıkça 2002 yılından bu 

güne hazırlanan yıllık hizmet içi eğitim planları incelendiğinde sınıf 

öğretmenlerine verilmesi planlanan üstün yetenekli öğrenciler konulu 

herhangi bir seminer/hizmetiçi eğitim tespit edilememiştir (MEB, 2012, 2011, 

2010b, 2009a, 2008a, 2007b, 2006, 2005; MEB, 2004, 2003, 2002, 

Akt.Gökdere, 2004). Ancak, 2006-2009 yılları arasında BİLSEM yönetici ve 

öğretmenlerinden toplam 392 kişi MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyetlerinden 

yararlanmıştır (Kılıç, 2010).  

 

1.6 İlgili Araştırmalar 

Öğretmenlerin, üstün yetenekli öğrencileri doğru tanıyabilmesi ile 

üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin yeterliliklerini belirlemeye yönelik 

yapılan araştırmaları üç grup altında toparlayabiliriz. Bunlar: (i) Aday 

gösterme sürecinde üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri ve öğretmenlerin 

algılarını belirlemeye yönelik araştırmalar, (ii) Öğretmen yeterliliklerini 

belirleme ve artırmaya yönelik araştırmalar ve (iii) Üstün yetenekli öğrenciler 

konusunda eğitim almış ve almamış öğretmenleri karşılaştıran araştırmalar. 

İzleyen bölümde bu üç gruptaki çalışmalar yurt dışı ve yurt içi başlıkları 

altında verilmiştir.  

 

1.6.1 Yurtdışında Yapılan Araştırmalar 

Birinci grup araştırmalar tanılama sürecinde üstün yetenekli 

öğrencilerin özellikleri ve öğretmenlerin algılarını belirlemeye yönelik 

araştırmalardır. Bu kapsamda, Chan (2000), Jarosewich ve Pfeiffer (2002), 

Pfeiffer, Kumtepe ve Rosado (2006), Renzulli, Siegle, Reis, Gavin ve Reed 

(2009), Mayfield (1979), Gagne (1994), Brown, Renzulli, Gubbins, Zhang ve 

Chen (2005), Guskin, Peng ve Majd-Jabbari (1988), Guskin, Peng ve Simon 

(1992), Endepohls-Ulpe ve Ruf (2005), Hunsaker, Finley ve Frank (1997) 

Elhoweris, Mutua, Alsheikh ve Halloway (2005), ile Busse, Dahme, Wagner 
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ve Wieczerkowski (1986) yapmış olduğu araştırmalar aşağıda sırası ile 

sunulmuştur. 

Chan (2000), Renzulli ve meslektaşları tarafından hazırlanan (1971, 

1976) “Üstün Zekâlı Çocukların Davranışsal Özelliklerini Derecelendirme 

Ölçeğinde (Scales For Rating The Behavioral Characteristics of Superior 

Students)” yer alan liderlik, öğrenme özelliği, motivasyon ve yaratıcılık olarak 

isimlendirilen alt boyutlara, kendi geliştirmiş olduğu matematik ve bilim olarak 

isimlendirilen iki alt boyutu ekleyerek yeni bir ölçek hazırlamıştır. Üstün 

yetenekli öğrencilerin aday gösterilmesine yönelik hazırlanan ölçek; 109 

öğretmence, 7 ve 12.nci sınıflar arasında eğitimini sürdüren ve üstün 

yetenekli için hazırlanan programlara aday gösterilen 109 öğrenciye 

uygulanmıştır. Ölçeğin aile formu, 109 aile tarafından çocukları 

gözlemlenerek doldurulmuştur. Öğretmen ve ailelerin verdikleri yanıtlar 

karşılaştırıldığında hem öğretmen hem de ailelerin sorumluluk duygusu, 

kendine güven, kendi başına öğrenme, soyutlayıcı düşünebilme yeteneği ve 

içsel odaklı olma davranışlarını yüksek oranda gözlemledikleri ve en sık 

gözlemlenen alanların motivasyon ve liderlik olduğu belirlenmiştir. Öte 

yandan hem öğretmen hem de ailelerce mizah, sıra dışı yanıtlar, risk alma ve 

estetik konularını içeren yaratıcılık alanının en az gözlemlendiği 

raporlanmıştır.  

Jarosewich ve Pfeiffer (2002), Chan’ın (2000) araştırmasına benzer 

bir araştırma yapmışlardır. Araştırmada, üstün yetenekli öğrencileri aday 

göstermede kullanılan öğretmen dereceleme ölçeklerini teknik yönden 

karşılaştırmışlardır. Araştırmaya, “Zekâ Ölçümleri Yıllığı (Mental 

Measurements Yearbook)”nın 3 ile 14.üncü basımları arasında yer alan 31 

öğretmen dereceleme ölçeğinden kullanılabilir olanlar ile öğretmene bilgi 

verebilecek nitelikte olanlar dahil edilmiştir. Bu kriterlere uyan, “Üstün Zekâ 

ve Yetenekliler Değerlendirme Ölçeği (Gifted And Talented Evaluation 

Scales)”, “Üstün Zekâ Değerlendirme Ölçeği-II (Gifted Evaluation Scales-II)” 

ve “Üstün Öğrencilerin Davranışsal Özelliklerini Derecelendirme Ölçeği 

(Scales For Rating The Behavioral Characteristics of Superior Students)” 

teknik özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Bu üç ölçeğin teknik yönden yeterli 
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olduğu ve öğretmenlerce üstün yetenekli öğrencileri üstünler için hazırlanmış 

programlar için aday gösterme sürecinde kullanılabileceği ifade edilmiştir. 

Pfeiffer, Kumtepe ve Rosado (2006), aday gösterme sürecinde 

kullanılan öğretmen dereceleme ölçeklerini teknik yönden karşılaştırdıkları bir 

araştırma yapmışlardır. Söz konusu araştırmanın temel amacı Üstün Zekalı 

Dereceleme Ölçeğinin (Gifted Rating Scale) geçerlik ve güvenilirliğinin tekrar 

test edilmesidir. Ölçek çok boyutlu üstün zeka modeline dayalı olarak 

geliştirilmiştir. Testin beş alt faktörlü yapısının geçerliliğini koruduğu ve 

güvenilirliğinin .90 olduğu görülmüştür. Aday gösterme sürecinde 

kullanılabileceği doğrulanmıştır. 

Renzulli ve arkadaşları (2009) Renzulli ve meslektaşları (1971, 1976) 

ile Chan’ın (2000) araştırmasına benzer bir araştırma yapmıştır. Söz konusu 

araştırmada, öğretmenlerin sınıflarında bulunan olası üstün yetenekli 

öğrencileri aday göstermesi amacıyla kullanılabilecek bir ölçme aracı 

geliştirmişlerdir. Araştırmada, Renzulli ve arkadaşlarınca 1971 yılında 

geliştirilen ve yine Renzulli ve meslektaşlarınca 1976 yılında güncellenen 

“Üstün Zekâlı Çocukların Davranışsal Özelliklerini Derecelendirme Ölçeği 

(Scales For Rating The Behavioral Characteristics of Superior Students)” 

ölçeğine matematik, okuma, bilim ve teknoloji alanlarını içeren alt boyutlar 

eklenerek söz konusu ölçek toplamda 14 boyuta ulaşmıştır.  

Mayfield (1979), öğretmenlerce olası üstün yetenekli öğrencilerin 

aday gösterilmesi amacıyla kullanılan dereceleme ölçeklerinin standardize 

değerlendirme araçları ile ilişkisini araştırmıştır. Araştırmacı, üstün yetenekli 

öğrencilerin standardize edilmiş zeka (Lorge-Thorndike Intelligence Test), 

başarı (Cognitive Abilities Test) ve yaratıcılık (Torrance Tests of Creative 

Thinking) testlerinden aldıkları puanlar ile öğretmen aday gösterme 

formlarından aldıkları puanlar arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmaya 19 

öğretmen ile üçüncü sınıfa devam eden 573 öğrenci dahil edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler sınıfında bulunan öğrencilerin tamamını 

zeka, akademik başarı ve yaratıcılık yönünden puanlamıştır. Araştırma 

sonunda, öğretmen dereceleme ölçekleri ile zeka, başarı ve yaratıcılık test 

puanları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, zeka ve başarı ile ilgili 
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davranışları yaratıcılıkla ilgili davranışlara göre daha iyi belirlediği tespit 

edilmiştir. 

Gagne (1994), Mayfield’in (1979) araştırmasına benzer bir araştırma 

yapmıştır. Araştırmasında dereceleme ölçeklerinin benzerlerinin aday 

gösterme sürecindeki etkililiği ve verimliliğini araştırmıştır. Araştırmacı, 

araştırma kapsamında Pegnato ve Birch’in (1959) çalışmalarında kullanılan 

verileri tekrar analiz etmiştir. Pegnato ve Birch araştırmasında 7 farklı 

değerlendirme aracının sonuçlarını etkililik ve verimlilik boyutu ile 

karşılaştırmıştır. Grup zeka testi (Otis Quick Scoring Mental Ability Test, Beta 

Formu) sonucuna göre -115 ve üstü IQ’ya sahip bireyler- (%92) ve başarı 

testi sonucu (%79) (Metrapolitan Achievement Test) zihinsel alanda üstün 

yetenekli bireyleri belirlemede etkili (öğretmen tarafından zihinsel alanda 

üstün yetenekli olarak belirlenen öğrenci sayısı/zihinsel alanda üstün 

yetenekli olduğu doğrulanan öğrenci sayısı) bir araç iken, sanat ve müzik 

alanını kapsayan yaratıcılık testi sonuçları (%7) en az etkili araçlar olduğu 

belirlenmiştir. Grup zeka testi sonucuna göre 130 ve üstü IQ’ya sahip bireyler 

en yüksek verimlilik (öğretmen tarafından zihinsel alanda üstün yetenekli 

olarak belirlenen öğrenci sayısı/zihinsel alanda üstün yetenekli olarak aday 

gösterilen öğrenci sayısı) oranında (%56) tanılanırken, özellikle sanat 

alanında yaratıcılığı olan bireyler en az düşük verimlilikle (%9) tanılandığı 

görülmüştür. Pegnato ve Birch’in araştırma sonuçlarına göre sınıf 

öğretmenleri zihinsel alanda olası üstün yetenekli öğrencileri %45 oranında 

isabetli aday göstermektedirler. Yanı sıra, aday gösterdikleri öğrencilerin ise 

%27’sinin zihinsel alanda üstün yetenekli olduğu tespit edilmiştir.  

Brown ve meslektaşları (2005) ise dereceleme ölçeklerinin kullanımı 

ve etkililiği dışında; akademisyen, eğitim liderleri, üstün yeteneklilik alan 

uzmanları, yöneticiler ve sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencileri 

belirlerken kullandıkları varsayımları tespit etmek üzere bir araştırma 

yapılmıştır. Araştırmaya dahil edilen denekler üstün yetenek konusunda 

ulusal konferans veya atölye çalışmalarına en az iki defa katılmış olanlar 

arasından seçilmiştir. Araştırma kapsamında 6000 deneğe e-mail yoluyla 20 

maddeden oluşan bir araştırma formu gönderilmiştir. Anketlerden 2918’i 

analize dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak 5’li likert tipi bir ölçek 
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kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, değerlendirme sisteminde esnek 

olunması gerektiği, sadece IQ testleri veya başarı testi ile sınırlı bir tanılama 

sisteminin uygun bir değerlendirme sistemi olmadığı ve değerlendirmede 

çoklu kriter kullanılması gerektiği belirlenmiştir.  

Guskin, Peng ve Majd-Jabbari (1988) ise sınıf öğretmenlerinin olası 

üstün yetenekli bir öğrenciyi belirmek için kullandığı ölçütleri belirlemek üzere 

bir araştırma yapmışlardır Araştırmaya öğretmenlik deneyimi olmayan 111 

üniversite öğrencisi ile öğretmenlik deneyimi olan 79 mezun öğrenci dahil 

edilmiştir. Araştırma verileri 20 yetenek ile 25 özellik alanını açıklayan bir 

kitapçık kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, verilen yanıtların 

analitik veya bilişsel yetenekler, kişisel veya sosyal beceriler, yaratıcılık, 

sanat, motor beceriler ve sözel beceriler alanları altında kümelenme eğilimi 

içerisinde olduğu görülmüştür. 

Guskin, Peng ve Simon (1992), Guskin, Peng ve Majd-Jabbari’nin 

(1988) öğretmenlerin olası üstün yetenekli öğrenciler konusunda algılarını 

belirlemeye yönelik yapmış oldukları araştırmaya benzer bir araştırma 

yapmışlardır. Araştırmacılar, öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri 

belirlerken kanı, beklenti ve kararlarını etkileyen etmenleri araştırmışlardır.  

Araştırmaya, 95 aday öğretmen, 13 mezun deneyimli ve 50 üstün yetenekli 

öğrencilerin öğretmenliğini yapan toplam 158 kişi dahil edilmiştir. 

Araştırmanın uygulamasında katılımcılara üstün yetenekli öğrencinin 

özelliklerinin yer aldığı vaka çalışması içeren birbirine benzer altı kitapçıktan 

birisi verilmiştir. Vaka çalışmaları içeriğinde 5 yetenek alanı altında -analitik, 

sosyal, yaratıcı, sözel ve motor alan- güven, iletişim, mantıklı olma vb. toplam 

25 davranış yer almıştır. Katılımcılardan, vaka çalışmaları içeriğinde yer alan 

üstün yetenekli bireylerin davranışlarını belirlemeleri istenmiştir. Veri toplama 

aracı olarak 11’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonunda 

öğretmenlerin sözel ve analitik yetenek alanlarında üstün olduğunu 

düşündükleri bireyleri özel programlar için önerdikleri, oysa sosyal ve motor 

yetenek alanlarında ileri olduğunu düşündükleri bireyleri önermedikleri 

belirlenmiştir. Ayrıca, deneyimli öğretmenler aday öğretmenler ile 

karşılaştırıldığında öğrencilerin tümünü yeteneklerine göre aday gösterme 

eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Öte yandan öğrencinin ırk, sosyal sınıf 
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veya cinsiyetinden kaynaklanan nedenlerle öğretmen kanılarının farklılaştığı; 

öğrencileri çeşitli stereotip kişilik özellikleri içerisinde tanımlama eğilimi 

içerisinde bulunduklarını tespit edilmiştir. İlaveten, üstün yetenekli bireylerin 

araştırmada bahsedilen beş yetenek alanı içerisinde değerlendirilmesinin 

öğretmenlerin kanı ve kararlarını etkilediği görülmüştür. Öğretmenler, farklı 

cins, ırk ve sosyal sınıfa ait olan öğrencilerle ilgili kanılarında bahse konu beş 

yetenek alanını göz önünde bulundurarak –beş yetenek alanını uyarlayarak- 

karar verdikleri belirlenmiştir. 

Endepohls-Ulpe ve Ruf (2005) ise Guskin, Peng ve Simon (1992) ile 

Endepohls-Ulpe ve Ruf’un (2005) araştırmasına benzer bir araştırma 

yapmışlardır.. Veriler, iki açık uçlu soru ile 5’li likert tipi 90 maddeden oluşan 

bir ölçek ile toplanmıştır. Araştırmaya, 384 öğretmen dahil edilmiştir. 

Öğretmenlerden 192’si daha önceden üstün yetenekli öğrenciler konusunda 

herhangi bir eğitim almamıştır. Görüşüne başvurulan öğretmenler üstün 

yetenekli öğrencilerle ilgili 2447 farklı özellikten bahsetmişlerdir. Deneyimli 

olan öğretmenlerin bahsettiği özelliklerin dağılımı bilişsel özellikler (%41), 

motivasyon (%33), sosyal özellikler (%15.5), kişilik özellikleri (%9.4) ve 

fiziksel özellikler (%.6) biçimindedir. Deneyimli olmayan öğretmenlerin 

yanıtlarının dağılımı ise bilişsel özellikler (%44.6), motivasyon (%29.5), 

sosyal özellikler (%15.1), kişilik özellikleri (%10.3) ve fiziksel özellikler (%.5) 

biçimindedir. Deneyimli olan öğretmenler ile deneyimli olmayan öğretmenler 

karşılaştırıldığında üstün yetenekli öğrencilerin sergilediği davranışların 

alanlara göre sıralamasında herhangi bir farklılık görülmemiştir. Her iki 

öğretmen gruba göre bilişsel özellikler en çok bahsedilen özellik kümesi; 

fiziksel özellikler ise değerlendirmede en az göz önünde bulundurulan özellik 

kümesidir. Öte yandan, her iki grup öğretmenin üstün yetenekli öğrencilerin 

sosyal özellikleri ile ilgili bir takım olumsuz yargılara sahip olduğu 

belirlenmiştir. Deneyimsiz öğretmen grubun belirtmiş olduğu olumsuz yargılar 

yalnızlık (%10.9), disiplinsiz davranışlarda bulunma (%12.0) ve sosyal 

davranışlarda genel yetersizlik (%14.6) yönündedir. Deneyimli öğretmenlerin 

yanıtları ise yalnızlık (%6.8), disiplinsiz davranışlar (%5.7) ve sosyal 

davranışlarda genel yetersizlik (%11.5) biçimindedir. Her iki öğretmen grubun 

belirtmiş olduğu olumsuz yargılar karşılaştırıldığında deneyimsiz öğretmen 
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grubun deneyimli olan gruba göre olumsuz yargılara daha yüksek oranda 

sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin 

özelliklerinden bahsederken beklenen başarıyı gösteremeyenler 

(underachivement), motivasyonu düşük olanlar ile kız öğrencileri daha fazla 

göz ardı etme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. 

Hunsaker, Finley ve Frank (1997), yukarıda yer alan konuların 

dışında farklı kültürel ve/veya düşük gelirli çevreden gelenler ile normal 

çevreden gelen olası üstünleri aday gösterme sürecinde, öğretmenlerin olası 

üstün yetenekli öğrenciler konusunda görüşlerini değerlendiren bir araştırma 

yapmışlardır. Farklı kültürel ve/veya düşük gelirli çevreden gelen 56 ve 

normal çevreden gelen 65 öğrenciden olmak üzere toplam 121 öğrenciden 

veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak beşli likert tipi bir ölçek 

kullanılmıştır. Ölçeği dolduran tüm öğretmenlere değerlendirme öncesi eğitim 

verilmiştir. Farklı kültürel ve/veya düşük gelirli çevreden gelen aday 

öğrenciler iletişim, motivasyon, mizah, sorgulama, sezme, ilgi, mantık, hafıza, 

problem çözme ve hayal gücü/yaratıcılık konularında; normal çevreden gelen 

aday öğrenciler öğrenme, motivasyon, yaratıcılık ve liderlik konularında 

değerlendirilmiştir. Programa kabul edilenlerin başarı düzeyi bağımsız 

çalışma yapabilme, araştırma becerileri ile eleştirel ve yaratıcı düşünme 

becerileri yönünden araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, farklı kültürel 

ve/veya düşük gelirli çevreden gelen üstün yetenekli öğrenciler ile program 

başarısı arasında anlamlı bir ilişki görülmez iken, normal öğrenciler ve 

program arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür.  

Elhoweris ve arkadaşları (2005) ise Elhoweris ve arkadaşlarına 

(2005) benzer bir konuda araştırma yapmışlardır. Araştırmalarında 

öğretmenlerin aday gösterme sürecinde olası üstün yetenekli öğrencinin etnik 

kimliğinin üstün yetenekliler için hazırlanmış programlara yönlendirmeye 

etkisini araştırmışlardır. Araştırmaya 207 öğretmen dahil edilmiştir. Öğretmen 

grubunun 1/3’üne Avrupa kökenli Amerikalı öğrencilerle ilgili, 1/3’üne Afrika 

kökenli Amerikalı öğrencilerle ilgili kısa bir hikaye okunmuş ve 1/3’ünü etnik 

kimliği ile ilgili bilgi verilmeyerek kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Kısa 

hikâyeler okunduktan sonra öğretmenlerden cevaplandırılması istenen 6’lı 

likert tipi iki anket sorusu sorulmuştur. Araştırma sonucunda, Afrika kökenli 
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Amerikalılar ile etnik kimliği belirtilmeyen grup karşılaştırıldığında; 

öğretmenlerin üstün yetenekliler için hazırlanmış özel programlara Amerika 

kökenli öğrencileri Afrika kökenli öğrencilerden daha fazla yönlendirdiği tespit 

edilmiştir. 

Busse ve arkadaşları (1986) ise iki farklı kültürdeki (Amerika ve 

Alman öğretmenler) öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencinin özellikleri 

konusundaki görüşlerini karşılaştırmıştır. Araştırma grubu daha önce en az 

bir kere bir öğrencisini üstün yetenekli olarak aday gösteren 434 Alman ve 

446 Amerikalı öğretmenden oluşturulmuştur. Alman öğretmenlerin öğrencileri 

mantıksal problem çözücüler ve sözel alanda üstünler olarak isimlendirilen iki 

faktörlü bir zekâ bakış açısına, Amerikalı öğretmenlerin ise zekâ, yaratıcılık 

ve başarıya yönelim olarak isimlendirilen Renzulli’nin üçlü halka kuramına 

daha yakın bir değerlendirme eğilimi içerisinde oldukları belirlenmiştir. 

Birinci grup içerisinde yukarıda bahsedilen önemli birkaç araştırmada 

özetle; öğretmenlerin sınıfında bulunan üstün yetenekli öğrencileri aday 

göstermesinde öğretmen dereceleme ölçeklerinin kullanılabileceği (Chan, 

2000; Renzulli vd., 2009), söz konusu ölçeklerden  bazılarının teknik yönden 

güçlü (Jarosewich ve Pfeiffer, 2002; Pfeiffer, Kumtepe ve Rosado, 2006), 

etkili, verimli (Gagne, 1994) ve standardize değerlendirme araçları ile ilişkisi 

olduğu (Mayfield, 1979) belirlenmiştir. Öğretmenler tanılamada IQ veya 

başarı testi ile sınırlı bir değerlendirme yerine çoklu kriter tercih edilmesi 

gerekliliğini vurgulamışlardır (Brown vd., 2005). Ayrıca, öğretmenlerin 

değerlendirmede analitik veya bilişsel yetenekler, kişisel veya sosyal 

beceriler, sanat, motor beceriler ve sözel alandaki becerileri gözettiği 

(Guskin, Peng ve Majd-Jabbari, 1988); ancak öğrenciler belirlenirken en çok 

bilişsel özelliklere en az sosyal ve fiziksel özelliklere önem verdikleri 

belirlenmiştir (Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; Guskin, Peng ve Simon, 1992). 

Ayrıca, değerlendirmede deneyimli öğretmenlerin deneyimsiz öğretmenlere 

göre daha fazla öğrenciyi aday gösterme eğiliminde olduğu (Guskin, Peng ve 

Simon, 1992), sınıf öğretmenlerinin başarı ve zekayı yaratıcılığa göre daha 

iyi belirledikleri görülmüştür (Mayfield, 1979). Öte yandan, öğretmenler üstün 

yetenekli öğrencileri aday gösterirken bulundukları kültüre göre üstün 

yetenekli öğrencileri farklı zeka kuramlarına yakın olarak tanımlayabildikleri 
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(Busse vd., 1986), tanılarken öğrencinin kültürel yapısı (Elhoweris vd., 2005), 

etnik kökenine göre yanlı davranabildikleri (Hunsaker, Finley ve Frank, 1997) 

ve erkeklerin kızlardan daha fazla aday gösterildiği belirlenmiştir (Siegle ve 

Powell, 2005).  

İkinci grup araştırmalar ise öğretmen yeterliliklerini belirleme ve 

artırmaya yönelik araştırmalardır. Bu kapsamda, Graves ve Thompson 

(1961), Gear (1978), Robinson (1985), Reis ve Westberg (1994),  Johnson, 

Vickers ve Price (1995), Blumen-Pardo (2002), Rohrer (1995), Hemphill 

(2009), Nugent ve Shaunessy (2003) ve Baska ve Johnsen (2007) tarafından 

yapılan araştırmalar sırası ile aşağıda yer almaktadır. 

Graves ve Thompson (1961) öğretmen yeterliliklerinin 

yükseltilmesine yönelik çalışan ilk araştırmacılar arasında yer almaktadır. 

Araştırmacı, üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin niteliklerini 

artırmaya yönelik bir atölye çalışması hazırlamıştır. Araştırmanın amacı, 

öğretmenleri üstün yetenekli öğrencileri daha iyi tanıyabilmesi, uygun 

program modeli seçebilmesi ve üstün yetenekli çocuklar için yaptığı 

uygulamayı tüm çocuklara uyarlayabilmesine ilişkin öğretmen yeterliliklerini 

artırmaktır.  Araştırmaya sınıfında üstün yetenekli öğrenci bulunan üçüncü 

sınıf öğrencisi dört öğretmen dahil edilmiştir. Atölye çalışması kapsamındaki 

eğitimin süresi haftada iki defa birer saat olmak üzere toplam 9 saat 

sürmüştür. Eğitim çalışmasının içeriğinde, üstün yetenekli çocuklar ile ilgili 

temel varsayımlar, davranışların yorumlanması, okuma, bilim ve matematik 

gibi program alanları ile ilgili konular yer almıştır. Araştırma sonunda, hizmet 

içi eğitimin öğretmenlerin sınıflarındaki üstün yetenekli çocukları tanıma 

becerisini yükselttiği tespit edilmiştir. 

Gear (1978), Graves ve Thompson’un (1961) araştırmasına benzer bir 

araştırma yapmıştır. Öğretmenlere verilen olası üstün yetenekli öğrencileri 

tanıma konulu bir eğitimin etkisini incelemiştir. Araştırmada son test kontrol 

gruplu deneysel desen kullanılmıştır (posttest – only control grup design). 

Veri toplama aracı olarak likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma 8’i 

deney, 8’i kontrol grubu olmak üzere toplam 16 kişi ile yürütülmüştür. Eğitim 

programı her biri 2 saatlik 5 oturumdan oluşmuştur. Araştırmada kullanılan 

eğitim programının içeriği üstün yetenekli çocuklarla ilgili terimler, üstün 



39 
 

yetenekli çocukların tanımı, seçim kriterleri, seçim sürecinde zeka testlerinin 

rolü ve üstün yetenekli öğrencilerin davranışsal özellikleri konularından 

oluşmuştur. En son oturumdan sonra deney ve kontrol grubu 

öğretmenlerinden sınıflarındaki gençleri üstün yetenekli olarak aday 

göstermesi istenmiştir. Araştırmada aday gösterilen öğrencilerin tamamının 

üstün yetenekli olup olmadığının tespit edilebilmesi için zeka testi (Weschler) 

uygulanmıştır. Böylece zihinsel alanda üstün nitelik sergileyenler tespit 

edilmiştir. Araştırma sonucunda eğitim programının etkililiği (öğretmen 

tarafından zihinsel alanda üstün yetenekli olarak belirlenen öğrenci 

sayısı/zihinsel alanda üstün yetenekli olduğu doğrulanan öğrenci sayısı) ve 

programın verimliliği (öğretmen tarafından zihinsel alanda üstün yetenekli 

olarak belirlenen öğrenci sayısı/zihinsel alanda üstün yetenekli olarak aday 

gösterilen öğrenci sayısı) incelenmiştir. Uygulanan programın oldukça etkili 

olduğu;  deney grubu öğretmenlerin zihinsel alanda üstün yetenekli olduğu 

doğrulanan her on öğrenciden sekizini isabetli tanıdığı, kontrol grubunda bu 

oranın her on çocukta dört olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, programın verimli 

olduğu; deney grubu öğretmenlerde bu oranın %18.6 (on öğrenciden ikisi) ve 

anlamlı olduğu, kontrol grubu öğretmenlerde ise %23.8 olduğu, ancak 

sonucun anlamlı olmadığı belirlenmiştir.  

Robinson (1985), Graves ve Thompson (1961) ile Gear’ın (1978) 

araştırmasına benzer bir araştırma yapmıştır. Araştırmaya, sınıfında üstün 

yetenekli öğrenci bulunan 17 ilkokul ve ortaokul öğretmeni dahil edilmiştir. 

Araştırma ön test – son test kontrol grupsuz deneysel desende 

yürütülmüştür. Çalışma üç haftalık bir süreyi kapsamıştır. Eğitim programı 

için düzey belirlenirken, öğretmenler ön test sonuçlarına göre, başlama 

düzeyi ve ileri düzey olarak iki gruba ayrılmıştır. Başlama düzeyindeki 

öğretmenlerle üstün yetenekli için uyarlamalar, Renzulli ve Purdue modeline 

göre ikinci tip zenginleştirme uygulamaları ve karma sınıflarda yetenek 

gruplaması konuları işlenmiştir. İleri düzey grupta bulunan öğretmenlere ise 

üstün yetenekliler için uyarlamalar, program geliştirme ve uygulama 

konularına yer verilmiştir. Her iki grup tanılama ve değerlendirme, program 

olanaklarının değerlendirilmesi, üstünler için ana müfredat programı harici 

programlar oluşturulması ile üstünlerde okuma, dil ve sanat, matematik, 
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sosyal çalışma ve bilim dersleri konularını ortak dersler kapsamında 

almışlardır. Değerlendirmede öğretmenler: Üstün yetenekli öğrencileri 

tanıyabilme; çocuğun sözel gelişimi, problem çözme teknikleri konuları ile 

akran etkileşimi konusunda veri toplayabilme ve çocuğun bağımsız araştırma 

yapabilmesini sağlayabilme konularında bilgi düzeylerinin anlamlı düzeyde 

yükseldiği görülmüştür. 

Reis ve Westberg (1994) ise ilköğretim öğretmenlerine program 

sıkıştırma konusunda verilen bir hizmet içi eğitimin etkisini incelemişlerdir. 

Araştırmaya 300 ilköğretim öğretmeni dahil edilmiştir. Eğitim programında, 

program sıkıştırma tekniği (curriulum compacting)  konusu işlenmiştir. 

Uygulama öğretmenleri üç farklı gruba bölünmüştür. Her bir gruba farklı 

düzeyde destek ve eğitim verilmiştir. En az eğitim ve destek birinci gruba, en 

çok eğitim ve destek ise üçüncü gruba verilmiştir. Veri toplama aracı olarak 

deneklerin başlangıç ve program bitimindeki düzeyini belirlemek üzere bir 

ölçek ve form kullanılmıştır. Hizmet içi eğitim sonunda, sınıflarında üstün 

yetenekli öğrenci bulunan öğretmenlerin bir veya birden fazla ders alanında 

program sıkıştırma tekniğini %42 ile %54 arasında değişen düzeylerde 

uyguladıkları görülmüştür. Yanı sıra, en yüksek oranda destek ve eğitim 

verilen öğretmen grup olan üçüncü grup öğretmenlerin eğitim esnasında 

program sıkıştırma tekniğini en fazla uygulayan grup oldukları, birinci grup 

öğretmenlerin ise program sıkıştırmayı en düşük düzeyde uyguladıkları 

belirlenmiştir. Ancak, üçüncü grup öğretmenlerin program sıkıştırma tekniğini 

gelecekte uygulama konusunda daha olumsuz düşüncelere sahip oldukları 

(%66.7), oysa birinci grup öğretmenlerin ise daha olumlu düşüncelere sahip 

oldukları (%77.8) belirlenmiştir. 

Johnson, Vickers ve Price (1995), Graves ve Thompson (1961) 

Gear (1978), Robinson (1985), Reis ve Westberg’in (1994) öğretmen 

yeterliliklerini artırmaya yönelik düzenlediği araştırmaya benzer bir araştırma 

yapmışlardır. Araştırmaya, daha önce üstün yetenekli öğrenciler konusunda 

kurs veya seminer almayan fakat üstün yetenekli öğrenciler konusunda 

deneyimli 72 öğretmen dahil edilmiştir. Kursta, günde altı saat olmak üzere iki 

hafta süresince (toplam 60 saat) ders işlenmiştir. Ön test – son test kontrol 

gruplu deneysel model kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney grubundaki 
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öğretmen yeterlilikleri tanılama ve değerlendirme, öğretimsel strateji 

geliştirme, üstün yetenekli öğrencilerin dilsel, algısal, sosyal ve zihinsel 

yeteneklerini tanıma ve öğretmenlerin kendi mesleki sorumluluklarını bilme 

konularında yükseldiği belirlenmiştir. 

Blumen-Pardo (2002), yukarıda sıralanan öğretmen niteliklerine 

artırmaya yönelik araştırmaların bir benzerini yapmıştır. Araştırmada 

öğretmenlere verilen seminer niteliğindeki eğitimin -üstün yetenekli öğrenciler 

ile normal öğrencilerde yaratıcılık, biliş ve okul başarısı boyutlarındaki- 

etkisine bakılmıştır. Araştırmaya, sınıfında üstün yetenekli öğrenci bulunan 

45 genel eğitim sınıfı ilkokul ikinci sınıf öğretmeni ile 125 üstün yetenekli ve 

106 normal zekâya sahip toplam 231 öğrenci dahil edilmiştir. Ön test–son 

test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Öğretmenlere yönelik 

verilen hizmet içi eğitim, 4 hafta ders dönemi ve 10 hafta izlemeden oluşmak 

üzere yaklaşık üç ay sürmüştür. Eğitim içeriğinde kavram, hafıza, 

değerlendirme, yakınsak problem çözümü, ıraksak problem çözümü ile 

zaman ve stres yönetimi yer almıştır. Öğretmenlerin seminer sonrasında 

şekilsel yaratıcılık performansı ile üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin 

bilgi düzeylerinin yükseldiği tespit edilmiştir.  Ayrıca öğretmen niteliğindeki 

artış her iki öğrenci grup akademik başarısının yükselmesine olumlu katkı 

sağlamıştır. 

Rohrer (1995) ise öğretmenlere verilen üstün yetenekli öğrencilerin 

belirlenmesi konusunda bir eğitimin, öğretmen algıları üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Araştırmaya, 4 öğretmen dahil edilmiştir. Öğretmenlerden ikisi 

anaokulu, ikisi birinci sınıfta görev yapmaktadır. Araştırmada çoklu tek olgu 

çalışma deseni (multisite single case study design) kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğretmenler, daha önceden uygulanmış olan zihinsel 

alanda üstün yeteneğin geleneksel olmayan yöntemlerle değerlendirilmesi 

konulu eğitime katılmış öğretmenler arasından seçilmiştir. Eğitim programı, 

davranışsal özelliklerine göre bir öğrencinin zihinsel alanda üstün yetenekli 

olarak aday gösterilmesi konusunu içermektedir. Veriler, 4 saat süren bir 

yapılandırılmış görüşme ve yine dört saat süren yapılandırılmış izlem 

görüşmesi ile toplanmıştır. Araştırma sonunda öğretmenlerin zihinsel alanda 

üstün yetenekli birey algısının iki boyutlu olduğu görülmüştür. Bunlar, sınıf 
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performansı ve öğrencinin duyuşsal stilidir. Öğretmenin olası zihinsel alanda 

üstün yetenekli birey ile ilgili kanıları, öğrencinin akran grubuyla 

karşılaştırılması neticesinde oluşmaktadır. Sınıf performansı tanımlanırken, 

sıra dışı beceriye sahip olma, yaygın kelime dağarcığı, dildeki karmaşık 

yapıları kullanabilme, yaygın genel bilgi düzeyi, ileri görüşlü olma, problem 

çözme yeteneği, yaratıcılık, çok meraklı olma, girişimci olma, yazılı dile ilgili 

olma ve yazılı dile yeteneği olma vb özelliklerden bahsedilmiştir. Duyuşsal stil 

ise duyarlılık, gelişmiş algılara sahip olma ve sıradan düşünme alışkanlıkları 

olarak belirtilmiştir. Öğretmenlerin, motor becerileri yetersiz olan, sosyal 

becerileri sınırlı olan, duygusal kontrol problemi yaşayan, okuma 

becerilerinde ileri olmayan çocukları zihinsel alanda üstün yetenekli olarak 

göz önünde bulundurmadığı tespit edilmiştir. İlaveten, öğretmenler iyi 

düzeyde okuma becerisi olmayan, utangaç, yeterli olgunluk düzeyinde 

olmayan (dinleme becerileri, bağımsız davranabilme, uzun süreli dikkat, sınıf 

kurallarına uyabilme), ailesel problemli olan çocukları aday olarak göz 

önünde bulundurmamaktadırlar.  Ayrıca dosya (portfolio) değerlendirme 

yöntemi konusunda bilgilendirilen öğretmenler olası zihinsel alanda üstün 

yetenekli öğrencileri değerlendirirken daha önceden odaklanmadıkları 

davranışsal özelliklere daha fazla odaklanmaya başladıklarını bildirmişlerdir.  

Hemphill (2009) azınlık gruplar içinde yer alan olası üstün yetenekli 

öğrencilerin, üstün yetenekli öğrencilere yönelik hazırlanan programlara aday 

gösterilmesinde öğretmenlerin etkisini araştıran bir doktora tezi hazırlamıştır. 

Öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri tanılamasına yönelik alacakları bir 

eğitim ile bu öğrencileri tanılama oranlarının yükseleceği araştırma bulguları 

arasında yer almıştır. 

Nugent ve Shaunessy (2003), yukarıda yer alan öğretmen 

yeterliliklerini artırmaya yönelik hazırlanan programlar dışında, eğitimde 

kullanılabilecek stratejiler konusunda çalışmışlardır. Bu araştırmada, eğitsel 

stratejiler, üstün yetenekli öğrencilerin nitelikleri, üstün yetenekli öğrencilerin 

sosyo - duygusal ihtiyaçları, farklı çevrelerde yaşayan üstün yetenekli 

bireylerin ebeveynlerin yaşayabileceği olası problemler konularını içeren 

videoların öğretmen eğitiminde kullanılabileceğini belirtilmiştir. Yanı sıra, 
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eğitim kapsamında kullanılabilecek video örnekleri ve özetleri ile söz konusu 

filmlerin hangi konularda kullanılabileceği araştırma ekinde verilmiştir.  

VanTassel-Baska ve Johnsen (2007) ise üstün yetenekli öğrencilerin 

öğretmenlerinin taşıması gereken yeterliliklere yönelik standartların 

oluşturulması konusunda bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada belirtilen 

öğretmen yeterlilikleri ile ilgili standartlar on başlık altında toplanmıştır. Söz 

konusu başlıklar, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminin temel gerekçeleri, 

öğrencinin gelişim ve özellikleri, bireysel öğrenme farklılıkları, öğretim 

stratejileri, sosyal etkileşimleri öğrenme, dil ve iletişim, öğretimi planlama, 

değerlendirme, profesyonel ve etik uygulamalar ve işbirliğidir. 

İkinci grup araştırmalar içerisinde yer alan yukarıdaki araştırmalarda 

özetle; üstün yetenekli çocuklar konusunda seminer programına katılan 

öğretmenlerde, üstün yetenekli öğrencileri tanıma (Robinson, 1985; Rohrer, 

1994; Johnson, Vickers ve Price, 1995), daha isabetli olarak aday 

gösterebilme (Gear, 1978), üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde öğretimsel 

strateji geliştirilebilme (Johnson, Vickers ve Price, 1995; Reis ve Westberg, 

1994), mesleki sorumluluklarını bilme (Johnson, Vickers ve Price, 1995) ve 

üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin bilgi düzeyinde artma (Blumen-

Pardo, 2002) olduğu görülmüştür. Ayrıca, üstün yetenekli öğrenciler 

konusunda eğitim alan öğretmenlerin sınıflarında bulunan üstün yetenekli 

veya normal yetenekli olan her iki öğrenci grubunun akademik başarısında 

yükselme olduğu belirlenmiştir (Blumen-Pardo, 2002). Portfolio 

değerlendirme yönteminin kullanımı konusunda eğitim alan öğretmenlerin 

olası üstün yetenekli bireyleri aday gösterirken önceden göz önünde 

bulundurmadıkları bazı davranışlara dikkat etmeye başladıkları tespit 

edilmiştir (Rohrer, 1995). İlaveten, öğretmenler azınlık gruplar içinde yer alan 

olası üstün yetenekli öğrencileri tanılarken kendilerine verilecek bir eğitim ile 

söz konusu öğrencileri daha isabetli tanılayabileceklerini ifade etmişlerdir 

(Hemphill, 2009). Ek olarak, öğretmen eğitiminde video izlettirme yöntemi 

eğitimde kullanılabilecek stratejiler arasında yer almaktadır (Nugent ve 

Shaunessy, 2003). Baska ve Johnsen (2007) ise öğretmen yeterliliklerinin ne 

olması gerektiğine dair bir takım standartlar önermiştir. 
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Üçüncü grup araştırmalar arasında üstün yetenekli öğrenciler 

konusunda eğitim almış ve almamış öğretmenleri karşılaştıran araştırmalar 

yer almaktadır. Bu kapsamda yapılmış belli başlı çalışmalar arasında, 

Whitlock ve DuCette (1989), Hansen ve Feldhusen (1994) ve Hoge ve 

Cudmore’un (1986) aşağıda sunulan araştırmaları yer almaktadır. 

Whitlock ve DuCette (1989) üstün yetenekli çocukların eğitiminde 

görev alan yüksek düzeyde başarı gösteren öğretmenler ile normal düzeyde 

başarı gösteren öğretmenleri kişisel özellikler yönünden karşılaştırmışlardır. 

Bu amaçla, üstün yetenekli çocukların eğitimi alanında görev yapan toplam 

20 öğretmen -10’u yüksek ve 10’u ortalama düzeyde başarılı olan- 

araştırmaya dahil edilmiştir. Bu öğretmenlerle, aynı ortamı paylaşmak için 

çeşitli konularda paneller düzenlenmiştir. Panel boyunca öğretmenler 

gözlenmiş ve panel bitiminde görüşme yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, 

espri kabiliyeti yüksek, pratik çözümler üreten ve kendine güvenen, mevcut 

bilgiyi uygulayan, başarıya odaklanan, üstün yetenekli çocukların eğitimini 

destekleyen öğretmenlerin diğer öğretmen grubundan daha başarılı olduğu 

belirlenmiştir.  

Hansen ve Feldhusen (1994), üstün yetenekli çocukların eğitimi 

konusunda eğitim alan ve almayan öğretmenlerin; sınıf içi davranışları, kişilik 

ve mesleki özellikleri ile sınıf etkinlikleri yönlerinden farklı olup olmadıkları, 

eğer bir farklılık varsa hangi alanlarda olduğunu belirlemek amacıyla bir 

araştırma yapmışlardır. Araştırmaya, üstün yetenekli çocukların eğitimi 

alanında eğitim almış 54 ve eğitim almamış 28 (toplam 82) öğretmen dahil 

edilmiştir. Öğretmenlerin tamamı bir seminer programına alınmışlardır. 

Yeteneklilik, yaratıcılık ve becerikli çocuklar; yeteneklilerin eğitiminde 

değerlendirme ve tanılama; program geliştirme, yetenek eğitiminde staj veya 

uygulama konularından oluşan bir eğitim programı uygulanmıştır. Eğitim 

sonunda eğitilen öğretmenlerin eğitim almayan öğretmenlere göre daha fazla 

olumlu sınıf içi davranış özellikleri sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Eğitim almış 

öğretmenler ile eğitim almamış öğretmenler karşılaştırıldıklarında: (i) Bilişsel 

seviyeye vurgu yapılan alt basamaklar, (ii) Yaratıcılık ve esnek düşünebilme, 

(iii) Materyal geliştirme ve uygulama, (iv) Ders zamanını etkili ve verimli 

kullanma, (v) Öğrencilerin motivasyonunu sağlama, (vi) Yetenek programları 
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için öğrencileri yönlendirmeye destek sağlama, (vii) Sınıf içi etkinliklerle ilgili 

konularda daha başarılı oldukları görülmüştür. Ayrıca, eğitim almış 

öğretmenlerin diğerlerinden daha enerjik, esprili ve daha iyi ifade kabiliyetine 

sahip oldukları belirlenmiştir.   

Hoge ve Cudmore (1986) ise öğretmenlerin olası üstün yetenekli 

öğrencileri isabetli belirleme düzeyinde farklılıklarını açıklamaya yönelik 

derleme bir araştırma yapmışlardır. Araştırmada, olası üstün yetenekli 

öğrenciyi tanıma/aday gösterme konusunda eğitim alan öğretmenlerin eğitim 

almayan öğretmenlere göre aday gösterme sürecinde daha isabetli kararlar 

verdikleri tespit edilmiştir (Akt.:Feldhusen ve Jarwan, 2000). 

Üçüncü grup içerisinde yer alan yukarıda verilen araştırmalarda özetle; 

üstün yetenekli öğrenciler konusunda eğitim alan öğretmenlerin mesleki 

yetkinliklerinin arttığı (Hansen ve Feldhusen,1994), üstün yetenekli 

çocukların eğitiminde yüksek başarı gösteren öğretmenlerin normal başarılı 

gösteren öğretmenlerin farklı özellikler gösterdiği (Whitlock ve DuCette, 

1989) ve üstün yetenekli öğrenciler konusunda eğitim alan öğretmenlerin 

eğitim almayan öğretmenlere göre olası üstün yetenekli çocukları daha 

isabetli tanıdıkları belirlenmiştir (Hansen ve Feldhusen, 1994). 

  

1.6.2 Türkiye’de Yapılan Araştırmalar 

Ülkemizde, aday gösterme sürecinde üstün yetenekli öğrencilerin 

özelliklerini belirlemeye ve üstün yetenekli öğrenciler konusunda eğitim almış 

ve almamış öğretmenleri karşılaştıran herhangi bir araştırma tespit 

edilememiştir. 

Öğretmen yeterliliklerini artırmaya yönelik araştırmalar Gökdere, 

Küçük ve Çepni (2003), Gökdere (2004), Küçük, Gökdere ve Çepni (2005), 

Gökdere ve Çepni (2005), İnan, Bayındır ve Demir (2009) ve Kontaş (2009) 

tarafından yapılmıştır. Ayrıca, Kıldan’ın (2011) okulöncesi öğretmenleri ve 

Şahin’in (2011) okul öncesi yardımcı öğretmen adaylarını kapsayan bir 

araştırması da mevcuttur.  

Gökdere, Küçük ve Çepni (2003) BİLSEM’de çalışan fen bilimleri 

öğretmenlerinin (fizik, kimya ve biyoloji) mesleki olarak karşılaşmış oldukları 
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güçlükleri belirlemek amacıyla bir araştırma yapmışlardır. Araştırmaya, 

Bayburt, Sinop ve Trabzon BİLSEM’de çalışan 14 fen bilimleri öğretmeni 

dahil edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin hiç birinin formal 

eğitimleri boyunca özel eğitim alanında ders almadığı; bu öğretmenlerin 

altısının sadece bir kere hizmet içi seminerine katılmış olduğunu ve alınan 

hizmet içi eğitim semineri planlanırken öğretmenlerin branş farklılıkları ve 

eğitsel ihtiyaçları dikkate alınmadan planlanıp uygulandığı tespit edilmiştir. 

Gökdere (2004), doktora tezinde BİLSEM’de çalışan üstün yetenekli 

öğrencilerin fen bilimleri öğretmenlerinin eğitimine yönelik bir model 

geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmaya, Bayburt, Sinop ve Trabzon 

BİLSEM’de görev alan 12 öğretmen ile söz konusu merkezlere devam eden 

104 öğrenci dahil edilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında ihtiyaç analizi 

yapılmıştır. İhtiyaç analizine göre söz konusu öğretmenlerin üstün yetenekli 

çocukların özellikleri ve tanılanması, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, üstün 

yetenekli çocukların eğitim modelleri, Bloom taksonomisi ve formal dönem 

özellikleri, bireysel ve sınıf içi değerlendirme teknikleri, bireysel ve grup 

çalışmalarının organizasyonu ve laboratuar teknikleri konularına eğitim 

gereksinimleri olduğunu tespit edilmiştir. Söz konusu konuları kapsayan bir 

eğitim programı hazırlanarak 28 saat süre ile uygulanmıştır. Seminer 

sonunda biçimlendirici değerlendirme yapılmıştır. Eğitim sonunda 

katılımcıların büyük çoğunluğunun seminer içeriğinde yer alan öğretim 

modelleri ve ölçme değerlendirme teknikleri, proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımı, dünyada uygulanan üstün yetenekli çocukların eğitim modelleri, 

Bloom taksonomisi ve formal dönem özellikleri isimli konularda bilgi düzeyinin 

arttığı görülmüştür. 

Küçük, Gökdere ve Çepni (2005) ise Küçük, Gökdere ve Çepni’nin 

(2003) araştırmasına benzer bir araştırma yapmışlardır. Bahse konu 

araştırmada, BİLSEM’de çalışan fen bilimleri öğretmenlerinin karşılaşmış 

oldukları güçlüklerin belirlenmesini amaçlanmıştır. Araştırmaya Bayburt, 

Sinop ve Trabzon BİLSEM’de çalışan 10 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. 

Araştırma sonucunda, araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin modern 

öğrenme ve öğretme teorileri ile üstün yetenekli öğrencileri değerlendirme 

konularını tam olarak bilmedikleri, yabancı dilleri yeterli düzeyde olmadığı için 
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interneti bilgi edinme amaçlı olarak etkin kullanamadıkları ve laboratuar 

yaklaşımı, araştırma planı yapma ve uygulamada yeterli olmadıkları 

belirlenmiştir.  

Gökdere ve Çepni (2005), Gökdere, Küçük ve Çepni (2003) ile 

Küçük, Gökdere ve Çepni’nin (2005) araştırmasına benzer bir konuda 

araştırma yapmışlardır. Araştırmacılar, öğretmen yeterliliklerini artırmaya 

yönelik uygulanan bir hizmet içi eğitimin etkisini incelemişlerdir. Araştırmaya, 

Bayburt BİLSEM’de görev yapan 6 öğretmen dahil edilmiştir. Çalışmada 

öncelikle öğretmenlerin ihtiyaç analizi yapılarak uygulanacak eğitim 

programının içeriği belirlenmiştir.  Daha sonra, bir eğitim programı 

hazırlanarak 28 saat süre ile hazırlanan program uygulanmıştır. Araştırma 

sonunda katılımcıların tamamına yakını seminer içeriğinde yer alan öğretim 

modelleri, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, dünyada uygulanan üstün 

yetenekli çocukların eğitim modelleri, Bloom taksonomisi ve formal dönem 

özellikleri konusunda bilgisinin yükseldiği belirlenmiştir. 

Kontaş (2009) ise BİLSEM’de görev yapan öğretmenlerin 

yeterliliklerini artırmaya yönelik bir araştırma yapmıştır. Araştırmada, 

BİLSEM’de görev yapan öğretmenlerin program geliştirme ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ve bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik bir hizmetiçi eğitim 

programı hazırlanmıştır. Ön test – son test kontrol gruplu deneysel model 

kullanılmıştır. Araştırmanın betimsel bölümüne 173, deneysel bölümüne ise 

12 öğretmen dahil edilmiştir. Veriler anket, gözlem ve görüşme yöntemlerinin 

bir arada kullanılmasıyla toplanmıştır. Hizmet içi eğitim programı iki hafta 

sürmüştür. Eğitimin sonunda yapılan değerlendirmede, öğretmenlerin 

program geliştirme konusunda yeterliliklerinin anlamlı düzeyde yükseldiği 

tespit edilmiştir. 

Şahin (2011) ise yukarıda yer alan araştırmaların dışında okul öncesi 

yardımcı öğretmen adayların üstün yetenekli öğrenciler konusunda bilgi 

düzeyini artırmaya yönelik uygulanan bir eğitim programının etkililiğini 

araştırmıştır. Araştırma, tek grup ön test–son test kontrol grupsuz deneysel 

desende yürütülmüştür. Araştırmaya meslek yüksek okulu çocuk gelişim 

bölümünde derslere devam eden 48 öğrenci dahil edilmiştir. Veriler, İnan, 

Bayındır ve Demir’ce (2009) geliştirilen 30 sorudan meydana gelen beşli 
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likert tipi bir ölçekle toplanmıştır. Araştırma esnasında deney işlem aracı 

olarak MEB MEGEP Projesi kapsamında kullanılan “Üstün Zeka ve Özel 

Yetenekli Çocuklar Modülü” kullanılmıştır. Eğitim programı altı hafta 

süresince haftada iki saat olmak üzere toplam 12 saat sürdürülmüştür. 

Araştırmada, okul öncesi yardımcı öğretmen adayları üstün yetenekli 

öğrencilerin özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları, uygulanan 

eğitim programı ile bilgi düzeyinin anlamlı düzeyde oldukça yükseldiği 

belirlenmiştir.  

Kıldan (2011), okulöncesi öğretmenlerin yeterliliklerini belirlemeye 

yönelik bir araştırma yapmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 

betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmaya 60 okul öncesi öğretmen dahil 

edilmiştir. Veriler kişisel bilgi formu ve görüşme formu ile toplanmıştır. 

Araştırma sonunda okulöncesi öğretmenlerin kısmen de olsa özel yetenekli 

çocuklar hakkında bilgi sahibi oldukları, bu çocukları farklı özellikleri 

açısından tanımladıkları, üstün yetenekli çocukların tanı aşamasına katkıda 

bulundukları belirlenmiştir. Ayrıca, okulöncesi öğretmenlerin üstün yetenekli 

çocukları hakkındaki bilgi seviyelerinin daha üst düzeyde olması gerektiği ve 

bu konuda çeşitli hizmet içi eğitim seminerlerine ihtiyaç duyulduğu ortaya 

çıkmıştır. 

  İnan, Bayındır ve Demir (2009), Kıldan’ın (2009) araştırmasına 

benzer bir araştırma yapmış, sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli 

öğrencilerin özellikleri konusunda farkındalık düzeyinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmaya, 75 ilkokul öğretmeni dahil edilmiştir. Veriler, 

araştırmacılar tarafından oluşturulan 30 sorudan meydana gelen beşli likert 

tipi bir ölçekle toplanmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin üstün 

yetenekli öğrenciler konusunda yeterli akademik bilgiye sahip olmadıkları 

tespit edilmiştir.  

   

1.7 Araştırmanın Problemi 

Çağdaş bir yaşam biçimini benimsemiş toplumların tümünde bireylere 

sunulan eğitim olanakları, onlar için bir hak olmakla birlikte, bireyin 

potansiyeline uygun biçimde eğitim alma özgürlüğü de bireye duyulan 
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saygının bir gereğidir (Kontaş, 2009). Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri 

incelendiğinde normal bireylerin yanı sıra üstün yetenekli bireyleri de içeren 

özel gereksinimli çocukların eğitiminin bir ayrıcalık olmadığı, bireyin varlığının 

geliştirebilmesine yönelik bir gereklilik olduğu görülmektedir.  

Ülkemizde 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanununun 6.ncı maddesinde “Fertler, eğitimleri süresince ilgi, istidat ve 

kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirilirler” ibaresi yer almaktadır. Ayrıca, söz 

konusu kanunun düzenlenmesine yönelik 1997 yılında yapılan değişiklik 

3.üncü maddesi ile “Milli eğitim sistemi, her bakımdan bu yöneltmeyi 

gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, 

eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları 

konulabilir” ibaresi eklenmiştir. Söz konusu yasal düzenleme ile üstün 

yetenekli bireylerin eğitiminin sağlanması, devletin yükümlülükleri arasında 

yer almıştır. Yine, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 1992 yılında özel gereksinimli 

çocukların eğitimlerini sağlamak amacıyla Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Özel eğitime gereksinimi olan engel 

gruplarına ilişkin şubelerle birlikte, üstün yeteneklilerin eğitimleri şubesi 

kurulmuş ve söz konusu bireylerin eğitimine yönelik çalışmalar kurumsal 

düzeyde başlatılmıştır. Söz konusu gelişmenin devamında 1993 yılında üstün 

yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili bir proje hayata geçirilmiştir. Bu 

çalışmanın bir sonucu olarak, hem bilim hem de sanat alanında üstün 

yetenekli çocukların eğitimini öngören BİLSEM’ler açılmıştır (Dönmez, 2004). 

Eğitimin temel iki ayağı olan öğrenci ve öğretmen ikilisi birlikte 

düşünüldüğünde; MEB’ca üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik 

BİLSEM modeli ile uygun eğitim ortamı sağlanması yönünde bir çabaya 

girilirken, üstün yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı genel eğitim ortamlarında 

eğitimi sürdüren öğretmenlerin eğitimine ilişkin herhangi bir adım 

atılmamıştır. Oysa, bir eğitim programının ilk aşaması programa uygun 

bireylerin yerleştirilmesi, yani üstün yetenekli bireylerin belirlenmesi ile süreç 

başlamaktadır. Bu süreçte sınıf öğretmenleri en önemli görevi üstlenmekte, 

sınıfındaki olası üstün yetenekli öğrenciyi sözkonusu program(lar) için aday 

göstermektedir.  
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Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştiren farklı fakültelerin ilgili bölümlerinin 

ders müfredatları incelendiğinde konuya ilişkin herhangi bir “Üstün 

Zeka/Yetenek” isimli dersin olmadığı görülmektedir. Ayrıca genel eğitim 

okullarında görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin yetkinliğini artırmaya 

yönelik herhangi bir eğitim planlaması da bulunmamaktadır  (MEB, 2010b; 

MEB 2009a; MEB 2008a; MEB 2007b; MEB 2006; MEB 2005; MEB, 2004, 

2003, 2002, Akt.Gökdere, 2004). Bu durumun doğal sonucu olarak da söz 

konusu öğretmenlerin üstün yetenekli öğrenciler konusunda bilgi düzeyleri 

yeterli değildir (İnan, Bayındır ve Demir, 2009; Gökdere ve Ayvacı,  2004; 

MEB EARGED, 2008).  

Toplumun yüzde kaçının zihinsel alanda üstün yetenekli olduğu veya 

böyle bir yaklaşımın doğru olup olmadığına ilişkin tartışmalar 

süregelmektedir. Kuramsal olarak kabul edilen normal dağılım eğrisine göre 

(Akgül ve Çevik, 2005; Arıcı, 1997; Haslam, 2007; Özgüven, 2007; 

Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu, 1997) toplumun ilk %2.27’si (Haslam, 2007; 

Özgüven, 2007) zihinsel alanda üstü yeteneğe sahiptir. Ayrıca, ülkemizde 

tanılama sistemi toplumun ilk %2’sinin zihinsel alanda üstün yetenekli olduğu 

varsayımına dayanmaktadır (Kılıç, 2010). Bu bağlamda, -kaba bir hesaplama 

ile- Türkiye’de ilköğretime devam eden 10.274.728 (MEB, 2010) öğrencinin 

205.495’inin (%2) zihinsel alanda üstün yetenekli olması beklenmektedir. 

Oysa, BİLSEM’ler için tanılanmak üzere aday gösterilen öğrenci sayısı 

60.820 ve bireysel zeka testine göre zihinsel alanda üstün yetenekli olduğu 

tespit edilen öğrenci sayısı 14.325’tir (Kılıç, 2010). Bir oranlama yapılacak 

olursa sınıf öğretmenleri sınıfında bulunan zihinsel alanda üstün yetenekli 

öğrencilerden ancak ondörtte birini (%7) tespit edebilmektedir. Oysa, söz 

konusu öğrencilerin özellikleri konusunda eğitim almış öğretmenlerin 

sınıfında zihinsel alanda üstün yetenekli olduğu tespit edilmiş her on 

öğrenciden sekizini doğru tanıdığı tespit edilmiştir (Gear, 1978). Ayrıca, 

yukarıda yer alan sayısal veriler, zihinsel alan ile sınırlıdır, diğer yetenek 

alanlarındaki üstünler de dahil edildiğinde söz konusu öğrenci sayısının çok 

daha fazla çıkması beklenmektedir.   

Öğretmen eğitimi ile ilgili mevcut durum, öğretmenlerin bilgi düzey ve 

üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasına ilişkin sayısal veriler göz önünde 
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bulundurulduğunda sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilerin 

özelliklerine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Sözkonusu öğrencilerin özelliklerini tanımadığı için de uygun yönlendirmede 

bulunamamakta, değerlendirilmek üzere aday gösterememektedir. 

Bu nedenle, genel eğitim okullarında ilköğretim birinci kademe 2., 3., 

4. ve 5.inci sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli 

öğrencilerin özelliklerine ilişkin bilgi düzeyleri ile bilgi düzeyini artırmaya 

yönelik hazırlanan bir eğitim programının etkiliğini araştırmak bu çalışmanın 

problemini oluşturmaktadır.  

 

1.8 Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı; genel eğitim okullarında ilköğretim 

birinci kademe 2., 3., 4.,  ve 5.inci sınıflarda görev yapan öğretmenlerin üstün 

yetenekli öğrencinin özelliklerine ilişkin bilgi düzeylerinin tespit edilmesi ile 

üstün yetenekli çocukların belirlenmesine yönelik alacakları eğitimin bilgi 

düzeyine etkisini incelemektir.  

 Bu genel amaç çerçevesinde şu soruların yanıtı aranmıştır: 

1.Genel eğitim okullarında ilköğretim birinci kademe 2., 3., 4. ve 5.inci 

sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocukların 

özellikleri konusunda bilgi düzeyi öğretmenin, 

a. Cinsiyetine 

b.Yaşına 

c. Mesleki deneyime 

d. Öğrenim durumuna 

e. Eğitim verdiği sınıf düzeyine 

f. Öğretmenin tanılamada aktif rol alıp almadığına ilişkin görüşüne 

g. Konuya ilişkin yayın takip etmesine 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 
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2. Araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri 

aday gösterme dereceleme ölçeği ön test  - son test puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Araştırma grubunda yer alan öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin 

özelliklerine ilişkin bilgi testinden elde ettikleri ön test – son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

 

1.9 Araştırmanın Önemi 

Üstün yetenekli çocuklar, her hangi bir sosyo-ekonomik ve kültürel 

ortamda bulunabilirler. Araştırma sonuçları, çocuğun içinde bulunduğu sosyo-

ekonomik (Enç, 2005)  ve sosyo-kültürel etmenlerin (Elhoweris ve diğer., 

2005; Guskin, Peng ve Simon, 1992) tanılama sürecinde etkisinin olduğunu 

göstermektedir. Ülkemizde üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde 

kullanılan tanılama yöntemi sadece sosyal statüsü yüksek ve okullarda 

başarılı olan üstün yetenekli çocukların tespitiyle sınırlı kalmaktadır. Üstün 

yetenekli çocukların aileleri ve genel eğitim veren okullardaki öğretmenler 

tanılama sürecindeki rol ve görevlerini tam anlamıyla yerine 

getirememektedirler (Gökdere, 2004) 

Üstün yetenekli çocuklar, akranlarından daha üstün niteliklere 

sahiptirler. Bir toplumda ne kadar üstün yetenekli birey olduğu konusunda 

henüz bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak, zihinsel alanda üstü 

yetenekli birey sayısı -farklı kuramsal yaklaşımları temel alan 

araştırmacılardan- Terman’a göre ilk %1 (Sak, 2008), Ataman’a (1998, 2005) 

göre ilk %2-3, Gagne’ye (2000, 2004, 2005) göre ilk %10 ve Renzulli’ye 

(2005) göre ilk %15-20’lik dilim içerisinde bulunan bireylerin oluşturduğu 

sayıya denk gelmektedir. Ortalamanın üstü zihinsel yetenek, çoklu zeka 

kapsamında değerlendirilince bahse konu sayının daha da yüksek çıkması 

beklenmektedir (Sak, 2010).  

Ülkemizde sınıf öğretmenlerinin eğitimi, örgün ve yaygın eğitim 

kapsamında değerlendirildiğinde üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi 

konusunda sistematik herhangi bir eğitim verilmediği belirlenmiştir. Öğretmen 

eğitimi ile ilgili mevcut durum ve üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasına 
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ilişkin sınırlılıklar, araştırmanın ortaya çıkışındaki temel nedeni 

oluşturmaktadır. 

Öğretmenlere bu araştırma kapsamında üstün yetenekli öğrencilerin 

özellikleri ve belirlenmesi konusundaki bilgi düzeyini artırmaya yönelik bir 

eğitim programı geliştirilecektir. Bu program ile öğretmenlerin konuya ilişkin 

bilgi düzeylerinde artış olması beklenmektedir.  

Araştırma kapsamında uygulanacak olan eğitim programı alana bir 

ürün kazandıracaktır. Basılı doküman haline getirilen eğitim programının 

genel eğitim ortamındaki öğretmenlerin sınıfındaki olası üstünleri tanılama 

sürecinde başvurabilecekleri bir kaynak olarak alanda ihtiyaç duyulan 

(TÜBİTAK, 2009) önemli bir eksiği kapatacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca öğretmenlerin sınıfında üstün yetenekli öğrencileri aday 

göstermesi için geliştirilecek olan ölçek Tekirdağ İl geneli araştırma evreninde 

yer alan öğretmenlerin 2011 yılı kesitinde üstün yetenekli öğrencileri aday 

gösterme konusundaki bilgilerini görmemiz için önemlidir. Öğretmenlerin 

üstün yetenekli bireyleri belirlerken hangi ölçütlere göz önünde 

bulundurduğuna dair yurt dışında bir çok araştırma bulunmaktadır (Busse ve 

diğer., 1986; Endepohls-Ulpe ve Ruf, 2005; Guskin, Peng ve Simon, 1992; 

Guskin, Peng ve Majd-Jabbari, 1988). Oysa, Türkiye’de konuya ilişkin 

yapılmış herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Öğretmenlerin konuya 

ilişkin bilgi düzeyi belirlenirken aynı zamanda öğretmenlerin üstün yetenekli 

bireyleri belirlerken hangi etmenleri göz önünde bulundurduğu da 

belirlenecektir. Bu durumun, öğretmen eğitimi konusunda çalışan 

araştırmacı, politika yapıcı ve uygulayıcılar için temel verileri sağlayacağı, 

aynı zamanda ileri araştırmalar için yön gösterici olacağı düşünülmektedir.  

Araştırmanın uygulama bölümünde hazırlanacak eğitim programı 

eğitim bilimleri alt disiplinlerince e-eğitim gibi farklı uygulama ortamlarına 

aktarılması, farklı yöntem ve stratejiler ile konunun sunumu vb. konularda 

araştırmalar için kaynak olması beklenmektedir. 
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1.10 Araştırmanın Sayıltıları 

1. Verilerin toplanması esnasında görüşüne başvurulan öğretmenler gerçek 

görüşlerini içtenlikle ve samimiyetle yansıtmışlardır. 

2. On saatlik bir öğretim programı yeterlidir. 

 

1.11 Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma,  

1. Veri kaynağı olarak, genel eğitim okulları ilköğretim birinci kademe 2., 3., 

4. ve 5.inci sınıflarda derslere giren sınıf öğretmenleri ile, 

2. Yöntem olarak, betimsel yöntem ile deneysel yöntem ön test–son test 

deseni ile, 

3. Konu alanı olarak,  genel eğitim okulları ilköğretim birinci kademe 2., 3., 4. 

ve 5.inci sınıflarda derse giren öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin 

özellikleri ve belirlenmesi konusunda hazırlanan ve uygulanan öğretim 

programı ile, 

4. Veri toplama aracı olarak bilgi testi, dereceleme ölçek,  öğretmen izlem 

formu ve görüşme formu ile, 

5. Çalışma grubu olarak deney grubundaki 14 katılımcı ile, 

6. Süre olarak 2010-2012 öğretim yılı ile, 

sınırlıdır. 

 

1.12 Deneklerde Aranan Ön Koşul Özellikler 

Araştırmaya dahil edilen deneklerin şu ön koşul özellikleri taşıyor 

olmalarına dikkat edilmiştir.  

1. Üstün yetenekli öğrenciler konusunda, daha önce lisans veya lisansüstü 

düzeyde bir ay veya daha uzun dönemli herhangi bir eğitim almamış 

olmalıdır. 

2. Denekler çalışmaya gönüllü katılıyor olmalıdır. 

Ön koşul özellikler ön değerlendirme ile belirlenmiştir. 
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1.13 Tanımlar 

Üstün zekalı birey: Bir ya da daha fazla alanda olağanüstü performans 

gösteren veya olağanüstü potansiyeli olan bireylerdir (NAGC, 2011).  

Üstün yetenekli birey: Bir ya da birden çok yetenek alanında ya da zekâ 

özelliğinde akranlarından çok üstün performans gösteren ya da gizilgüce 

sahip olan ve geriye kalan diğer alanlarda da ortalama düzeyde özelliklere 

sahip olan bireylerdir (Ataman, 2000, 2004).  

Aday gösterme: Olası üstün yetenekli bireyin üstün yetenekli olup 

olmadığının belirlenmesi için sınıf öğretmen tarafından değerlendirmek üzere 

rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirilmesidir. 
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YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırma grubu, işlemler, veri toplama 

araçları, verilerin çözümlenmesinde ve yorumlanmasında kullanılan 

istatistiksel analizlere ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 

2.1 Araştırma Modeli 

Araştırmada betimsel ve deneysel model birlikte kullanılmıştır. 

Öğretmenlerin üstün yetenekli çocukların özellikleri konusunda bilgi düzeyini 

belirlemede betimsel model, eğitim programının etkiliğini belirmede ön test - 

son test kontrol gruplu deneysel desen (The randomized pretest – posttest 

control group design) kullanılmıştır.  

Araştırmanın birinci aşamasında öğretmenlerin üstün yetenekli 

öğrencilerin özellikleri konusunda bilgi düzeyi belirlenmiştir. Daha sonra bilgi 

düzeyini artırmaya yönelik bir eğitim programı hazırlanmıştır. Hazırlanan 

eğitim programı deney grubuna uygulanmıştır. 

Betimsel araştırmalarda, verilen bir durumun olabildiğince tam ve 

dikkatli bir şekilde tanımlanması amaçlanır (Büyüköztürk ve diğer., 2009). 

Araştırmacının bağımsız değişken üzerinde bir manipülasyonu yoktur. 

Deneysel desende, ilk olarak daha önceden belirlenen denek havuzundan 

seçkisiz atama ile iki grup oluşturulur. Gruplardan biri deney, diğeri kontrol 

grubu olarak seçkisiz şekilde belirlenir. Daha sonra iki grupta yer alan 

deneklerin, uygulama öncesinde bağımlı değişkenle ilgili ölçümleri alınır. 

Uygulama sürecinde ise etkisi test edilen deneysel işlem deney grubuna 

verilirken kontrol grubuna verilmez. Son olarak gruplardaki deneklerin bağımlı 

değişkene ait ölçümleri aynı araç ya da eş form kullanılarak tekrar elde edilir. 

(Büyüköztürk ve diğer., 2009). Bu araştırmada da hazırlanan program deney 

grubuna uygulanmış ve uygulama sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmaya 

ilişkin deseni aşağıda çizelge 2’de sunulmuştur. 
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Çizelge-2: Araştırma Deseni  

 Grup Ön test Uygulama Son test 

Seçkisiz Deney grubu O1 Öğretim programının 

uygulanması 

O1 

Seçkisiz Kontrol grubu O1 ---------------------------------- O1 

 

Araştırmanın uygulama aşamasında uygulanan eğitim programı Taba 

modeline göre geliştirilmiştir. Taba modeli, tümevarım yaklaşımını ele 

almaktadır. Bu model, ABD eğitim sisteminde 1950’lerden günümüze 

program geliştirme alanında yaygın görüş olarak benimsenmektedir ve 

Türkiye’de uygulanan eğitim sistemine uygun bir modeldir. Taba modeline 

göre bir program geliştirilirken öncelikli olarak ihtiyaçlar, daha sonra amaçlar 

ve ardından da amaçlara uygun içerik seçilmekte ve düzenlenmektedir. İçerik 

düzenlendikten sonra ise öğrenme yaşantıları seçilmekte ve değerlendirme 

aşamasına geçilmektedir. Bu aşamada, neyin nasıl değerlendirileceği 

saptanmaktadır. En son aşamada ise program öğelerinin sırası ve ilişkilerin 

kontrolü yapılarak programa son hali verilmektedir (Demirel, 2008). 

Araştırma sürecine ilişkin gerçekleştirilen işlem basamakları aşağıda 

şekil-1’de verilmiştir. 
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Şekil-1: Araştırma Süreci İşlem Akışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhtiyaç analizi 
*Kaynak tarama (alan yazın taraması, 

ilgili kurum raporlarının 
değerlendirilmesi ve mevcut sınıf 

öğretmenliği programlarının 
incelenmesi) 

*Eğitim ihtiyacının sorgulanması 
Program tasarımı 

Değerlendirme araçlarının 

tasarımı 

Değerlendirme araçlarının 
küçük bir grup üzerinde 

uygulamasının yapılması 
(bilgi testi ve dereceleme 

ölçek) 

Değerlendirme araçlarının 
büyük bir grup üzerinde 

uygulamasının yapılması 

Değerlendirme araçlarının 
uygulama ve kontrol grubu 

öğretmenlere ön 
uygulamasının yapılması 

Eğitim programının uygulama 

öğretmenlerine uygulanması 

Değerlendirme araçlarının 
son uygulamasının 

uygulama ve kontrol grubu 
öğretmenlere uygulanması 

Sonuçların raporlanması 

İlköğretim birinci kademe 2-5.nci sınıflarda 

derslere giren sınıf öğretmenleri 

Deney ve kontrol grubu 
öğretmenler 

Deney grubu öğretmenler 

Deney ve kontrol grubu 
öğretmenler 
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2.2 Evren ve Örneklem 

Bu araştırma betimsel ve uygulama aşaması olmak üzere iki evreden 

oluşmaktadır. Her iki aşamada da birbirinden farklı deneklerin görüşlerine 

başvurulmuştur. Araştırmanın birinci aşamasında betimsel boyuta ilişkin 

araştırma evrenini Tekirdağ İl genelinde yer alan 187 ilköğretim okulundaki 

toplam 2160 öğretmen oluşturmuştur (Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

İstatistikleri, 2011).  

Evrenden örneklem belirlenirken hata düzeyi ±%5 ile güven aralığı %5 

olarak tercih edilmiştir, bu koşullar altında örneklem büyüklüğü minimum 327 

olarak belirlenmiştir  (Akgül ve Çevik, 2005). Karasar’a (2010) göre toplum 

bilimlerinde normal bir dağılımı temsil edecek örnek miktarının 300-400 

civarında olması genellikle ideal olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu 

araştırmada öğretmenlerin üstün yetenekli öğrenciler konusunda bilgi 

düzeyinin belirlenmesi amacıyla, merkez ve ilçelerin tamamından basit 

yansız örneklem yoluyla örneklem seçilmiştir.  

Araştırmanın betimsel veri toplama aşamasında genel eğitim okulları 

2., 3., 4. ve 5.inci sınıflarda derslere giren öğretmenlere ilişkin bilgi 

toplanması yanı sıra, araştırmanın bir sonraki aşaması olan uygulama 

aşamasında uygulanacak olan ölçeklerden bilgi testi ile dereceleme ölçeğinin 

geçerlik ve güvenilirliğinin sağlanabilmesi için de veri toplanmıştır.  

Betimsel veriler toplanırken geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapmak 

üzere öncelikle küçük bir gruptan –sekiz okulda çalışan 54 öğretmenden-  

veri toplanmıştır. Bu kapsamda, ölçme araçlarında yer alan 

soruların/yönergelerin anlaşılırlığı, dilin kullanıcının anlayacağı düzeye uygun 

olması, uygulama süresi ve maddelere verilen yanıtların dağılımına 

bakılmıştır.  

Küçük grup üzerinde yapılan uygulama sonucunda bilgi testinde yer 

alan 5 madde çıkarılmış, büyük grupla gerçekleştirilen uygulamaya dahil 

edilmemiştir. Ayrıca, bilgi testinde yer alan diğer maddeler ile dereceleme 

ölçeğinde yer alan maddelerin kullanım yönergelerinin anlaşılır olduğu ve 

kullanılan dilin katılımcıların rahatlıkla anlayabileceği bir biçimde düzenlenmiş 
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olduğu; uygulama süresinin ise yaklaşık olarak 25-30 dk. sürdüğü 

belirlenmiştir.  

 Bu aşamadan sonra büyük bir örneklem grubundan -59 okulda 

çalışan 417 öğretmenden- tekrar veri toplanarak geçerlik ve güvenilirlik 

çalışmasına son hali verilmiştir.  

İl geneli çalışan öğretmen sayıları ile geçerlik ve güvenilirlik çalışması 

kapsamında büyük grupta yer alan öğretmen sayılarına ilişkin çizelge 

aşağıda sırası ile verilmiştir. 

Çizelge-3: Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Çalışan Personelin Merkez Ve 

İlçelere Göre Dağılımı (2011) 

 Toplam 

Çalışan 

Personel 

Sayısı 

Toplam 

Çalışan 

Personel 

(%) 

Örneklem 

Alınan 

Personel 

Sayısı 

Örneklemin 

Çalışanlara 

Oranı (%) 

Tekirdağ Merkez 482 22.3 99 22.9 

Marmara Ereğlisi 66 3.1 26 39.4 

Muratlı 85 3.9 19 22.4 

Hayrabolu 97 4.5 22 22.7 

Malkara 161 7.4 21 13.0 

Çerkezköy 430 19.9 71 16.5 

Çorlu 635 29.4 107 16.8 

Şarköy 75 3.5 15 20.0 

Saray 129 6.0 14 10.8 

Toplam 2160 100.0 394 18.2 

 

Öğretmenlerin merkez ve ilçe göre dağılımı yukarıda yer alan çizelge-

3’den görüleceği üzere Merkez 482 (%22.3), Marmara Ereğlisi 66 (%3.1), 

Muratlı 85 (%3.9), Hayrabolu 97 (%4.5), Malkara 161 (%7.4), Çerkezköy 430 

(%19.9), Çorlu 635 (%29.4), Şarköy 75 (%3.5), Saray 129 (%6.0) olarak 

belirlenmiştir (Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri, 2011).  

Evrenden alınan örneklem sayı ve dağılımları ise şu şekildedir: Merkez 99 

(%22.9), Marmara Ereğlisi 26 (%39.4), Muratlı 19 (%22.4), Hayrabolu 22 

(%22.7), Malkara 21 (%13.0), Çerkezköy 71 (%16.5), Çorlu 107 (%16.8), 

Şarköy 15 (%20.0), Saray 14’tür (%10.8). 

Araştırmanın betimsel aşamasında geçerlik ve güvenilirlik çalışması 

yapmak üzere 59 okuldan veri toplanmıştır. Söz konusu okulların il ve ilçe 
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merkezlerine göre okulda çalışan öğretmen sayısı ile örnekleme alınan 

öğretmen sayısı okul düzeyinde aşağıda çizelge-4’te yer almaktadır.  

Çizelge-4: Araştırmanın Betimsel Aşamasında Veri Toplanan Okullar ve Bu 

Okullarda Çalışan Öğretmen Sayıları 

 Okul İsmi Çalışan 

Öğretmen 

Sayısı 

Örnekleme Dahil 

Edilen Öğretmen 

Sayısı 

f f  

T
E

K
İR

D
A

Ğ
 M

E
R

K
E

Z
 

1. Yağcı İlköğretim Okulu (İ.Ö.O) 5 3 

2. 13 Kasım İ.Ö.O 13 4 

3. Karacakılavuz İ.Ö.O 7 5 

4. Banarlı İ.Ö.O 7 4 

5. Ö. Mediha Mehmet Tetikol İ.Ö.O 28 11 

6. İncecik İ.Ö.O  11 5 

7. 75.Yıl Karacakılavuz İ.Ö.O 7 5 

8. Hacıilbey İ.Ö.O 17 8 

9. Aydoğdu İ.Ö.O 17 9 

Mahramlı İ.Ö.O 6 3 

Süleymanpaşa İ.Ö.O 29 9 

Kamil Korkmaz Zafer İ.Ö.O 18 7 

Fevzi Çakmak İ.Ö.O 25 9 

Safiye Osman Çeliker İ.Ö.O 20 8 

Nurettin Ekmekçioğlu İ.Ö.O 10 5 

Şehit Piyade Er Ercan Ay İ.Ö.O 7 4 

Toplam 227 99 

M
.E

R
E

Ğ
L

İS
İ 

  

Yeniçiftlik Belediye İ.Ö.O 10 5 

Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İ.Ö.O 17 9 

Süleyman Turgut Kırali İ.Ö.O 22 7 

75.Yıl Cumhuriyet İ.Ö.O 12 5 

Toplam 61 26 

M
U

R
A

T
L

I 

Hasan Orhan İ.Ö.O 11 4 

Mithatpaşa İ.Ö.O 12 5 

Atatürk İ.Ö.O 8 4 

Talatpaşa İ.Ö.O 10 5 

Toplam 41 19 

H
A

Y
R

A
B

O
L

U
 Hisar İ.Ö.O 10 5 

Hasan Yılmaz Kurt İ.Ö.O 10 6 

Melek Üner İ.Ö.O 8 4 

Doğanbey İ.Ö.O 8 4 

Hayrabolu İ.Ö.O 9 3 

Toplam 47 22 

M
A

L

K
A

R

A
 Atatürk İ.Ö.O 13 7 

Mehmet Akif Ersoy İ.Ö.O 8 4 
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İrfan Macar İ.Ö.O 11 6 

Nurten Hüsnü Pullukçu İ.Ö.O 11 4 

Toplam 43 21 
Ç

E
R

K
E

Z
K

Ö
Y

 
Kızılpınar İ.Ö.O 11 7 

Kızılpınar Atatürk İ.Ö.O 14 9 

Veliköy İ.Ö.O 12 8 

Kapaklı Gazi İ.Ö.O 37 13 

İrfan-Fatma Mandalı İ.Ö.O 25 11 

Fevzipaşa İ.Ö.O 22 9 

125.Yıl İ.Ö.O 13 7 

75.Yıl İ.Ö.O 22 7 

Toplam 156 71 

Ç
O

R
L

U
 

Şehit Piyade Onbaşı Arman Galata İ.Ö.O 12 6 

Velimeşe İ.Ö.O 4 2 

Velimeşe Atatürk İ.Ö.O 6 4 

Vehbi Günaştı İ.Ö.O 22 9 

75.Yıl Mustafa Kemal İ.Ö.O 17 9 

Melahat Kozar İ.Ö.O 17 8 

Çorlu İ.Ö.O 33 14 

Atatürk İ.Ö.O 22 10 

Fevzi Çakmak İ.Ö.O 35 14 

Cezzar Mustafa Ersin İ.Ö.O 17 8 

Tekirdağ Valiliği Cumhuriyet Özel İdare 

İ.Ö.O 

20 9 

Reşadiye İ.Ö.O 16 10 

Cem Çelebioğlu İ.Ö.O  7 4 

Toplam 228 107 

Ş
A

R
K

Ö
Y

 Cumhuriyet İ.Ö.O 12 8 

Şehit Öğretmen Neşe Alten İ.Ö.O 10 7 

Toplam 22 15 

S
A

R
A

Y
 Safaalan 75.Yıl Mehmet Uygun İ.Ö.O 4 2 

İhsan Uzun İ.Ö.O 11 7 

Büyük Yoncalı Yeni Mahalle İ.Ö.O 8 5 

Toplam 23 14 

 Genel Toplam 848 394 

 

Araştırmanın betimsel aşamasında 59 okulda çalışan, 417 

öğretmenden veri toplanmıştır. Araştırma evreninin toplamda %18.2’sinden 

örneklem olarak veri toplanmıştır. Toplanan verilerden istenilen nitelikte 

doldurulmadığı tespit edilen 23 başarı testi ve 66 dereceleme ölçeği 
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değerlendirmeye alınmamıştır. Analize, 394 başarı testi ve 351 dereceleme 

ölçeği dahil edilmiştir.  

Araştırmanın ilk aşaması olan betimsel ve ikinci aşaması olan 

uygulama aşamasında görüşüne başvurulan öğretmenlere ilişkin bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. Araştırmanın betimsel aşaması -geçerlik ve 

güvenilirlik çalışmasının yapıldığı grup- ile araştırmanın uygulama 

aşamasında veri toplanan katılımcılara ilişkin açıklamalar sırası ile yer 

verilmiştir. 

 

2.3 Betimsel Aşamada Görüşüne Başvurulan Öğretmenlere İlişkin 

Bilgiler 

Araştırmanın betimsel aşamasında görüşüne başvurulan 

öğretmenlerin sosyo–demografik, eğitim ve üstün yetenekli öğrenciler 

konusunda görüşlerinin frekans ve yüzdesi aşağıda verilmiştir. 

Çizelge-5: Görüşüne Başvurulan Öğretmenlere İlişkin Bilgiler* 

  Sayı % 

Cinsiyet Kadın 228 57.9 

Erkek 166 42.1 

Yaş 20-30 yaş 132 33.5 

31-40 yaş 129 32.7 

41-50 yaş 89 22.6 

51- ve üzeri 43 10.9 

Bitirilen en son okul  Lisans 338 85.8 

Lisans üstü (yüksek lisans) 16 4.1 

Diğer 38 9.6 

Üstün yetenekli 

öğrencilerin 

tanılanmasına ilişkin 

öğretmen görüşü 

Etkin katılır**  378 95.9 

Etkin katılmaz 14 3.6 

Mesleki kıdem 5 yıl veya daha kısa  82 20.8 

6-10 yıl 106 26.9 

11-15 yıl 66 16.8 

16-20 yıl 41 10.4 

21 yıl veya üstü 98 24.9 

Konuya ilişkin eğitim 

alma durumu 

Eğitim alanlar 25 6.3 

Eğitim almayanlar 367 93.1 

Konuya ilişkin alınan 

eğitimin nereden 

Lisans 8 2.0 

Yüksek lisans 1 .03 
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alındığı Hizmet içi eğitim 12 3.0 

Diğer 2 .05 

Lisans ve diğer 1 .03 

Lisans ve hizmet içi eğitim 2 .05 

Üstün yetenek 

konusunda alınan 

eğitimin konusu 

Tanılama 4 1.0 

Doğası / özellikleri 2 .05 

Zeka kuramları 2 .05 

Eğitim stratejileri 1 .03 

Tanılama ve doğası özellikleri 1 .03 

Tanılama ve eğitim stratejileri 1 .03 

Tanılama ve program geliştirme 1 .03 

Tanılama, zeka kuramları ve 

diğer 

1 .03 

Tanılama, doğası/özellikleri ve 

eğitim stratejileri 

2 .05 

Tanılama, doğası/özellikleri ve 

zeka kuramları 

1 .03 

Tanılama, doğası/özellikleri ve 

program geliştirme 

1 .03 

Tanılama, doğası/özellikleri, 

zeka kuramları, program 

geliştirme ve eğitim stratejileri 

1 .03 

Dersine girilen sınıfın 

düzeyi 

2 84 21.3 

3 97 24.6 

4 110 27.9 

5 91 23.1 

Konuya ilişkin yayın 

takip durumu 

Evet 55 14.0 

Hayır 322 81.7 

Eğitim ihtiyacı Tanılama / değerlendirme 278 70.6 

Özellikleri / gelişimleri 236 59.9 

Zeka kuramları 90 22.8 

Program geliştirme 71 18.0 

Eğitim Stratejileri 113 28.7 

Rehberlik  168 42.6 

En az iki konuda eğitim ihtiyacı 

bildirenler 

312 79.2 

*Bilgi testine yanıt veren öğretmen gruba ilişkin verileri içermektedir (n=394). 

***Öğretmenin tanılama sürecine etkin katılması: Öğretmenin sınıfında bulunan olası 

üstün yetenekli bir bireyin tanılanmasında aktif rol oynaması, etken olmasıdır. 

Öğretmen bu süreçte değerlendirme sürecinin ilk basamağına ilişkin eylemleri yerine 

getirmesidir. 
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Betimsel aşamada 394 öğretmenden elde edilen veriler 

değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu öğretmenlerin 228’i kadın (%57.9), 

166’sı (%42.1) erkektir. Öğretmenlerden 2’si (%.01) cinsiyetini 

belirtmemişlerdir.  

Öğretmenlerin 132’si (%33.5) 20-30 yaş grubu, 129’u (%32.7) 31-40 

yaş grubu, 89’u (%22.6) 41-50 yaş grubu ve 43’ü (%10.9) 51 ve üzeri yaş 

grubuna aittir. Bir (%.03) öğretmen yaş grubunu bildirmemiştir.  

Katılımcılar en son bitirdikleri okul düzeyini 338’i (%85.8) lisans, 16’sı 

(%4.1) lisan üstü (yüksek lisans) ve 38’i (%9.6) diğer (köy eğitim enstitüsü, 

ön lisans) seçeneğini işaretlemişlerdir. İki (%.05) öğretmen bitirdiği en son 

okula ilişkin soruyu cevaplamamışlardır.  

Öğretmenlerin 378’i (%95.9) sınıf öğretmeninin üstün yetenekli 

öğrencilerin tanılanmasına aktif katıldıklarını, 14’ü (%3.6) ise aktif 

katılmadıklarını bildirmişlerdir. İki (%.05) öğretmen bu soruyu yanıtsız 

bırakmışlardır.  

Katılımcıların 82’si (%20.8) 5 yıl veya daha kısa, 106’sı (%26.9) 6-10 

yıl, 66’sı (%16.8) 11-15 yıl, 41’i (%10.4) 16-20 yıl ve 98’i (%24.9) 21 yıl veya 

daha uzun süredir öğretmenlik mesleğinde çalışmaktadırlar. Bir öğretmen 

(%.03) mesleki kıdemine ilişkin soruyu yanıt vermemiştir.  

Öğretmenlerin 26’sı (%6.6) üstün yetenekli çocuklar konusunda eğitim 

aldıklarını, 267’si (%93.1) herhangi bir eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir. 

Bir (%.03) öğretmen bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. Eğitim alan bireylerin 8’i 

(%2.0) lisans, 1 (%.03) yüksek lisans, 12’si (%3.0) hizmet içi eğitim, 2’si 

(%.05) diğer (vakıf, dernek vb. yerlerden), 1’i (%.03) lisans ve diğer, 2’si 

(%.05) lisans ve hizmet içi eğitim yolu ile eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir. 

Üstün yetenekli çocuklar konusunda eğitim aldığını ifade eden 

katılımcılardan 4’ü (%1.0) tanılama, 2’si (%.05) doğası/özellikleri, 2’si (%.05) 

zeka kuramları,  1’i (%.03) eğitim stratejileri, 1’i (%.03) tanılama ve 

doğası/özellikleri, 1’i (%.03) tanılama ve eğitim stratejileri, 1’i (%.03)  

tanılama ve program geliştirme, 1’i (%.03) tanılama, zeka kuramları ve diğer 

konularda, 2’si (%.05) tanılama, doğası/özellikleri ve eğitim stratejisi, 1’i 

(%.03) tanılama, doğası/özellikleri ve zeka kuramları,  1’i (%.03) tanılama, 
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doğası/özellikleri ve program geliştirme, 1’i (%.03) tanılama, 

doğası/özellikleri, zeka kuramları, program geliştirme ve eğitim stratejileri 

konusunda eğitim almışlardır. Eğitim aldığını beyan eden öğretmenlerden 8’i 

(%2.0) hangi konularda eğitim aldıklarını bildirmemişlerdir.  

Öğretmenlerin 84’ü (%21.3) 2.nci sınıfta, 97’si (%24.6) 3.üncü sınıfta, 

110’u (%27.9) 4.üncü sınıfta ve 91’i (%23.1) 5.inci sınıfta derslere 

girmektedirler. Katılımcıların 12’si hangi sınıfta derse girdiklerini 

bildirmemişlerdir.  

Katılımcıların 55’i (%14.0) konuya ilişkin yayın takip etmekte, 322’si 

(%81.7) ise konuya ilişkin yayın takip etmemektedirler. Katılımcıların 17’si 

(%4.0) konuya ilişkin yayın takip edip etmediğini bildirmemişlerdir. 

Öğretmenlerden 278’i (%70.6) tanılama/değerlendirme konusunda 

hizmetiçi eğitime ihtiyaç duyduğunu, 236’sı (%59.9) özellikleri/gelişimleri, 90’ı 

(%22.8) zeka kuramları, 71’i (%18.0) program geliştirme, 113’ü (%28.7) 

eğitim stratejileri, 168’i (%42.6) rehberlik ve 312’si (%79.2) bahsedilen en az 

iki farklı konuda eğitime ihtiyaç duyduklarını bildirmişlerdir. 

 

2.4 Araştırmanın Uygulama Aşamasında (Deney – Kontrol Grubu 

Öğretmenler) Görüşüne Başvurulan Öğretmenlere İlişkin Bilgiler 

Araştırmanın ikinci aşaması uygulama aşamasıdır. Bu aşamada 

veriler, eğitim programının uygulandığı deney ve eğitim programının 

uygulanmadığı kontrol grubunda yer alan öğretmenlerden toplanmıştır.  

Deney ve kontrol grubu eşleştirilirken cinsiyet, bitirilen en son okul, 

dersine girilen sınıf düzeyi ve konuya ilişkin yayın takip durumu 

değişkenlerine göre her iki grubun benzer özellikler sağlıyor olmasına özen 

gösterilmiştir. Diğer değişkenlerde ise benzerlik yakalanamamıştır. 

Deney ve kontrol grubunda yer alan öğretmenlerin sosyo – demografik 

özellikleri ve eğitim konusundaki görüşlerine ilişkin frekans ve yüzdeler 

aşağıda verilmiştir. 
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Çizelge-6: Deney ve Kontrol Grubu Öğretmenlerin Sosyo – Demografik ve Eğitim 

Durumları.  

  Deney grubu Kontrol grubu 

Sayı % Sayı % 

Cinsiyet Kadın 9 64.3 10 66.6 

Erkek 5 35.7 5 33.3 

Yaş 20-30 yaş 1 7.1 - 0 

31-40 yaş 3 21.4 4 26.6 

41-50 yaş 7 50.0 6 40.0 

51- ve üzeri 3 21.4 5 33.3 

Bitirilen en son okul  Lisans 10 71.4 11 73.3 

Lisans üstü 

(yüksek lisans) 

1 7.1 1 6.6 

Diğer 3 21.4 3 20.0 

Üstün yetenekli 

öğrencilerin 

tanılanmasına ilişkin 

öğretmen görüşü 

Etkin katılır 

 

14 100 13 86.6 

Etkin katılmaz - 0 2 13.3 

Mesleki kıdem 5 yıl veya daha 

kısa  

1 7.1 - 0 

6-10 yıl - 0 2 13.3 

11-15 yıl 2 14.3 3 20.0 

16-20 yıl 2 14.3 5 33.3 

21 yıl veya üstü 9 64.3 5 33.3 

Dersine girilen sınıfın 

düzeyi 

2 4 28.6 3 20.0 

3 3 21.4 5 33.3 

4 4 28.6 4 26.6 

5 3 21.4 3 20.0 

Konuya ilişkin yayın takip 

durumu 

Evet 5 35.7 5 33.3 

Hayır 9 64.3 10 66.6 

 

Çizelge-6’da görüleceği üzere araştırmanın deney grubunda toplam 14 

öğretmen yer almıştır. Söz konusu öğretmenlerin 9’u kadın (%64.3), 5’i 

(%35.7) erkektir. Öğretmenlerin 1’i (%7.1) 20-30 yaş grubu, 3’ü (%21.4) 31-

40 yaş grubu, 7’si (%50.0) 41-50 yaş grubu ve 3’ü (%21.4) 51 ve üzeri yaş 

grubuna aittir. Katılımcılar en son bitirdikleri okul 10’u (%71.4) lisans, 1’i 

(%7.1) lisan üstü (yüksek lisans) ve 3’ü (%21.4) diğer  (köy eğitim enstitüsü, 

ön lisans) olarak belirtmişlerdir. Öğretmenlerin hepsi (%100) üstün yetenekli 

öğrencilerin tanılanmasına sınıf öğretmenlerinin aktif katıldığını bildirmişlerdir, 

aksi yönde görüş bildirilmemiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 1’i (%7.1) 

5 yıl veya daha kısa, 2’si (%14.3) 11-15 yıl, 2’si (%14.3) ve 9’u (%64.3) 21 yıl 
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veya daha uzun süredir öğretmenlik mesleğinde çalışmaktadırlar. 

Öğretmenlerin 4’ü (%28.6) 2.nci sınıfta, 3’ü (%21.4) 3.üncü sınıfta, 4’ü 

(%28.6) 4.üncü sınıfta ve 3’ü (%21.4) 5.inci sınıfta derslere girmektedirler. 

Öğretmenlerin 5’i (%35.7) konuya ilişkin yayın takip etmekte, 9’u (%64.3) ise 

konuya ilişkin yayın takip etmemektedirler.  

Araştırmanın kontrol grubunda toplam 15 öğretmen yer almaktadır. 

Söz konusu öğretmenlerin 10’u kadın (%66.6), 5’i (%33.3) erkektir. 

Öğretmenlerin 4’ü (%26.6) 31-40 yaş grubu, 6’sı (%40.0) 41-50 yaş grubu ve 

5’i (%33.3) 51 ve üzeri yaş grubuna aittir. Katılımcılar en son bitirdikleri okulu 

11’i (%73.3) lisans, 1’i (%6.6) lisan üstü (yüksek lisans) ve 3’ü (%20.0) diğer  

(köy eğitim enstitüsü, ön lisans) olarak belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 13’ü 

(%86.6) üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasına sınıf öğretmeninin aktif 

katıldığını bildirmişlerdir, 2’si (%14.4) ise aksi yönde görüş bildirmişlerdir. 

Kontrol grubunda yer alan öğretmenlerin 2’si (%13.3) 6-10 yıl, 3’ü (%20.0) 

11-15 yıl, 5’i (%33.3) ve 5’i (%33.3) 21 yıl veya daha uzun süredir 

öğretmenlik mesleğinde çalışmaktadırlar. Öğretmenlerin 3’ü (%20.0) 2.nci 

sınıfta, 5’i (%33.3) 3.üncü sınıfta, 4’ü (%26.6) 4.üncü sınıfta ve 3’ü (%20.0) 

5.inci sınıfta derslere girmektedirler. Öğretmenlerin 5’i (%33.3) konuya ilişkin 

yayın takip etmekte, 10’u (%66.6) ise konuya ilişkin yayın takip 

etmemektedirler.  

 

2.5 Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama amacıyla üç ölçme aracı ve bir uygulama 

işlem materyali geliştirilmiştir. Bunlar: 

1. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri Ölçeği 

2. Üstün Yetenekli Çocukları Tanıma Bilgi Testi 

3. Öğretmen İzlem Formu 

4. “Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Özellikleri” konulu eğitim materyali 

Çalışmada kullanılan veri toplama araçları ve bu araçların işlevlerine 

ilişkin bilgi aşağıda çizelge-7’de yer almaktadır. 
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Çizelge-7: Veri Toplama Araçlarının Araştırmada Kullanım Amacı 

Araştırmanın Alt Problemi Veri Toplama 

Aracı 

Veri 

Kaynakları 

Ekler 

Genel eğitim okulları ilköğretim 2., 3., 

4. ve 5.inci sınıflarda görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin üstün yetenekli 

çocukların özellikleri konusunda bilgi 

düzeyi, sosyo – demografik ve eğitim 

özelliklerine göre anlamlı olarak 

farklılaşır mı? 

Dereceleme 

ölçek 

İl geneli 187 

İlköğretim 

okulu 

Ek-2 

Araştırma grubunda yer alan 

öğretmenlerin üstün yetenekli 

öğrencileri aday gösterme dereceleme 

ölçek on test – son test puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

Dereceleme 

ölçek, 

Öğretmen 

izlem formu 

Deney ve 

kontrol grubu 

öğretmenler 

Ek-2, 

Ek-3 

Araştırma grubunda yer alan 

öğretmenlerin üstün yetenekli 

öğrencilerin özelliklerine ilişkin bilgi 

testinden elde ettikleri ön test – son 

test puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark var mıdır? 

Bilgi testi, 

Öğretmen 

izlem formu 

Deney ve 

kontrol grubu 

öğretmenler 

Ek-3 

 

Araştırmanın verileri Tekirdağ İl genelinde yer alan 187 genel 

ilköğretim okulundan seçkisiz yolla örneklem alınan 59 okulda görev yapan 

2., 3., 4. ve 5.inci sınıflarda derslere giren sınıf öğretmenlerine uygulanan 

bilgi testi, dereceleme ölçeği ile deney ve kontrol grubuna uygulanan bilgi 

testi, dereceleme ölçeği ve öğretmen izlem formundan elde edilmiştir. Söz 

konusu veri toplama araçlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

 

2.5.1 Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri Ölçeği 

Genel eğitim okullarında ilköğretim birinci kademede 2., 3., 4. ve 5.inci 

sınıflarda derslere giren sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilerin 

özellikleri hakkında bilgi düzeyinin belirlenmesi için “Üstün Yetenekli 

Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri Ölçeği” geliştirilmiştir.  
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Taslak form, Münih modeli (Heller, 2004; Heller, Perleth ve Lim, 2004)  

ile Amerikan Eğitim Bölümü Raporundan (National Excellence: A Case For 

Developing America’s Talent) yararlanılarak geliştirilmiştir. Bu bağlamda, 

zihinsel yetenek, akademik yetenek, sanatsal yetenek, liderlik ve motivasyon 

alanlarına yer verilmiştir. Taslak form için madde havuzu oluşturulurken 

öncelikle alan yazın taraması yapılmıştır (Busse ve diğer., 1986; Endepohls-

Ulpe ve Ruf, 2005;  Heller, 2004; Guskin, Peng, Majd-Jabbari, 1988; İnan, 

Bayındır ve Demir, 2009; MEB, 2007a; Jarosewich, Pfeiffer ve Morris, 2002; 

Pfeiffer, Kumtepe ve Rosado, 2006; Renzulli ve diğer., 2009; Renzulli ve 

diğer., 2002).  

Bundan sonraki aşamada hazırlanan taslak form yedi uzmanın (üç 

üstün yetenek alanında çalışan uzman, bir özel eğitim alanında çalışan 

uzman, bir ölçme ve değerlendirme uzmanı, bir istatistikçi ve bir dil uzmanı) 

görüşüne sunulmuştur. Değerlendiricilerden hazırlanan formu, kullanılan dil, 

biçim ve ifadelerin amaca uygunluğu yönünden değerlendirmeleri istenmiştir. 

Uzmanlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda maddelerde gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Toplam 93 maddeden oluşan taslak form, geçerlilik 

ve güvenilirlik çalışması için uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Taslak form 

geçerlik ve güvenilirlik çalışması öncesi yirmi öğretmene uygulanmıştır. 

 Dereceleme ölçeği iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

katılımcıların sosyo – demografik ve eğitim durumuna ilişkin sorulara ve ikinci 

bölümde ise üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri ile ilgili maddelere yer 

verilmiştir. 

Ölçek 5’li likert türünde hazırlanmıştır. Ölçekteki maddelere verilen 

yanıtlar: Her zaman – 5, sık sık – 4, bazen – 3, nadiren – 2 ve hiçbir zaman – 

1 şeklinde puanlanmıştır.  

Son hali verilen ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması için deney 

ve kontrol grubu dışında yer alan öğretmenlere başvurulmuştur. Veri 

analizine 351 öğretmenden dönen yanıtlar dahil edilmiştir.  
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2.5.1.1 Geçerlilik Çalışması 

Ölçeğin geçerliliği, testin bireyin ölçülmek istenen özelliğini diğer 

özelliklerle karıştırmadan ne derece doğru ölçtüğüdür (Büyüköztürk, 2007; 

Özgüven, 2007).  

 

Ölçeğin yapı geçerliliği  

Ölçeğin yapı geçerliği sağlanırken faktör analizi tekniği kullanılmıştır. 

Faktör analizi uygulanmadan önce dağılımın normalliği test edilmiştir. 

Aşağıda yer alan çizelge – 8’den görüleceği üzere Kolmogrov – Smirnov 

Dağılımın normalliği testine göre veri setinin normal dağılım özelliği 

sergilediği belirlenmiştir (p>0.05). 

Çizelge-8: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri Ölçeği Kolmogrov – 

Smirnov Normallik Dağılımı Testi 

 İstatistik Sd P 

Ölçek toplam puan .04 351 .20 

 

Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini test etmek amacıyla Kaiser – 

Meyer Olkin (KMO) değeri ve Barlett Küresellik Testi analizi yapılmıştır. 

Barlett Küresellik Testi sonucu anlamlı (p<.5), KMO değeri .90 olarak 

saptanmıştır.Bu değer mükemmel olarak nitelendirilmektedir. (Akgül ve 

Çevik, 2005; Kalaycı, 2005). Faktör analizi öncesi yapılan bu çalışmalar, 

geliştirilen bu ölçeğin uygun faktörler vereceğini ve çalışmanın amacına 

yönelik istenilen sonuçlara işaret edeceğini göstermektedir. Her bir 

bileşendeki maksimum varyansı ortaya çıkarmak için Temel Bileşenler 

Analizi (Principle Component Analysis) yapılmıştır. Varimax dik döndürme 

yöntemi uygulanmış, buna bağlı olarak maddelerin üç faktör altında 

toplandığı görülmüştür. Analiz sonucunda faktöriyel yük değerleri .30’un 

altında yer alan veya birden fazla faktörle binişik olan maddeler atılarak 

ölçeğe son hali verilmiştir. Ölçeğin son halinin bir örneği ek-2’de yer 

almaktadır. 

Ölçeği oluşturan toplam üç faktör isimlendirilmiştir. “Problem Çözme 

Özellikleri” olarak isimlendirilen birinci alt faktörde 18 madde; “İletişim ve 
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Sosyal Beceriler” olarak isimlendirilen ikinci alt faktörde 10 madde; “Genel 

Bilişsel Özellikler” olarak isimlendirilen üçüncü alt faktörde 6 madde yer 

almıştır. Ölçek toplam 34 maddeden meydana gelmektedir. 

 

Çizelge-9: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri Ölçeğinin Faktör 

Yapısı ve Maddeler 

Sıra 

no 

Madde 

No 

Faktöriyel 

Yük 

Değerleri 

Ortak 

Varyans 

Maddeler 

I.Faktör 

1 37 .774 .609 Soru ve problem durumlarında çok fazla 

çözüm üretir 

2 90 .763 .604 Yüksek zihinsel enerjisi süreklidir 

3 12 .747 .617 Yapmış olduğu eylemin etki ve 

sonuçlarında ileri görüşlüdür 

4 88 .741 .568 Organize haldeki veri ve rakam setleri 

içine gizlenmiş matematiksel şemaları 

görür 

5 22 .694 .491 Güçlü bir hafızaya sahiptir 

6 87 .693 .500 Güç matematik problemlerini çözmeye 

istek gösterir 

7 91 .691 .513 Verileri net yorumlayabilir 

8 19 .666 .447 Yüksek zihinsel enerjiye sahiptir 

9 11 .665 .500 Olayların nedenleri, kanıtları ve sonuçları 

öğrenmek için sorular sorar 

10 26 .655 .451 Soru ve problem durumlarında sıra dışı 

ve zekice yanıtlar üretir 

11 35 .600 .414 Dikkatli ve meraklı bir gözlemcidir 

12 36 .591 .357 Risk almayı sever 

13 31 .571 .362 İlişkisiz gibi gözüken olay ve olgular 

arasında ilişki kurabilir 

14 10 .553 .350 Farklı birçok konuda derinlemesine bilgi 

sahibidir 

15 29 .552 .354 Hazır cevaptır 

16 44 .533 .349 Başarısızlık durumunda başarıya 

ulaşmak için ısrar eder 

17 92 .527 .296 Herhangi bir eğitim almadan kendi başına 

yeni bir bilgisayar programı öğrenebilir 

18 2 .490 .246 Kendine özgü çalışma yöntemlerine 

sahiptir 

II.Faktör 

19 86 .703 .505 Paylaşımcıdır 

20 57 .686 .503 Arkadaşları tarafından sevilir 
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21 50 .660 .459 Duygusal açıdan neşeli, kontrollü ve 

iyimser bir ruh hali içindedir 

22 78 .605 .446 Birlikte çalışmayı tercih eder 

23 42 .600 .386 Tek başına oynamak yerine başkaları ile 

oyun oynamayı tercih eder 

24 59 .554 .372 Düşünce ve eylemlerinde esnektir 

25 4 .553 .323 Akıcı ve güzel konuşur 

26 61 .538 .317 Okul disiplini, suç ve saldırgan 

davranışlar konusunda akranlarından 

daha az sorun yaşar 

27 32 .538 .351 Espriden hoşlanır 

28 46 .528 .341 Beden dilini (jest, mimik, vücut hareketleri 

vb) etkili kullanır 

III.Faktör 

29 83 .752 .577 Okuma etkinliklerinde akranlarına benzer 

performans gösterir 

30 25 .735 .580 Akranlarına benzer hızda öğrenir 

31 55 .581 .421 Yeni durumlara güç uyum sağlar 

32 18 .565 .338 Farklı bir konuda öğrendiklerini başka bir 

alana aktarmakta zorlanır 

33 65 .552 .372 Kuvvet, hız ve eşgüdüm gerektiren 

işlerde akranlarına benzer hızda tepki 

verir 

34 3 .532 .363 Dikkat düzeyi akranlarına benzerdir 

 

Yukarıda yer alan çizelge-9’da görüleceği üzere maddelerin ait 

oldukları faktörlerdeki yük değerleri (loading) birinci alt faktör için .77 ile .49, 

ikinci alt faktör için .70 ile .53 ve üçüncü alt faktör için .75 ile .53  aralığında 

değişmektedir. Ölçekte yer alan üç alt faktör toplam varyansın %43’ünü 

açıklamaktadır. Ölçeğin birinci alt faktörü varyansın %26’sını, ikinci alt faktör  

%11’ini ve üçüncü faktör %6’sını açıklamaktadır. Faktörlerin öz değerleri her 

bir alt ölçek için sırası ile 8.95, 3.62 ve 2.11; toplam öz değeri ise 14.68’dir. 

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri Ölçeğine verilen 

yanıtların maksimum ve minimum değerleri ile aritmetik ortalama, standart 

sapma, mod ve ortancasına ilişkin betimsel istatistikler aşağıda çizelge – 

10’da verilmiştir. 
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Çizelge-10: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri Ölçeğinin Betimsel 

Verileri 

 Mak. Min. 
 

Ss Mod Ortanca 

Faktör – 1 90 42 78.35 9.09 85 80 

Faktör – 2  50 14 37.66 6.27 38 38 

Faktör – 3  30 6 19.82 4.87 20 20 

Tüm ölçek 166 90 135.83 13.91 128 136 

 

Ölçekten toplamda alınabilecek en yüksek puan 170, en düşük puan 

34, ortalama puan ise 102’dir. Ölçeğin aritmetik ortalaması 

=135.83±13.91’dir. Birinci alt faktöre ilişkin alınabilecek en yüksek puan 

90, en düşük puan 18, ortalama 54’tür. Birinci alt faktörün aritmetik 

ortalaması =78.35±9.09’dur. İkinci alt faktöre ilişkin alınabilecek en 

yüksek puan 50, en düşük puan 10, ortalama 30’dur. İkinci alt faktörün 

aritmetik ortalaması =37.66±6.27’dir. Üçüncü alt faktöre ilişkin 

alınabilecek en yüksek puan 30, en düşük puan ise 6 ve ortalama 18’dir. 

Üçüncü alt faktörün aritmetik ortalaması =19.82±4.87’dir. Yukarıda yer 

alan çizelge-10’da görüleceği üzere katılımcıların aldıkları puanlar ölçek 

genelinde ve her üç alt faktörde ortalamanın üzerindedir. 

Yukarıda yer verilen asıl ölçekte 3., 18., 25., 55., 65. ve 83.üncü 

maddelerin -araştırma güvenilirliğini yüksek tutabilmek için- tersi sorulmuştur. 

Yani, hiçbir zaman – 5, nadiren – 4, bazen – 3, sık sık – 2 ve her zaman – 1 

biçiminde puanlanmıştır. 

 

2.5.1.2 Güvenilirlik Çalışması 

Ölçeğin güvenilirliği, testin ölçmek istediği özelliği ne derece doğru 

ölçtüğüdür. Testin güvenirlik katsayısı olarak hesaplanan korelasyon (r), test 

puanlarına ilişkin bireysel farkların ne derece gerçek ve ne derece hata 

faktörüne bağlı olduğunu yorumlama amacıyla kullanılır. Psikolojik bir test 

için hesaplanan güvenirlik katsayısının .70 ve üzerinde olması test 

puanlarının güvenirliğinde genel olarak yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 

2007; Özgüven, 2007; Tekin, 2007).  Ölçeğin güvenilirlik değerini belirlemek 
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üzere Cronbach-Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçek genelinin 

.86, birinci alt faktör .92, ikinci alt faktör .82 ve üçüncü alt faktör .71 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değerlere göre ölçeğin üç alt faktörünün ve tümünün 

güvenilir olduğu kanısına varılmıştır 

Ölçeğin geçerlik ve güvenilirliğine ilişkin yukarıda yer alan sonuçların 

her ikisi göz önünde bulundurulduğunda araştırma kapsamında 

kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

2.5.2 Üstün Yetenekli Çocukları Tanıma Bilgi Testi 

Bilgi testi, bireyin belirli bir ders veya eğitim programından ne derece 

yararlandığını ölçmek için kullanılabilecek test türüdür (Özgüven, 2007). 

“Üstün Yetenekli Çocukları Tanıma Bilgi Testi”, araştırmanın uygulama 

aşamasında uygulanan eğitim programının etkililiğini belirleme amacıyla 

kullanılmıştır.  

Testin geliştirilmesi aşamasında öğretmenlere verilecek eğitim 

programının hedefleri belirlenerek, toplam çoktan seçmeli beş şıklı 32 soru 

üretilmiştir. Hazırlanan form her bir sorunun, bu testle ölçülmek istenen 

hedefi ölçüp ölçmediği ve madde yazma tekniklerine uygun olup olmadığı 

yönünden incelenmesi amacıyla ölçme ve değerlendirme uzmanı görüşüne 

sunulmuştur. Gelen görüşler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak 

taslak form oluşturulmuştur. Söz konusu form, deney ve kontrol grubu 

dışında yer alan öğretmenlere uygulanmıştır. Test geliştirilirken 394 

öğretmenden elde edilen veriler analize dahil edilmiştir. 

 

2.5.2.1 Geçerlilik Çalışması 

Testin geçerliliği sağlanırken madde analizi yapılmıştır. Madde analizi, 

testteki her maddenin güçlük derecesi, ayırt etme gücü ve soruya verilen 

seçeneklerin işlerliğine ilişkin bilgiler elde etmektir (Özgüven, 2007). Testte 

bir maddeyi değerlendirirken madde güçlük derecesi, ayırt etme gücü ve 

seçeneklerin işlerliği birlikte değerlendirilmelidir (Tekin, 2007).  
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Madde güçlüğü, test verilen gruptaki bireylerin maddeyi doğru olarak 

cevaplandırma yüzdesidir, “p” ile gösterilir (Özgüven, 2007; Tekin, 2007). Bir 

maddenin “p” değeri, yani doğru cevap verenlerin yüzdesi yükseldikçe 

sorunun kolay, düştükçe zor olduğu anlaşılır; “p” değeri 0 ile 1 arasında 

değer alır. Pratikte, teste seçilen maddelerin güçlük dereceleri .15 ile .85 

arası olabilir (Özgüven, 2007).  

Madde ayırıcılık gücü, bir maddeye üst grupta doğru cevap verenler 

yüzdesi ile alt grupta doğru cevap verenler yüzdesi arasındaki farktır, 0 ile 1 

arasında değer alır (Tekin, 2007). Bir testte yer alan bir sorunun yüksek 

puanlarla düşük puanları ayırt etmedeki etkililik derecesini işaret eder, “r” ile 

gösterilir. “r” değeri yükseldikçe  sorunun etkililik derecesi yükselir, düştükçe 

düşer; “r” değerinin .20 olması minimum etkililik derecesi olarak kabul edilir 

(Özgüven, 2007). Tekin’e (2007) göre ise ayırt etme indeksi, .40 ve daha 

büyük olan maddeler, ayırt etme gücü yüksek olan maddelerdir. Ayırt etme 

indeksi, .20 - .39 arasında olan maddelerin ayırt etme gücü orta; ayırt etme 

indeksi .19 ve daha küçük olan maddelerin ayırt etme gücü ise düşüktür.  

Seçeneklerin işlerliği, bir test sorusuna verilen cevapların doğru 

seçenek dışında çeldirici adını verdiğimiz diğer seçeneklere göre dağılım 

durumudur. Bir soruda doğru cevaba verilen yanıtlar dışında yer alan 

yanıtların, çeldirici ismini verdiğimiz diğer seçeneklere dağılımının eşit olması 

istenilir (Tekin, 2007).   

Katılımcılardan gelen yanıtların madde güçlüğü ve madde 

ayırtediciliğine ilişkin çizelge aşağıda yer almaktadır. 
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Çizelge-11: Bilgi Testi Madde İstatistikleri 

Madde No Madde Güçlüğü (p) Madde Ayırtediciliği (r) 

1 .40 .05 

2* .57 .58 

3* .52 .54 

4* .59 .57 

5* .42 .45 

6 .25 -.08 

7* .52 .44 

8 .32 -.03 

9* .34 .58 

10* .53 .63 

11* .61 .73 

12 .33 .34 

13* .53 .70 

14* .51 .57 

15* .48 .74 

16* .56 .74 

17* .34 .53 

18 .38 .26 

19* .46 .58 

20 .28 .43 

21* .44 .66 

22* .61 .26 

23 .31 .12 

24 .47 .29 

25* .45 .66 

26* .65 .51 

27* .66 .44 

*Uygulamada kullanılan teste alınan maddeler. 

 

Bilgi testi madde seçiminde madde ayırıcılık güçleri ve madde 

güçlüklerine ilişkin istatistikler yukarıda çizelge-11’de verilmiştir. Madde 

güçlüğü, ayırıcılık gücü ve çeldiriciler incelenerek toplam 8 sorunun testten 

çıkarılmasına karar verilmiştir. Bilgi testi 19 maddeden oluşmuştur. 

Sorulardan 2., 3., 4., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 21., 25., 

26.ncı ve 27.nci maddelerin ayırt etme gücü yüksek, 22.nci maddenin ise 

ayırt etme gücü orta düzey olarak belirlenmiştir. Bilgi testinde yer alan 

maddelerin güçlükleri .34 ile .66 arasında, ayırt etme indeksleri .26 ile .74 

arasında değişmektedir.  
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 Bilgi testinde yer alan soruların konulara göre dağılımı aşağıda 

verilmiştir. 

Çizelge-12: Bilgi Testinde Yer Alan Soruların Konulara Göre Dağılımı 

Konular Soru Numarası Soru Sayısı 

Üstün Yetenek ve Yeteneği Etkileyen 

Etmenler 

2, 3, 4, 5 4 

Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16  8 

Üstün Yetenekli Çocukların 

Belirlenmesi 

17, 19, 21, 22, 25, 26, 27  7 

 

Bilgi testinde yer alan soruların konulara göre dağılımı yukarıda yer 

alan çizelge-12’den görüleceği üzere  “Üstün Yetenek ve Yeteneği Etkileyen 

Etmenler” konusu 4, “Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri” konusu 8 ve 

“Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesi” konusu 7 soru ile ölçülmektedir. 

 

2.5.2.2 Güvenilirlik Çalışması 

Testin güvenilirliği, Kuder – Richardson 20 (KR – 20) formülü 

kullanılarak hesaplanmıştır. Kuder – Richard 20 formülü, sadece doğru 

cevaplandırılan maddelere bir puan vererek, yanlış cevaplandırılan ve boş 

bırakılan maddelere ise hiç puan vermeksizin puanlanan testlerde uygulanır. 

Söz konusu formüle göre testteki her bir maddenin aynı değişkeni ölçtüğü, 

yani testin ölçtüğü şeyin homojen olduğu sayıtlısına dayanır (Tekin, 2007). 

Güvenilirlik katsayısı 0.00 ile 1.00 arasında değişmektedir. Birçok kaynakta 

güvenilirliğin .70-.80 olması ölçme aracının araştırmalarda kullanılması için 

yeterli olduğu biçiminde yorumlanmaktadır (Özgüven, 2007). 

Bilgi testi uygulama sonucunda güvenilirliği KR – 20 .79 olarak 

hesaplanmıştır. Bu bulguya dayalı olarak hazırlanan testin güvenilir olduğu 

söylenebilir.  

 Bilgi testinin geçerlik ve güvenilirliğine ilişkin yukarıda yer alan 

sonuçların her ikisi birlikte göz önünde bulundurulduğunda araştırma 

kapsamında kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.  
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2.5.3 Öğretmen İzlem Formu 

Ön test  - son test kontrol gruplu deneysel uygulamalarda, deneklerin 

deneyin sınırları dışındaki yaşantılarında bir farklılaşma araştırmanın iç 

geçerliliğini tehdit eden unsurlardan birisidir (Büyüköztürk, 2007). “Öğretmen 

İzlem Formu”, uygulama süresince deney ve kontrol grubunda bulunan 

bireylerin üstün yetenekli öğrenciler hakkında eğitim programı dışında 

herhangi bir kaynaktan bilgi alıp almadığını belirlemek üzere araştırmacı 

tarafından geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. Hazırlanan taslak form 

uzman görüşüne sunularak son hali verilmiştir. Sözkonusu form kısa yanıtlı, 

açık uçlu dört sorudan oluşmaktadır. Öğretmen izlem formunun bir örneği ek-

3’te yer almaktadır. 

 

2.6 Eğitim Materyallerinin Hazırlanması ve Uygulama 

Eğitim programı geliştirilirken Taba modelindeki aşamalar sırası ile 

takip edilmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç analizi yapılması, amaçların 

belirlenmesi, içeriğin seçimi ve düzenlenmesi, öğrenme yaşantılarının 

belirlenmesi ve değerlendirme aşamaları izlenmiştir. 

1. İhtiyaç analizi: Bu aşamada kullanılabilecek çok değişik yöntem ve 

teknik vardır. Bu tekniklerden birisi de kaynak taramasıdır. Kaynak tarama 

çalışması üç farklı aşamada yürütülür. Bunlar alan yazın tarama,  ilgili kurum 

raporlarının değerlendirilmesi ve mevcut programların incelenmesidir 

(Demirel, 2008).  

Kaynak taraması yöntemlerinden ilki olan konuya ilişkin araştırmalar 

incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler konusunda 

bilgi düzeyinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir (Gökdere ve Ayvacı,  2004; 

İnan, Bayındır ve Demir, 2009). Yanı sıra, farklı branşlardaki öğretmenlerin 

de üstün yetenekli öğrenciler konusunda bilgi düzeyinin yeterli olmadığı 

belirlenmiştir (Gökdere, 2004; Gökdere ve Çepni, 2005; Gökdere, Küçük ve 

Çepni, 2003; Hemphill, 2009; Johnson, Vickers ve Price, 1995; Kontaş, 2009; 

Kıldan, 2011; Robinson, 1985). Ek olarak, okul öncesi öğretmenler (Kıldan, 

2011) ile okul öncesi yardımcı öğretmen adaylarında bilgi düzeylerinin de 

yeterli olmadığı görülmüştür (Şahin, 2011).   
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Kaynak taramada bir diğer yöntem olan ilgili kurum raporlarına göz 

atıldığında, MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı’nca (EARGED)  

2006 yılında yapılan bir araştırmadan bahsedilebilir. Söz konusu araştırma 

sonucunda sınıf öğretmenlerinin %85’inin üstün yetenekli öğrenciler 

konusunda yeterli bilgisinin olmadığı raporlanmıştır.  

Kaynak taraması kapsamında üçüncü yöntem ise mevcut programların 

incelenmesidir. Bu bağlamda, Türkiye’de eğitim fakültelerinden sınıf 

öğretmenliği bölümlerinin müfredatları incelenmiştir. Söz konusu bölüm 

müfredatlarında üstün yetenekli/zekalı öğrenciler isimli herhangi bir ders 

olmadığı belirlenmiştir.  

Kaynak taraması yanı sıra araştırmacı tarafından araştırmanın 

betimsel aşamasında öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları ana başlıklar halinde 

sorgulanmıştır. Araştırmaya katılan toplam 394 öğretmenin 278’i (%70.6) 

tanılama/değerlendirme ve 236’sı (%59.9) üstün yetenekli öğrencilerin 

özellikleri/gelişimleri konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğunu 

bildirmiştir. Ayrıca, katılımcılardan 201’i (%51.0) tanılama/değerlendirme ve 

özellikleri/gelişimleri konusunu da içeren iki veya daha fazla konuda hizmet 

içi eğitime ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir.  

Araştırmacının tespit ettiği bulgular ile kaynak taraması sonuçları 

birbiriyle örtüşmektedir. Bu bağlamda, sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli 

bireyler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmış ve 

programın amaçları belirlenmiştir. 

2. Programın amaçları: İhtiyaç analizinden elde edilen bulgulara dayalı 

olarak programın amaçlarına belirlenmiş, uzman görüşü sonrası son hali 

oluşturulmuştur. Uzmanlardan ikisi özel eğitim alanında, birisi üstün yetenek 

alanında bir diğeri ise program geliştirme alanında çalışmaktadır. Söz konusu 

uzmanlar içerik seçimi ve düzenlenmesi ile öğrenme yaşantılarının 

hazırlanması aşamasında da görüş bildirmişlerdir. 

Programın amaçları Ek-4’te belirtke tablosunda yer almaktadır. Bilgi 

birikimi boyutu ile olgusal bilgi düzeyinde 2, kavramsal bilgi düzeyinde 3, 

işlemsel bilgi düzeyinde 2, üst bilişsel bilgi düzeyinde ise 1 kazanım 

bulunmaktadır. Bilişsel süreç boyutu ile hatırlama düzeyinde 3, anlama 
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düzeyinde 3, uygulama düzeyinde 1 ve çözümleme düzeyinde 1 kazanım 

bulunmaktadır. 

3.İçerik seçimi ve düzenlenmesi: Programın amaçlarına uygun içerik 

hazırlanmış, uzman görüşüne sunulmuştur. Eğitim programı üstün yetenek 

ve üstün yeteneği etkileyen etmenler, üstün yetenekli çocukların özellikleri ve 

belirlenmesi konularını içermektedir. Hazırlanan içerik uzman görüşüne 

sunulmuştur. Alınan uzman görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltme ve 

düzenlemeler yapılarak programa son hali verilmiştir.  

Uygulama programı kapsamında katılımcılara araştırmacı tarafından 

hazırlanan bir çerçeve eğitim programı kitapçığı sunularak öğretim zamanları 

dışında konuya ilişkin daha detaylı bilgi edinebilmelerine yardımcı olunması 

hedeflenmiştir. Kitapçık hazırlandıktan sonra uzman görüşü alınarak son hali 

verilmiştir. Söz konusu kitapçığın bir kısmı ek-5’de örnek olarak sunulmuştur. 

4. Öğrenme yaşantıları: Eğitim seminerlerinin idealde ne kadar olması 

gerektiğine ilişkin alan yazında ortak bir görüş bulunmamaktadır. Taymaz’a 

(1997) göre hizmete yeni girenlerin hizmet içi eğitim programları 1-8 ay, 

çalışmakta olanlarınki 1-4 hafta arasında planlanabileceği belirtilmektedir. 

Türkiye’de öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminden sorumlu olan MEB Hizmetiçi 

Eğitim Dairesi Başkanlığı’nı hizmetiçi eğitim planlarının eğitim süreleri 

incelendiğinde eğitimlerin 2 ile 96 gün arasında değiştiği belirlenmiştir (MEB, 

2012). Yanı sıra, öğretmenlerin eğitiminde iki haftada bir saat süren on sekiz 

haftalık bir eğitim programı (toplam 18 saat) (Graves ve Thompson, 1961) 

veya her gün altı saat süren iki haftalık bir eğitim programı (toplam 60 saat) 

(Johnson, Vickers ve Price, 1995) biçiminde farklı uygulama örnekleri 

mevcuttur. Hatta, bazı eğitim programlarında eğitim süresi öğretmenlerin 

hazır bulunuşluk düzeyine göre farklılaşabilmektedir (Reis ve Westberg, 

1994; Robinson, 1985). Örnek olarak verilen birkaç araştırmada -eğitim 

süresinin yaygınlığı ve ders yükü yoğunluğuna ilişkin- ortak bulgu; eğitimin 

içeriği, katılımcıların hazır bulunuşluk düzeyi, katılımcı grubun zaman 

planlaması vb. birçok değişkene bağlı olarak farklılaşabileceği yönünde 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Wade’nin (1985) meta-analitik bir 

araştırmasında birkaç saatlik eğitim süresi ile otuz veya daha fazla süren 
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eğitim uygulamalarını karşılaştırdığında eğitim süresi ile eğitimin etkililiği 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. 

Yukarıda yer alan açıklama ve eğitsel hedefler gözetilerek eğitim 

programının uygulaması için 10 saatlik bir süre öngörülmüştür. Uygulama 

günde yaklaşık üç - üç buçuk saat olmak üzere toplam üç gün sürmüş, bir 

haftalık bir süre içinde tamamlanmıştır.  

Derslerin zamanında yapılmasına ve hazırlanan plan doğrultusunda 

sürdürülmesine büyük özen gösterilmiştir. Uygulanan ders planının bir örneği 

ek-4’de yer almaktadır. 

Uygulama sürecinde belirlenen konulara ilişkin yeterli örnek 

verilmesine, katılımcıların sorularının tartışılması ve sorulara birlikte yanıt 

bulunması sağlanmaya çalışılmış; etkileşimci bir sınıf atmosferi 

oluşturulmaya azami özen gösterilmiştir.  

Öğretim planında katılımcılara simulasyon yapılmıştır. Bu kapsamda, 

Nugett ve Shaunessy’in (2003) “Film In Teacher Training: Viewing The Gifted 

Through Different Lenses”  isimli araştırmasında referans gösterilen 1992 

yapımı “Küçük Yetenekli Adam (Little Man Tate)” filmi izlenmiştir. Böylece, 

eğitim kapsamında teorik olarak anlatılan konuların sınıf içerisinde 

canlandırılmasına olanak tanınmıştır. 

5.Programın değerlendirilmesi: Eğitim programın değerlendirmesine 

yönelik bilgi testi hazırlanmıştır. Bilgi testinin hazırlanma süreci bir önceki 

bölüm “2.5.2 Üstün Yetenekli Çocukları Tanıma Bilgi Testi” bölümünde 

verilmiştir.  

Program uygulanmadan önce (28.12.2011 – 06.01.2012 tarihleri arası) 

deney ve kontrol grubu öğretmenlere değerlendirme aracı ön test olarak 

uygulanmıştır. Ön test uygulama sürecinde, öğretmenlerin uygun oldukları 

zaman seçilmiştir. Değerlendirme aracının yanıtlanması yaklaşık 15 dk. 

sürmüştür. Ön testin uygulanmasından 11 gün sonra öğretim programının 

uygulamasına başlanmıştır. Öğretim programı 17-19 Ocak 2012 tarihleri 

arasında uygulanmıştır.  
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Eğitim programı sonunda deney ve kontrol grubu öğretmenlere son 

test olarak bilgi testi tekrar uygulanmıştır. Ayrıca, araştırma güvenliğini 

sorgulamak için öğretmen izlem formu uygulanmıştır. 

 

2.7 Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Bu bölümde araştırmaya ilişkin bilgi toplama amacıyla kullanılan 

“Üstün Yetenekli Çocukları Tanıma Bilgi Testi”, “Üstün Yetenekli Öğrencilerin 

Davranışsal Özellikleri Ölçeği”, “Öğretmen İzlem Formu” ve “Görüşme 

Formu” analizlerinde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 “Üstün Yetenekli Çocukları Tanıma Bilgi Testi”, “Üstün Yetenekli 

Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri Ölçeği”, “Öğretmen İzlem Formu” ile 

veriler toplanmıştır.  

“Üstün Yetenekli Çocukları Tanıma Bilgi Testi”ne ilişkin verilerin 

çözümlenmesinde testin geliştirilmesi aşamasında madde analizi yöntemi ve 

Kuder Richardson- 20 güvenilirlik analizi yapılmıştır. Uygulama aşamasında 

ön test – son test puanlarının karşılaştırılmasında iki değişken için “Man 

Whitney U Testi”; gruplar arası karşılaştırmalarda ikiden fazla değişken için 

“İlişkili Ölçümler İçin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” kullanılmıştır. 

“Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri Ölçeği”nin 

geliştirilmesi aşamasında Kolmogrov Smirnov Testi, faktör analizi yöntemi ile 

Cronbach Alfa güvenilirlik analizi yapılmıştır. Uygulama aşamasında ise grup 

içi karşılaştırmalarda bilgi testinde kullanılan yukarıda bahsedilen analizler 

yapılmıştır. Ayrıca, araştırmanın birinci probleminin analizlerinde ikili düzeyde 

karşılaştırmalarda İlişkisiz (Bağımsız) Örneklem T-Testi, ikiden fazla 

grupların karşılaştırılmasında İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans 

Analizi Testi uygulanmıştır. 
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BULGULAR VE YORUM 

 

Bu bölümde, veri toplama araçları ile elde edilen verilerin analiziyle 

ulaşılan bulgular ve bu bulgulara dayalı yorum yer almaktadır. Her bir 

bulguya ilişkin yoruma bulgudan hemen sonra yer verilmiştir. 

 

3.1 Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın birinci alt problemi “Genel eğitim okulu ilköğretim 2., 3., 

4. ve 5.inci sınıflarda derslere giren sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli 

çocukların özellikleri hakkında bilgi düzeyleri öğretmenin cinsiyetine, yaşına, 

öğretmenin olası üstün yetenekli çocuğu belirleme sürecindeki rolüne, 

mesleki deneyimine, öğrenim durumuna, eğitim verdiği sınıf düzeyine, 

konuya ilişkin eğitim alma ve yayın takip etme durumuna göre anlamlı bir 

farklılık göstermekte midir?” şeklinde belirlenmiştir.  

Bu alt problemin araştırılması amacıyla  “Üstün Yetenekli Öğrencilerin 

Davranışsal Özelliği Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın betimsel aşamasında 

katılımcıların söz konusu ölçeğe verdikleri yanıtlar değerlendirmeye 

alınmıştır. Dağılımın normalliği, “Merkezi Limit Teoremi’ne göre 

değerlendirilmiştir. Bu teoriye göre ana kütle dağılımları ne olursa olsun, 

örnek hacimleri yeteri kadar büyükse (n≥30) örnek ortalamaların dağılımları 

normal dağılıma uymaktadır (Kalaycı, 2008).  

İkili düzeyde karşılaştırmalar parametrik tekniklerden İlişkisiz 

(Bağımsız) Örneklem T-Testi, ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında 

İlişkisiz Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi Testi uygulanmıştır. 

Katılımcıların ölçeğe verdikleri yanıtların betimsel istatistikleri ve analizden 

elde edilen bulgulara ilişkin çizelgeler aşağıda sırası ile verilmiştir. 
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Çizelge-13: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin 

Betimsel İstatistikleri 

Maddeler 
 

S 1    

n (%) 

2  

n (%) 

3 

 n (%) 

4 

 n (%) 

5 

 n (%) I.Alt Faktör 

Soru ve problem 

durumlarında çok fazla 

çözüm üretir 

4.36 .82 2   

(.06) 

9 

(2.6) 

37 

(10.5) 

115 

(32.8) 

188 

(53.6) 

Yüksek zihinsel enerjisi 

süreklidir 

4.40 .72 - 6 

(1.7) 

31 (8.8) 132 

(37.6) 

188 

(51.9) 

Yapmış olduğu eylemin 

etki ve sonuçlarında ileri 

görüşlüdür 

4.42 .73 - 5 

(1.4) 

35 

(10.0) 

120 

(34.2) 

191 

(54.4) 

Organize haldeki veri ve 

rakam setleri içine 

gizlenmiş matematiksel 

şemaları görür 

4.37 .67 2   

(.06) 

4 

(1.1) 

38 

(10.8) 

124 

(35.3) 

183 

(52.1) 

Güçlü bir hafızaya sahiptir 4.66 .62 2   

(.06) 

1   

(.03) 

13 (3.7) 84 

(23.9) 

251 

(71.5) 

Güç matematik 

problemlerini çözmeye 

istek gösterir 

4.49 .70 - 7 

(2.0) 

20 (5.7) 118 

(33.6) 

206 

(58.7) 

Verileri net yorumlayabilir 4.36 .75 1   

(.06) 

6 

(1.7) 

33 (9.4) 137 

(39.0) 

174 

(49.6) 

Yüksek zihinsel enerjiye 

sahiptir 

4.52 .67 - 5 

(1.4) 

20 (5.7) 112 

(31.9) 

214 

(61.0) 

Olayların nedenleri, 

kanıtları ve sonuçları 

öğrenmek için sorular sorar 

4.60 .66 - 3   

(.09) 

24 (6.8) 82 

(23.4) 

242 

(68.9) 

Soru ve problem 

durumlarında sıra dışı ve 

zekice yanıtlar üretir 

4.42 .75 1   

(.03) 

5 

(1.4) 

34 (9.7) 117 

(33.3) 

194 

(55.3) 

Dikkatli ve meraklı bir 

gözlemcidir 

4.46 .77 1   

(.03) 

8 

(2.3) 

31 (8.8) 99 

(28.2) 

212 

(60.4) 

Risk almayı sever 4.14 .92 1   

(.03) 

20 

(5.7) 

61 

(17.4) 

117 

(33.3) 

152 

(43.3) 

İlişkisiz gibi gözüken olay 

ve olgular arasında ilişki 

kurabilir 

4.11 .84 1   

(.03) 

18 

(5.1) 

47 

(13.4) 

159 

(45.3) 

126 

(35.9) 

Farklı birçok konuda 

derinlemesine bilgi 

sahibidir 

4.15 .85 3   

(.09) 

8 

(2.3) 

61 

(17.4) 

139 

(39.6) 

140 

(39.9) 

Hazır cevaptır 4.34 .84 2   

(.06) 

9 

(2.6) 

45 

(12.8) 

105 

(29.9) 

190 

(54.1) 

Başarısızlık durumunda 

başarıya ulaşmak için ısrar 

4.24 .82 1   

(.03) 

10 

(2.8) 

49 

(14.0) 

134 

(38.2) 

157 

(44.7) 
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eder 

Herhangi bir eğitim 

almadan kendi başına yeni 

bir bilgisayar programı 

öğrenebilir 

3.95 .93 7 

(2.0) 

13 

(3.7) 

80 

(22.8) 

140 

(39.9) 

111 

(31.6) 

Kendine özgü çalışma 

yöntemlerine sahiptir 

4.35 .85 3   

(.09) 

13 

(3.7) 

30 (8.5) 118 

(33.6) 

187 

(53.3) 

II. Alt Faktör  

Paylaşımcıdır 3.79 .96 7 

(2.0) 

18 

(5.1) 

108 

(30.8) 

125 

(35.6) 

93 

(26.5) 

Arkadaşları tarafından 

sevilir 

4.06 .93 4 

(1.1) 

12 

(3.4) 

81 

(23.1) 

116 

(33.0) 

138 

(39.3) 

Duygusal açıdan neşeli, 

kontrollü ve iyimser bir ruh 

hali içindedir 

3.81 .95 1   

(.06) 

25 

(7.1) 

87 

(24.8) 

145 

(41.3) 

88 

(25.1) 

Birlikte çalışmayı tercih 

eder 

3.26 1.09 21 

(6.0) 

60 

(17.1) 

127 

(36.2) 

92 

(26.2) 

51 

(14.5) 

Tek başına oynamak 

yerine başkaları ile oyun 

oynamayı tercih eder 

3.46 1.11 17 

(4.8) 

45 

(12.8) 

124 

(35.3) 

88 

(25.1) 

77 

(21.9) 

Düşünce ve eylemlerinde 

esnektir 

3.64 1.04 15 

(4.3) 

30 

(8.5) 

94 

(26.8) 

140 

(39.9) 

72 

(20.5) 

Akıcı ve güzel konuşur 3.88 .98 6 

(1.7) 

19 

(5.4) 

100 

(28.5) 

112 

(31.9) 

114 

(32.5) 

Okul disiplini, suç ve 

saldırgan davranışlar 

konusunda akranlarından 

daha az sorun yaşar 

3.78 1.17 12 

(3.4) 

46 

(13.1) 

75 

(21.4) 

91 

(25.9) 

127 

(36.2) 

Espriden hoşlanır 4.06 .94 6 

(1.7) 

9 

(2.6) 

84 

(23.9) 

112 

(31.9) 

140 

(39.9) 

Beden dilini (jest, mimik, 

vücut hareketleri vb) etkili 

kullanır 

 

3.91 

.93 7 

(2.0) 

13 

(3.7) 

87 

(24.8) 

142 

(40.5) 

102 

(29.1) 

III.Alt Faktör  

Okuma etkinliklerinde 

akranlarına benzer 

performans gösterir 

3.07 1.30 52 

(14.8) 

72 

(20.5) 

83 

(23.6) 

86 

(24.5) 

58 

(16.5) 

Akranlarına benzer hızda 

öğrenir 

3.43 1.47 58 

(16.5) 

45 

(12.8) 

51 

(14.5) 

83 

(23.6) 

114 

(32.5) 

Yeni durumlara güç uyum 

sağlar 

3.36 1.32 40 

(11.4) 

53 

(15.1) 

86 

(24.5) 

83 

(23.6) 

89 

(25.4) 

Farklı bir konuda 

öğrendiklerini başka bir 

alana aktarmakta zorlanır 

3.62 1.18 23 

(6.6) 

40 

(11.4) 

77 

(21.9) 

119 

(33.9) 

92 

(26.2) 

Kuvvet, hız ve eşgüdüm 

gerektiren işlerde 

akranlarına benzer hızda 

2.89 1.17 46 

(13.1) 

90 

(25.6) 

108 

(30.8) 

72 

(20.5) 

35 

(10.0) 
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tepki verir 

Dikkat düzeyi akranlarına 

benzerdir  

3.44 1.18 24 

(6.8) 

52 

(14.8) 

94 

(26.8) 

106 

(30.2) 

75 

(21.4) 

 

Öğretmenlerin ölçekte yer alan her bir maddeden aldıkları puan 

ortalaması ve standart sapması ile verilen yanıtların şıklara göre dağılımının 

frekans ve yüzdeleri yukarıda çizelge-13’de yer almaktadır. Katılımcıların 

ölçek genelinde maddelere verdikleri en yüksek yanıt  “Güçlü bir hafızaya 

sahiptir” ( =4.66±.62) maddesi iken, en düşük yanıt “Kuvvet, hız ve 

eşgüdüm gerektiren işlerde akranlarına benzer hızda tepki verir” 

( =2.89±1.17) maddesidir. Katılımcıların ölçeğe verdikleri yanıtların 

dağılımı incelendiğinde, birinci alt faktörde yer alan “İlişkisiz gibi gözüken olay 

ve olgular arasında ilişki kurabilir” ve “Herhangi bir eğitim almadan kendi 

başına yeni bir bilgisayar programı öğrenebilir” maddelerine genellikle/sık sık 

(4) yanıtı, diğer maddelere ise her zaman katılıyorum (5) yanıtı verilmiştir. 

İkinci alt faktörde,  4 maddeye her zaman katılıyorum, 4 maddeye 

genellikle/sık sık ve 2 maddeye bazen yanıtı verilmiştir. Üçüncü alt faktörde 

ise yanıtların dağılımı 2 maddeye her zaman, 3 maddeye genellikle/sık sık ve 

1 madde ise bazen biçimindedir. Her üç alt faktörde de hiç katılmıyorum (1) 

en az verilen yanıttır. 

 Öğretmenlerin verdiği yanıtlar üç alt faktör altında toplanmıştır. Bu 

durum, katılımcıların üstün yetenek algısını yansıtmaktadır. Öğretmenlere 

göre öğrencinin problem çözme özellikleri, iletişim ve sosyal becerileri ile 

genel bilişsel özellikleri üstün yeteneğin göstergesidir.  

Chan’ın (2000) bir araştırmasında öğretmenlerin verdiği yanıtlar 

liderlik, öğrenme özelliği, motivasyon, yaratıcılık, matematik ve bilim adını 

verdiği özellikler kümesi altında toplandığı görülmüştür. Guskin ve 

meslektaşlarının (1988) araştırmasında analitik veya bilişsel yetenekler, 

kişisel veya sosyal beceriler, yaratıcılık, sanat, motor beceriler ve sözel 

beceriler altında kümelenmiştir. Endepohls-Ulpe ve Ruf’un (2005) Alman 

ilkokul öğretmenleri üzerinde yaptığı araştırmada ise öğretmenlerin üstün 

yetenek algısı bilişsel, motivasyon, sosyal, kişilik ve fiziksel özellikler altında 

toplanmıştır. Hemphill’in (2009) yaptığı araştırmada ise öğretmenler olası 
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üstün yetenekli öğrencileri belirlerken sıra dışı düşünme, etkinliklere katılıma 

hevesli olma, başarısız olunca çabuk hayal kırıklığına uğramama, iyi bir 

dereceye sahip olma, sorulara hızlı cevap verme, doğru cevap verme ve 

dikkat düzeyinin yüksek olmasına dikkat ettikleri saptanmıştır. Söz konusu 

dört araştırmada da farklı sonuçlara ulaşılmıştır.  

Bu araştırmada öğretmen algılarını belirlemeye yönelik madde havuzu 

geliştirilirken “Üstün Zekalılık Münih Modeli” takip edilmiş, beş alanda toplam 

93 soru hazırlanmıştır. Ancak, bu araştırmada öğretmenlerin üstün yetenek 

algısı üç faktörlü bir yapıya uygun çıkmıştır. Bu durum, Busse ve 

meslektaşlarının (1986) araştırma bulgularına paralel sonuç vermiştir. 

Sözkonusu araştırmacılar farklı kültürlerde yer alan (Alman ve Amerikalı) 

öğretmenlerin üstün yetenek algısını karşılaştıran bir çalışma yapmışlardır. 

Araştırma sonucunda Alman öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri 

mantıksal problem çözücüler ve sözel alanda üstünler olarak isimlendirdiği iki 

faktörlü bir zeka bakış açısına göre değerlendirdiği belirlenmiştir. Oysa, 

Amerikalı öğretmenler öğrencileri zeka, yaratıcılık, başarıya yönelim olarak 

isimlendirilen Renzulli’nin üçlü halka kuramına daha yatkın bir değerlendirme 

eğilimi içerisinde olduğu tespit edilmiştir.  

Bu araştırma ve yukarıda yer alan araştırma bulguları hepsi beraber 

değerlendirildiğinde öğretmenlerin üstün yetenek algısı kültüre göre 

farklılaşabilmektedir. 

 Öğretmenlerin maddelere verdiği yanıtlar incelendiğinde, ölçekte en 

çok işaretlenen yanıt “Güçlü bir hafızaya sahiptir” ( =4.66±.62)” maddesidir. 

Bu durum, öğrencilerin bilişsel özelliklerinin değerlendirmede en fazla göz 

önünde bulundurulan alan olduğunu göstermektedir. Oysa, “Kuvvet, hız ve 

eşgüdüm gerektiren işlerde akranlarına benzer hızda tepki verir” 

( =2.89±1.17)” en az işaretlenen yanıttır. Bu durum ise öğrencilerin fiziksel 

özelliklerinin değerlendirmede en az göz önünde bulundurulan alan olduğuna 

işaret etmektedir.  

Endepohls-Ulpe ve Ruf’un (2005) Alman ilkokul öğretmenleri üzerinde 

yaptığı araştırmada, öğretmenlerin olası bir üstün yetenekli öğrenciyi 

değerlendirirken en fazla bilişsel özellikleri (%41), en az ise fiziksel özellikleri 
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(%.5) göz önünde bulundurduğu tespit edilmiştir.  Söz konusu sonuçlar bu 

araştırma bulguları ile örtüşmektedir. 

Çizelge-14: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin 

Bazı Demografik ve Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 Düzey n %  S 

Cinsiyet Kadın  201 57.3 136.98 14.82 

Erkek 150 42.7 134.28 12.47 

Toplam 351 100.00- - - 

Yaş 20-30  110 31.3 136.59 13.80 

31-40 116 33.0 135.57 14.45 

41-50 85 24.2 135.99 12.96 

51 ve üzeri 39 11.1 134.03 13.93 

Toplam 350 99.97 - - 

Son bitirilen okul Lisans  302 86.0 136.23 13.89 

Yüksek 

lisans 

13 3.7 130.92 13.44 

Diğer 35 10.0 134.17 14.45 

Toplam 350 99.97 - - 

Öğretmenin rolüne 

ilişkin görüşü 

Etkin katılır 339 96.6 135.74 13.98 

Etkin 

katılmaz 

10 2.8 136.00 11.93 

Toplam 349 99.94 - - 

Mesleki deneyim 0-5 yıl 65 18.5 136.45 14.24 

6-10 yıl 93 26.5 135.64 14.66 

11-15 yıl 61 17.4 136.48 13.90 

16-20 yıl 39 11.1 135.18 15.45 

21 veya 

daha fazla 

92 26.2 135.51 12.50 

Toplam 350 99.97 - - 

Konuya ilişkin 

eğitim alma durumu 

Eğitim alan 22 6.3 135.91 10.41 

Eğitim 

almayan 

327 93.2 135.86 14.16 

Toplam 349 99.97   

Eğitim verdiği sınıf 

düzeyi 

2 75 21.4 133.53 14.45 

3 85 24.2 138.31 12.29 

4 96 27.4 136.12 14.70 

5 84 

 

84 135.51 14.04 

Toplam 340 96.87 - - 

Konuya ilişkin yayın 

takip etme durumu 

Yayın takip 

edenler 

45 12.8 134.47 14.93 

Yayın takip 

etmeyenler 

291 82.9 135.96 13.78 
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Toplam 336 95.72 - - 

 

Genel eğitim okulları 2., 3., 4. ve 5.inci sınıflarda derse giren 

öğretmenlerin “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Davranışsal Özellikleri Ölçeği”ne 

verdikleri yanıtların dağılımı öğretmenin cinsiyet, yaş, son bitirdiği okul, üstün 

yetenekli bireyin belirlenmesinde öğretmenin rolüne ilişkin görüşü, mesleki 

deneyimi, konuya ilişkin eğitim alma durumu, eğitim verdiği sınıf düzeyi ve 

konuya ilişkin yayın takip etme durumuna göre incelenmiştir.  

Öğretmenlerden dönen yanıtlardan 351’i araştırmaya dahil edilmiştir. 

Yaş, son bitirilen okul ve mesleki deneyim durumu ile ilgili soruyu bir; 

öğretmenin üstün yetenekli çocuğu belirleme sürecindeki rolü ve konuya 

ilişkin eğitim alıp almama durumuna ilişkin soruyu iki; derslerine girdiği sınıf 

düzeyine ilişki soruyu on bir ve konuya ilişkin yayın takip etme durumuna 

ilişkin soruyu ise on beş öğretmen yanıtsız bırakmıştır.  

Çizelge 14’de görüleceği üzere kadın öğretmenlerin puanları 

( =136.98±14.82) erkek meslektaşlarından ( =134.28±12.47); 

Öğretmenlerden 20-30 yaş gurubunda bulunanların ( =136.59±13.80) 

puanları ise 41-50 yaş grubu ( =135.99±12.96), 31-40 grubu 

( =135.57±14.45) ve 51 ve üzeri yaş grubunda ( =134.03±13.93) 

olanlardan daha yüksektir. Yanı sıra, lisans düzeyinde eğitim alanların 

puanları ( =136.23±13.89), diğerleri (ön lisans, köy eğitim enstitüsü) 

( =134.17±14.45) ile yüksek lisans mezunlarından ( =130.92±13.44); 

sınıfında bulunan olası üstün yetenekli bir çocuğun tanılanmasına sınıf 

öğretmeninin etkin katılmadığını düşünen öğretmenlerin puanları ise 

( =136.00±11.93) sınıf öğretmenlerinin etkin katıldığını düşünen 

öğretmenlerden ( =135.74±13.98) daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, mesleki 

deneyime göre 11-15 yıl çalışanların ( =136.48±13.90) puanları, 5 yıldan 

az çalışanlar ( =136.45±14.24), 6-10 yıl arası çalışanlar 

( =135.64±14.66), 21 yıl veya daha uzun süredir çalışanlar 

( =135.51±12.50) ile 16-20 yıl arası çalışanlardan ( =135.18±15.45); 

konuya ilişkin eğitim alanların puanları ( =135.91±10.41) konuya ilişkin 

eğitim almayanların ( =135.86±14.16) puanlarından daha yüksek olduğu 
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belirlenmiştir. İlaveten, öğretmenlerin eğitim verdiği sınıf düzeyine göre 

puanlarına göz atıldığında 3.üncü sınıfta derse giren öğretmenlerin puanları 

( =138.31±12.29), 4.üncü ( =136.12±14.70), 5.inci ( =135.51±10.04) 

ve 2.nci sınıfta derse giren öğretmenlerden ( =133.53±14.45); konuya 

ilişkin yayın takip etmeyen öğretmenlerin puanları ( =135.96±13.78) ise 

konuya ilişkin yayın takip eden öğretmenlerden ( =134.47±14.93) daha 

yüksek çıkmıştır. 

 Öğretmenlerin dereceleme ölçekten aldıkları puanlar cinsiyet, üstün 

yetenekli öğrencilerin belirlenmesinde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri, 

konuya ilişkin eğitim alıp almama durumu ve yayın takip edip etmeme 

durumuna göre ikili düzeyde karşılaştırılmış, çizelge-15’de sunulmuştur.  

Çizelge-15: Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özellikleri 

Konusunda Bilgi Düzeyi t-testi Çizelgesi 

Değişkenler Grup n  S Sd t p 

Cinsiyet Kadın 201 136.98 14.82 349 1.804 .072 

Erkek 150 134.28 12.47 

Toplam 351 - - 

Öğretmenin 

rolüne ilişkin 

görüşü 

Etkin katılır 339 135.74 13.98 347 .057 .954 

Etkin katılmaz 10 136.00 11.93 

Toplam 349 - - 

Konuya 

ilişkin eğitim 

alma durumu 

Eğitim alan 22 135.91 10.41 347 .016 .987 

Eğitim 

almayan 

327 135.86 14.16 

Toplam 349 - - 

Konuya 

ilişkin yayın 

takip etme 

durumu 

Yayın takip 

edenler 

45 134.47 14.93 334 .670 .503 

Yayın takip 

etmeyenler 

291 135.96 13.78 

Toplam 336 - - 

 

Çizelge 15’te görüleceği üzere öğretmenlerin cinsiyetine göre üstün 

yetenekli öğrencilerin özellikleri konusunda bilgi düzeyi benzerdir 

(t(349)=1.804,p>.05). Bunun yanı sıra, öğretmenlerin tanılama sürecinde aktif 

katılıp katılmadığına ilişkin görüşüne göre de gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir (t(347)=.057, p>.05). Ayrıca, öğretmenlerin konuya 

ilişkin eğitim alma durumuna göre benzer bilgi düzeyinde oldukları tespit 
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edilmiştir (t(347)=.016, p>.05). İlaveten, öğretmenlerin yayın takip durumuna 

göre de anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir (t(334)=.670, p>.05). 

Kontaş’ın (2009) araştırmasında öğretmenlerin öğrenciyi tanıma ve 

öğretimi planlama konusunda yapmış olduğu değerlendirmede ön test – son 

test puanları arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. 

Erdem ve arkadaşları (2006) tarafından öğretmenlere yönelik düzenlenen, 

öğretim yöntemlerini kullanma konulu hizmet içi eğitim sonucunda da benzer 

sonuçlara ulaşılmıştır (Akt.:Önen, Mertoğlu, Saka ve Gürdal, 2009). 

Bu araştırmada katılımcıların eğitim alıp almama durumu; cinsiyete, 

son bitirilen okul türüne, mesleki deneyim süresine, konuya ilişkin yayın takibi 

edip etmemesi boyutu ile incelendiğinde katılımcıların bilgi düzeyinin birbirine 

benzer olduğu görülmektedir. 

Araştırmada incelenen bir diğer değişken katılımcıların konuya ilişkin 

eğitim alanlar ile eğitim almayanların sınıfında bulunan olası üstün yetenekli 

bir bireyi tanılamada farklılaşıp farklılaşmadığıdır. Bu araştırmada, her iki 

grubun bilgi düzeyi birbirine benzerdir. Oysa, Gear’ın (1978) bir çalışmasında 

üstün yetenekli öğrenciler konusunda eğitim alan öğretmenlerin (%85.5) 

eğitim almayan öğretmenlere (%40.3) göre söz konusu öğrencileri daha iyi 

tanıdığı belirlenmiştir. Hatta, seminer/hizmetiçi eğitim vb. öğretmen eğitimine 

yönelik etkinliklerde daha uzun süre eğitim alan öğretmenlerin daha kısa 

süreli eğitim alan öğretmenlere göre konuya daha hakim olduğunu 

vurgulayan çeşitli araştırma bulguları da vardır (Hansen ve Feldhusen, 1994; 

Reis ve Westberg, 1994; Robinson, 1985). Öte yandan -söz konusu 

araştırma bulgularının tam tersini gösteren- hizmet içi eğitime katılan 

öğretmenler ile katılmayan öğretmenlerin izleminin yapıldığı bir araştırmada 

her iki grupta yer alan öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyacının benzer 

olduğu belirlenmiştir (Budak ve Demirel, 2003). 

Bu araştırmada, katılımcıların konuya ilişkin aldıkları eğitim durumu 

incelendiğinde farklı yerlerden eğitim aldıkları görülmektedir. Öğretmenlerin 

6’sı (%27.30) lisansta, 11’i (%50.00) hizmet içi eğitimle, 2’si (%9.10) dernek 

veya vakıftan, 1’i (4.50) lisansta ve dernek veya vakıftan ve 2’si (%9.10) 

lisansta ve hizmet içi eğitim yolu ile eğitim aldığını beyan etmiştir. Ancak,  
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eğitimin ne kadar sürdüğü sorusunu hiçbir katılımcı yanıtlamamıştır. Alınan 

eğitimin ne kadar sürdüğü, ne kadar süre önce alındığı, öğrenilen bilgilerin 

kullanılıp kullanılmadığı gibi birçok değişken söz konusu bilgilerin hatırlanma 

oranını etkileyebilmektedir. Bloom’a göre bilgi düzeyinde hatırlama bir 

eylemin gerçekleştirilmesinin ön koşuludur. Bu bağlamda, mevcut durum 

değerlendirildiğinde eğitim alan öğretmenlerle eğitim almayan öğretmenlerin 

benzer düzeyde olması söz konusu ilke ile açıklanabilir. Ayrıca, katılımcıların 

%27’si lisansta konuya ilişkin eğitim aldığını ifade etmiştir. Oysa, ülke 

genelinde sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim fakültelerinin 2011 yılı öncesi ders 

müfredatları incelendiğinde üstün yetenek / üstün zeka isimli herhangi bir 

ders olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, lisansta konuya ilişkin alınan eğitim 

muhtemelen birkaç konu ile sınırlı olabilir. 

Araştırmanın birinci problemi kapsamında incelenen bir diğer değişken 

katılımcıların öğretmenin tanılama sürecindeki rolü ve bir diğeri ise konuya 

ilişkin yayın takip etme durumudur. Katılımcıların söz konusu değişkenlere 

ilişkin benzer görüşe sahip olması; benzer çalışma ortamında bulunma, 

çalışanların kendini yenileme ve güncel gelişmeleri takip etme yönünde 

kurumsal çabaların zayıf olması, konuya ilişkin sınırlı düzeyde verilen eğitim 

etkinliklerine yönelik izlem çalışmalarının yapılmaması, temel formasyon ve 

mesleki uygulamalara ilişkin edinilmesi gereken zorunlu konular dışında yer 

alan gelişmelerin sınırlı sayıda çalışanca takip edilmesi, sürekli öğrenmeyi 

destekleyen bir örgüt kültürünün oluşturulmamış olması, yeni öğrenilenleri 

uygulamaya geçirmeye yönelik ek puan, hizmet bölgesi tercihinde öncelik 

tanınması gibi motivasyon araçlarının yetersizliğine bağlı olabileceği 

düşünülmüştür. 

Araştırmanın birinci problemi kapsamında öğretmenlerin yaş, en son 

bitirdikleri okul düzeyi, mesleki deneyim ve derslerine girdiği sınıf düzeyine 

göre gruplar arası ikiden fazla düzeyde karşılaştırma yapılmıştır. Konuya 

ilişkin çizelge aşağıda yer almaktadır. 
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Çizelge-16: Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özellikleri 

Konusunda Bilgi Düzeyinin Karşılaştırılması Anova Çizelgesi 

Değişkenler Grup n  S Sd 

 

F 

 

p Anlamlı 

Fark 

Yaş 20-30  110 136.59 13.80 346 .343 .795 - 

31-40 116 135.57 14.45 

41-50 85 135.99 12.96 

51 ve 

üzeri 

39 134.03 13.93 

Toplam 350 - -  

En son 

bitirilen okul 

Lisans  302 136.23 13.89 347 1.181 .308 - 

Yüksek 

lisans 

13 130.92 13.44 

Diğer 35 134.17 14.45 

Toplam 350 - - 

 

Mesleki 

deneyim 

0-5 yıl 65 136.45 14.24 345 .101 .982 - 

6-10 yıl 93 135.64 14.66 

11-15 yıl 61 136.48 13.90 

16-20 yıl 39 135.18 15.45 

21 veya 

daha 

fazla 

92 135.51 12.50 

Toplam 350 - - 

Eğitim verdiği 

sınıf düzeyi 

2 75 133.53 14.45 336 1.599 .189 - 

3 85 138.31 12.29 

4 96 136.12 14.70 

5 84 135.51 14.04 

Toplam 340 - - 

 

Çizelge 16’da görüleceği üzere öğretmenlerin yaş gruplarına göre 

üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri konusunda gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık belirlenmemiştir (F(.343)=346, p>.05). Ayrıca, öğretmenlerin en son 

bitirdikleri okul düzeyine göre de gruplar arasında farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir (F(1.181)=347, p>.05). Bunun yanı sıra, öğretmenlerin mesleki 

deneyimine göre gruplar arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (F(.101)=345,  

p>.05). İlaveten, öğretmenlerin eğitim verdiği sınıf düzeyine göre 

karşılaştırıldığında da gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir (F(1.599)=336, p>.05).  
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Çizelge-16’da yer alan bulgular sırası ile değerlendirildiğinde, eğitim 

uygulamalarının etkisinin öğretmenin yaşına bağlı olarak değişmediğine 

ilişkin araştırma bulguları mevcuttur. Okulöncesi öğretmenlere yapılandırmacı 

yaklaşıma dayalı olarak düzenlenen hizmet içi eğitimin öğretmenlerin 

öğretmenlikle ilgili bazı görüşlerine etkisi konusunda uygulama öncesi ve 

sonrası yaş düzeyine göre anlamlı bir farklılık görülmemiştir (Kıldan ve 

Temel, 2008). Yine, Kıldan’ın (2008) yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 

oluşturulan hizmet içi eğitimin öğretmenlikle ilgili bazı değişkenlere etkisine 

yönelik araştırmasında da öğretmenin yaş düzeyine göre uygulama öncesi ve 

sonrası puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  

Öğretmenlik mesleğinde bireyin mesleki bilgi düzeyi ile kişisel 

tecrübeleri önemlidir. Normal koşullar altında yaşı genç yeni mezun bir 

öğretmen eğitim alanında güncel teorik bilgilere daha hakim olması 

beklenirken, yaşı daha büyük bir öğretmenin yaşadıklarından öğrendikleri 

vardır. Her iki değişkenin öğrenciye bakış açısı üzerindeki etkisi yadsınamaz. 

Bireyler eksik yanlarını güçlü yönleriyle telafi edebilmektedir. Örneğin genç 

bir öğretmen sınıfındaki öğrencilere daha dikkatli ve geniş bir çerçeveden 

değerlendirirken, yaşça daha büyük öğretmenler tecrübe ve deneyimin 

getirdiği güvenle öğrencilerine yönelik daha doğru kararlar alabilmektedir.  

Araştırmada birinci problem kapsamında sorgulanan bir diğer 

değişken en son bitirilen okul düzeyine göre öğretmenlerin sınıflarında 

bulunan olası üstün yetenekli öğrencileri tanıma konusunda farklılıklarının 

olup olmadığıdır. Araştırmada en son bitirilen okul düzeyine göre öğretmen 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Kıldan ve 

Temel (2008) ile Kıldan’ın (2008) araştırmalarında öğretmenlerin lisans, 

yüksek lisans veya diğer (eğitim enstitüsü, ön lisans) düzeyinde bitirdiği en 

son okula göre gruplar arasında herhangi bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

Bu araştırmada da Kıldan ve Temel (2008) ile Kıldan’ın (2008) araştırma 

bulgularına benzer sonuçlara ulaşılmıştır. 

Öğretmen eğitimi ile ilgili farklı konuları içeren araştırmalar mesleki 

kıdem boyutu ile incelendiğinde farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Üstün yetenekli 

öğrencileri tanıma boyutunda deneyimli öğretmenler deneyimsiz 

öğretmenlerle karşılaştırıldığında, deneyimli öğretmenlerin sosyal, analitik ve 
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sözel alandaki becerileri daha fazla tanıdığı; oysa her iki öğretmen grubunun 

yaratıcılık ve devinişsel alanda yer alan becerileri tanımalarında benzer 

düzeyde oldukları belirlenmiştir (Guskin, Peng ve Simon, 1992). Ayrıca, 

öğretmenlerin eğitim yöntem – teknikleri konulu eğitim uygulaması öncesi ve 

sonrası bilgi düzeyindeki değişim (Önen ve diğer., 2009) ile öğretmenlerin 

öğretim yöntemlerini kullanma düzeylerine ilişkin eğitim öncesi ve sonrası 

puanları mesleki kıdeme göre (Erdem, Uzal ve Ersoy, 2006; Akt.:Önen ve 

diğer., 2008) farklılaştığı tespit edilmiştir. Öte yandan, bu araştırmanın 

bulgularını destekleyen -mesleki kıdeme göre gruplar arasında fark 

olmadığını gösteren- çeşitli araştırma bulguları da mevcuttur (Kıldan, 2008; 

Kıldan ve Temel, 2008; Kontaş, 2009; Önen ve diğer., 2009). Bu 

araştırmada, mesleki kıdeme göre bir farklılık olmamasının temelinde 

öğretmenlerin %93.2’sinin mesleğe girmeden önce veya çalışmaya 

başladıktan sonra mesleki yaşantılarının herhangi bir kesitinde konuya ilişkin 

eğitim almamasına bağlı olabileceği düşünülmüştür. Ayrıca, öğretmenlerin 

büyük bölümünün  (%82.9) konuya ilişkin yayın takip etmemesi bu duruma 

neden olabilir. Araştırmada incelenen değişkenlerden bir diğeri öğretmenlerin 

olası üstün yetenekli bir bireyin belirlenmesinde eğitim verdiği sınıf düzeyine 

göre bir farklılık olup olmadığıdır. Bu araştırmada, sınıf düzeyine göre 

öğretmenler arasında bir farklılık saptanamamıştır. 

Özetle, Araştırmanın birinci alt problemi Türkiye’de sınıf öğretmenleri 

üstün yetenekli bireyler konusunda mesleki eğitimlerinin herhangi bir 

aşamasında –lisans ve lisans üstü eğitim, sertifika programı, hizmet öncesi 

göreve başlamadan önce eğitim ve hizmet içi eğitim- sistematik bir eğitim 

almamaktadır. Sınıf öğretmenlerinin konuya ilişkin bilgi edinmesinin bir diğer 

yolu ise konuya ilişkin yayınların belli bir sistematik içerisinde düzenli olarak 

takip edilmesi ile mümkün gözükmektedir. Ancak, öğretmenlerin %82.9 

konuya ilişkin herhangi bir yayın takip etmediğini ifade etmiştir. Öğretmenler 

kurumsal olarak konuya ilişkin eğitim olanaklarından mahrumdur, bireysel 

olarak da yeterli farkındalık düzeyinde değildir. Öğretmenlerin konuya ilişkin 

bilgi düzeyini tespit etmeye yönelik yapılmış araştırmalar bu durumu teyit 

etmektedir (İnan, Bayındır ve Demir, 2009; Gökdere ve Ayvacı,  2004; MEB 

EARGED, 2008). Bunun doğal sonucu olarak öğretmenlerin bilgi düzeyi, 



97 
 

cinsiyet, yaş, dersine girilen sınıf vb. sosyo-demografik veya eğitim durumu 

ile ilgili değişkenlere göre benzer düzeydedir.  

 

3.2 İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın ikinci alt problemi “Araştırma grubunda yer alan 

öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri aday gösterme dereceleme ölçeği 

ön test – son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?” 

şeklinde belirlenmiştir.  

Bu alt problemin araştırılması amacıyla “Üstün Yetenekli Öğrencilerin 

Davranışsal Özelliği Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların ölçeğe verdikleri 

yanıtlar ön test puanları olarak alınmıştır. Ön test – son test puanlarının ikili 

düzeyde karşılaştırmalarında “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” uygulanmıştır. 

Ayrıca, araştırma grubu öğretmenlere araştırma güvenliğini sağlamak için 

öğretmen izlem formu uygulanmıştır.  

Karşılaştırılan gruplar arasında farkın anlamlı çıkması durumunda etki 

büyüklüğü (effect size) incelenmiştir. Man Whitney U ve Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testinde etki büyüklüğü hesaplama yöntemlerinden birisi “z” değerinin 

denek sayısının kareköküne bölümünüdür ( nzd / ).  Cohen’e (1988) göre 

d≤.2 değerleri küçük, .2<d<8 değerleri orta ve d≥.8 değerleri ise büyük etki 

boyutunu ortaya koymaktadır (Akt.:Aydın, 2006). Araştırmanın üçüncü alt 

probleminde de gruplar arasında manidar bir sonuç çıkması durumunda etki 

büyüklüğü hesaplanmıştır. 

Ayrıca, araştırma grubu öğretmenlere araştırma güvenliğini sağlamak 

için öğretmen izlem formu uygulanmıştır.  

Araştırmanın veri setinin normal dağılım özelliği sergilememesinden 

dolayı (n=14, n=15), betimsel verilerin yorumlarında, aritmetik ortalama 

yerine uç değerlere hassas olmadığı için ortanca (Akdağ ve Sümbüloğlu, 

2010; Akgül ve Çevik, 2005; Kalaycı, 2008) kullanılmıştır. Ortanca, herhangi 

bir şekildeki dağılımla kullanılabilmesine rağmen çoğunlukla sıralı verilerde 

veya çok çarpık dağılımı olan ölçümle elde edilmiş verilerde kullanılmaktadır 

(Akgül ve Çevik, 2005).  Araştırmanın üçüncü alt probleminde de söz konusu 
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nedenden dolayı betimsel istatistikler açıklanırken aritmetik ortalama yerine 

ortanca değeri, standart sapma yerine minimum ve maksimum değerlerine 

yer verilmiştir. 

Yanıtlara ilişkin betimsel istatistikler ve analizden elde edilen bulgular 

çizelgelerde sırası ile gösterilmiş ve daha sonra yoruma yer verilmiştir.  

Çizelge-17: Araştırma Grubunun Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özellikleri Konusunda 

Bilgi Düzeyini Betimleyici Çizelge 

Araştırma Grubu Test n Ortanca Minimum Maksimum 

Deney Ön test 14 125.00 89.00 146.00 

Son test  14 128.00 105.00 153.00 

Kontrol Ön test 15 137.00 119.00 155.00 

Son test  15 145.00 119.00 163.00 

 

Çizelge 17’de görüldüğü üzere, deney grubu son test puanlarının 

ortancası (128.00±105.00-153.00) ön test puanlarının ortancasından 

(125.00±89.00-146.00) daha yüksektir. Deneyin uygulandığı grupta yer alan 

katılımcıların son test uygulamasında aldığı en düşük puan 105.00, en 

yüksek puan 153.00’dır. Aynı durum, ön test için en düşük puan 89.00, en 

yüksek puan 146.00’dır.  Kontrol grubu son test puanlarının ortancası 

(145.00±119.00-163.00), ön test puanlarının ortancasından (137.00±119.00-

155.00) daha yüksektir. Kontrol grubu son test uygulamasında katılımcıların 

aldığı en düşük puan 119.00, en yüksek puan 163.00’dır. Kontrol grubu ön 

test puanları ise en düşük 119.00 ve en yüksek 155.00’dır. 

Araştırma grubu öğretmenlerin uygulama öncesi ve sonrası 

dereceleme ölçek puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 

ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları çizelge-18’de verilmiştir. 
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Çizelge-18: Araştırma Grubunun Üstün Yetenekli Öğrencilerin Özellikleri Hakkında 

Bilgi Düzeyi Ön Test - Son Test Puanlarının Karşılaştırılması Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi Çizelgesi 

Araştırma 

Grubu 

Son test– 

Öntest 

n Sıra 

Toplamı  

Sıra 

Ortalaması 

z p 

Deney Negatif sıra 11 77.50 7.05 2.237* .025 

Pozitif sıra 2 13.50 6.75 

Eşit 1 - - 

Kontrol Negatif sıra 4 28.00 7.00 1.818** .069 

Pozitif sıra 11 92.00 8.36 

Eşit 0   

*Pozitif sıralar temeline dayalı 

**Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Analiz sonucu deney grubunda yer alan öğretmenlerin dereceleme 

ölçeğinden aldıkları uygulama öncesi ve sonrası ön test – son test puanları 

arasında orta düzeyde anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (z=2.237, 

p<.05, d=.60). Fark puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında bu farkın 

pozitif sıralar, yani son test uygulama puanı lehindedir. Kontrol grubunda yer 

alan öğretmenlerin ise ön test – son test puanları arasında anlamlı bir farklılık 

tespit edilememiştir (z=1.818, p<.05). 

Araştırmanın iç geçerliliği yüksek tutabilmek için uygulanan “Öğretmen 

İzlem Formu” sonucuna göre ön ve son uygulama kesitinde deneyin 

uygulandığı grupta yer alan öğretmenlerin eğitim programı dışında başka bir 

kaynaktan (kitap, dergi, radyo programı, uzman söyleşisi…); kontrol 

grubunda yer alan öğretmenlerin ise herhangi bir kaynaktan bilgi edinmediği 

belirlenmiştir. 

Wade’nin (1985) öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim konulu 

araştırmaları incelediği bir meta-analiz araştırmasında öğretmenlere verilen 

hizmet içi eğitimin yeni bir konuyu öğrenmeleri üzerinde oldukça (d=.90) etkili 

olduğu belirlenmiştir. Ancak, bu araştırmada da Wade’in araştırma sonucuna 

benzer sonuca ulaşılmış, öğretmenlerin konuya ilişkin bilgi düzeyi program 

sonunda orta düzeyde yükselmiştir.  

 Bu sonuçlara göre, düzenlenen eğitim programının deneyin 

uygulandığı grupta yer alan öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri tanıma 
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konusundaki bilgi düzeyini artırmada orta düzeyde bir etkisi olduğu 

söylenebilir. 

 

3.3 Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Araştırma grubunda yer alan 

öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin özelliklerine ilişkin bilgi testinden 

elde ettikleri ön test – son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

var mıdır?” şeklinde belirlenmiştir.  

Bu alt problemin araştırılması amacıyla “Üstün Yetenekli Çocukları 

Tanıma Bilgi Testi” kullanılmıştır. Katılımcıların ölçeğe verdikleri yanıtlar ön 

test puanları olarak alınmıştır. Ön test – son test puanlarının ikili düzeyde 

karşılaştırmalarında “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” uygulanmıştır. Yanıtlara 

ilişkin betimsel istatistikler ve analizden elde edilen bulgular çizelgelerde 

sırası ile gösterilmiş ve daha sonra yoruma yer verilmiştir.  

Çizelge-19: Eğitim Programının Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Testi Puanları 

Betimleyici Çizelgesi 

Araştırma grubu n Ortanca Minimum Maksimum 

Deney  Ön test 14 10.00 5.00 14.00 

Son test 14 13.00 10.00 18.00 

Kontrol  Ön test 15 10.00 2.00 13.00 

Son test 15 11.00 4.00 13.00 

 

Çizelge 19’da görüldüğü üzere, deneyin uygulandığı grubun son test 

puanlarının ortancası (13.00±10.00-18.00) ön test puanlarının ortancasından 

(10.00±5.00-14.00), daha yüksektir. Deneyin uygulandığı grupta yer alan 

katılımcıların son test uygulamasında aldığı en düşük puan 10.00, en yüksek 

puan 18.00’dır. Aynı durum, ön test için en düşük puan 5.00, en yüksek puan 

14.00’dır.  Kontrol grubu son test puanlarının ortancası (11.00±4.00-13.00), 

ön test puanlarının ortancasından (10.00±2.00-13.00) daha yüksektir. Kontrol 

grubu son test uygulamasında katılımcıların aldığı en düşük puan 4.00, en 

yüksek puan 13.00’dır. Kontrol grubu ön test puanları ise en düşük 2.00 

puan, en yüksek 13.00 puandır. 
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Araştırma grubu öğretmenlerin uygulama öncesi ve sonrası bilgi testi 

puanlarının analizine ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları çizelge 

20’de verilmiştir.  

Çizelge-20: Eğitim Programının Değerlendirilmesine İlişkin Bilgi Testi Ön Test - Son 

Test Puanlarının Karşılaştırılması Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Çizelgesi 

Araştırma 

Grubu 

Sontest– 

Öntest 

n Sıra 

Toplamı  

Sıra 

Ortalaması 

z p 

Deney Negatif sıra 1 1.00 1.00 3.243* .001 

Pozitif sıra 13 104.00 8.00 

Eşit 0 - - 

Kontrol Negatif sıra 6 33.50 5.58 1.538* .124 

Pozitif sıra 9 86.50 9.61 

Eşit 0 -  

*Negatif sıralar temeline dayalı 

  

Analiz sonuçlarına göre deneyin uygulandığı gruptaki öğretmenlerin 

bilgi testinden aldıkları uygulama öncesi ve sonrası öntest – son test puanları 

arasında anlamlı yüksek düzeyde bir fark olduğu görülmektedir (z=3.243, 

p<.05, d=.87). Fark puanlarının sıra toplamları dikkate alındığında, gözlenen 

bu farkın pozitif sıralar, yani son test uygulama puanı lehinde olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre, düzenlenen eğitim programının, deneyin 

uygulandığı gruptaki öğretmenlerin bilgi düzeyini artırmada etkisinin olduğu 

söylenebilir. Kontrol grubu öğretmenlerin ise bilgi testi öntest – sontest 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (z=1.538, p>.05). 

 Deneyin uygulandığı gruptaki öğretmenlerin bilgi testine verdiği 

yanıtlar incelendiğinde ön test =9.57±1.78 ve başarı oranı %50.37; son 

test =13.43±2.03 ve başarı oranı %70.68’dir. Bilgi testine verilen yanıtlar 

son test lehinde yükselmiştir. Son test puan değeri ve başarı oranı tam 

öğrenme sınırına yakındır. Bloom’un Tam Öğrenme Kuramı, öğrencilerin 

hemen hemen tümünün, bir ünite içinde öğrenilecek yeni davranışların %75-

80 gibi büyük bir kısmını öğrenmiş olmalarını (Özçelik, 1988: Akt.: Kontaş, 

2009) öngörmektedir. Bu duruma göre tam öğrenme ölçütüne yakın bir 

sonuca ulaşılmıştır. Bu sonuca ulaşmada öğretim programının etkisi olduğu 
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söylenebilir. Düzenlenen bu eğitim etkinliği başarıyı artırmada ve tam 

öğrenmeye yakın bir öğrenmenin gerçekleşmesinde oldukça yararlı olmuştur.  

Kontrol grubu öğretmenlerin bilgi testine verdiği yanıtlar incelendiğinde 

ön test aritmetik ortalaması =9.00±3.40 ve başarı oranı %50.00; son test 

aritmetik ortalaması =9.93±2.46 ve başarı oranı %52.26’dir. Bilgi testine 

verilen yanıtlar anlamlı olmamakla birlikte son test lehinde %2.26 oranında 

yükseldiği belirlenmiştir. Bu duruma ön ve son test olarak uygulanan bilgi 

testinin kısmen hatırlanmış olması veya bireyin anlık test performansının yol 

açmış olabileceği düşünülmüştür.  

Farklı branşlardaki üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenleri (Blumen – 

Pardo, 2002; Gear, 1978; Gökdere, 2004; Gökdere ve Çepni, 2005; Johnson 

vd., 1995; Kontaş, 2009; Reis ve Westberg, 1994; Robinson, 1985; Ward, 

1991, Akt.:Sisk, 2009), normal öğrencilerin öğretmenleri (Büyükcan, 2008; 

Kanlı ve Yağbasan, 2002; Kıldan, 2008; Kıldan ve Temel, 2008; Önen ve 

diğer., 2009) ve okul öncesi yardımcı öğretmen adaylarını (Şahin, 2011) 

kapsayan farklı araştırmalarda öğretmenlerin eğitim programı sonunda başarı 

ortalamaları programa girişteki başarı ortalamalarına göre daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir.  

Deneyin uygulandığı grupta yer alan öğretmenlerle eğitim süresince 

mesleki deneyimlerin paylaşılmasına fırsat verilmesi, örnek ve açıklamaların 

anlaşılır kılınması, etkinliklerde sık sık tartışmalara yer verilmesi, ders süreleri 

belirlenirken zaman kullanımında esnek davranılması, derslerde örnek olay 

anlatımına başvurulması, katılımcıların konuya ilişkin çeşitli sorularına grupla 

veya bireysel olarak çözüm bulunması, katılımcıların hazır bulunuşluk 

düzeylerinin benzer olması, katılımcıların eğitmenin statüsüne verdiği değer 

gibi etmenler sontest puanlarının öntest puanlarına göre anlamlı düzeyde 

artmasına olumlu katkısı bulunmuş olabilir. Ayrıca, program kapsamında 

üstün yetenekli bir çocuğun özellikleri konusunu işleyen katılımcıların ilgisini 

çeken bir film izlenmesi ve tüm katılımcılara eğitim programına ilişkin detaylı 

bilgi alabilecekleri bir çerçeve programın eğitim başlangıcında basılı olarak 

verilmesi de olumlu etkilemiş olabilir.  
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Wade’nın (1985) hizmet içi eğitim konulu 225 araştırma üzerinde 

yaptığı bir meta-analizde çalışmasında film izlenmesi ve eğitim programı 

kapsamında basılı dokuman sağlanmasının eğitim programının etkililiğini orta 

düzeyde yükselttiği tespit edilmiştir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde,  araştırma süresince elde edilen bulguların sonuçları ve 

araştırmayla ilgili öneriler aşağıda ayrı başlıklar altında verilmiştir. 

 

4.1 Sonuçlar 

Araştırmanın bulguları dört alt problem çerçevesinde incelenmiş ve 

yorumlanmıştır. Bu alt problemlere yönelik elde edilen sonuçlar aşağıda 

sırasıyla sunulmaktadır. 

 

4.1.1 Birinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar 

Genel eğitim okulları 2., 3., 4. ve 5.inci sınıflarda derslere giren sınıf 

öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler konusunda bilgi düzeyi öğretmenin 

cinsiyeti, yaşı, en son bitirdiği okul düzeyi, üstün yetenekli öğrencinin 

belirlenmesinde öğretmenin rolüne ilişkin görüşü, mesleki deneyimi, eğitim 

verdiği sınıf düzeyi, konuya ilişkin eğitim alma durumu ve konuya ilişkin yayın 

takip etme durumuna göre benzer düzeydedir. 

Öğretmenler üstün yetenekli bireylerin en fazla bilişsel özelliklerini, en 

az ise fiziksel özelliklerini bilmektedirler. 

Öğretmenlerin üstün yetenekli birey algısı üç faktörlü bir yapı ile 

açıklanabilmektedir. Bu alt faktörler öğrencinin problem çözme yeteneği, 

iletişim ve sosyal becerileri ile genel bilişsel özellikleridir. 

 

4.1.2 İkinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar 

Lisans eğitimi, hizmet içi eğitim ve sertifika programları ile sistematik 

olarak eğitim almamış olan ve bireysel olarak da konuya ilişkin yayınları takip 

etmeyen öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri konusunda bilgi 

düzeyinin düşük çıkması doğal bir sonuçtur. Uygulanan eğitim programı ile 

öğretmenlerin üstün yetenekli bireylerin özellikleri konusunda bilgi düzeyleri  

yükselmiştir. Kontrol grubunda yer alan öğretmenlerin bilgi düzeyi ise ön test 
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puanları ise son test puanlarına benzerdir. Bu bulgular, uygulanan öğretim 

programının etkili olduğuna işaret etmiştir. 

 

4.1.3 Üçüncü Alt Probleme İlişkin Sonuçlar 

 

Uygulanan öğretim programı sonrası deneyin uygulama grubunda yer 

alan öğretmenlerin üstün yetenekli öğrenciler konusunda bilgi düzeyi 

artmıştır.  Kontrol grubunda yer alan öğretmenlerin ise ön test–son test 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.  

Öğretmenlerle eğitim sürecince mesleki deneyimlerinin paylaşılmasına 

fırsat verilmesi, örnek ve açıklamaların anlaşılır kılınması, etkinliklerde sık sık 

tartışmalara yer verilmesi, ders süreleri belirlenirken zaman kullanımı 

konusunda esnek davranılması, derslerde örnek olay anlatımına sıklıkla 

başvurulması, katılımcıların konuya ilişkin çeşitli sorularına grupla veya 

bireysel olarak çözüm bulunması, konuya ilişkin bir filminin izlenmesi ve 

öğretmenlere öğretim programı kapsamında bir çerçeve programın basılı 

olarak sunulması eğitim programının etkili olmasını; buna bağlı olarakta bilgi 

düzeyinin artmasına yol açmıştır. 

 

4.2 Öneriler 

 Bu bölümde uygulamaya yönelik ve ileri araştırmalar yapılabilmesine 

yönelik bazı önerilere yer verilmiştir. 

 

4.2.1 Uygulamaya Yönelik Öneriler 

1. Üstün yetenekli öğrencilerin genel eğitim okullarında görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin taşıması gereken yeterliliklere ilişkin ulusal standartların 

belirlenmesi, öğretmen eğitimine yönelik yapılacak uygulamalara yön 

gösterici olacaktır. 

2. Yetişkin eğitiminin bir gereği olarak; eğitimlerde öğretmenlerin kişisel 

deneyimlerine zaman ayrılması, grup tartışmalarına sık yer verilmesi ve 
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tartışmaların katılımcı merkezli sürdürülmesi, ders planlarının 

uygulanmasında esnek davranılması, öğretim uygulamalarının 

çeşitlendirilmesi ve öğretim programı içeriğinin doküman olarak öğretmenlere 

program başlangıcında sunulması öğretimin etkililiğini yükseltecektir. 

3. Birden fazla duyuya aynı anda hitap etmesi nedeniyle eğitimlerde film 

izlenmesi, flash animasyon vb. yansıtma tekniklerinin kullanılması eğitimin 

etkililiğini artıracak, yanı sıra da eğitime katılımı artıracaktır. 

 

4.2.2 İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. Öğretmenlere yönelik uygulanan bu 10 saatlik eğitim programı daha farklı 

düzeylerde –daha uzun sürede veya daha kısa sürede- uygulanarak 

öğretimin etkililiğine etkisi değerlendirilebilir. 

2. Bu araştırmanın devamında öğretimin etkililiği ve verimliliğini belirlemeye 

yönelik bir izlem araştırması yapılabilir. Böylece, öğretim programından 

edinilen bilgilerin uygulamaya ne ölçüde aktarıldığı ve öğretmenlerin destek 

duydukları alanlar belirlenebilir.  

3. Taba modeline göre hazırlanan öğretim programı, farklı modellere göre 

hazırlanarak modeller arasında etkililik farkı araştırılabilir. 

4. Genel eğitim okullarında çalışan öğretmenleri kapsayan bu araştırma farklı 

çalışma ve öğrenci seçim ölçütlerine sahip özel veya vakıf okullarındaki 

öğretmenleri de kapsayacak biçimde genişletilebilir. 

5. Küçük bir örneklem grup (14 öğretmen) üzerinde sürdürülen uygulama 

daha büyük gruplar üzerinde e-eğitim ortamına taşınarak etkililiği test 

edilebilir. 

6. Genel eğitim birinci kademe 2., 3., 4. ve 5.inci sınıflarda derslere giren 

öğretmenleri kapsayan bu araştırma birinci sınıfta derslere giren öğretmenler 

de dahil edilerek sonuçlar incelenebilir. 

7. Uygulanan eğitim programı içeriğinde düzenlemelere gidilerek anaokulu 

düzeyinde veya genel eğitim ikinci kademe düzeyinde derslere giren 

öğretmenlere de uygulanabilir. 
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8. Bu araştırma kapsamında uygulanan öğretim programı üstün yetenekli 

öğrencilerin tanılanması konusu işlenmiştir. Bu öğretim programı üstün 

yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin eğitiminin başlangıç düzey kabul 

edilerek; öğretim stratejileri, rehberlik ve danışmanlık, kariyer planlaması gibi 

modüllerle tamamlanabilir. 
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EK:1  

RESMİ İZİN YAZISI FOTOKOPİSİ 
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EK:2 

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLERİ 

ÖLÇEĞİ 

Değerli öğretmenler;  

Aşağıda yer alan anketin amacı üstün yetenekli çocuklar konusundaki bilgi 
düzeyinizi değerlendirebilmek için bilimsel veri toplamaktır. Anketin birinci 
bölümünde kişisel ve eğitim durumunuzla ilgili; ikinci bölümünde ise üstün 
yetenekli çocukların özellikleri hakkında bildiklerinize yönelik veriler 
toplanacaktır.  

Soru ve ifadelere samimi ve içten olarak cevap vermeniz araştırma 
bulgularının geçerli olması için gereklidir. Her soru ve ifade için uygun 
bulduğunuz seçeneğe (X) işareti koyunuz. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız 
bırakmayınız. 

                                                                        Öğr.Gör. Feyzullah ŞAHİN 

 

BÖLÜM I 

1- Cinsiyetiniz:     

(  ) Kadın                 (   ) Erkek  

2- Yaşınız: 

(   ) 20-30    (   ) 31-40    (   ) 41-50   (   ) 51 veya daha büyük 

3- En son bitirdiğiniz okul: 

(  ) Lisans         (   ) Lisans üstü      (   ) Diğer ………...……………belirtiniz. 

4- Sizce üstün yetenekli bireyin belirlenmesinde sınıf öğretmeni etkin rol 
oynar mı? 

(    ) Evet         (    ) Hayır 

5- Ne kadar süredir öğretmenlik yapıyorsunuz: 

(  ) 5 yıldan az     (   ) 6-10 yıl     (   ) 11-15 yıl      (   ) 16-20 yıl     (   ) 21 veya 
daha fazla yıl 

6- Üstün yetenekli öğrenciler konusunda daha önceden herhangi bir eğitim 
aldınız mı?   

(    ) Evet        (    ) Hayır   

7- Şuan hangi sınıfta derse giriyorsunuz? 

(  ) 2. Sınıf       (  ) 3. Sınıf         (  ) 4. Sınıf          (  ) 5. Sınıf 

8- Üstün yetenekli çocuklar konusunda yayımlanan kitap, dergi, araştırma vb. 
bilimsel yayınları takip eder misiniz? 

(   ) Evet    Üç Ayda………adet yayın okurum      (  ) Hayır 
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BÖLÜM II 

Aşağıdaki ifadelerden her birini okuduktan sonra, bu 
ifadeye ne ölçüde katıldığınızı gösteren sütuna ait 
olan ve ifadenin hizasında bulunan kutucuğu 
işaretleyiniz. 
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1 Soru ve problem durumlarında çok fazla çözüm 
üretir 

5 4 3 2 1 

2 Yüksek zihinsel enerjisi süreklidir 5 4 3 2 1 

3 Yapmış olduğu eylemin etki ve sonuçlarında ileri 
görüşlüdür 

5 4 3 2 1 

17 Herhangi bir eğitim almadan kendi başına yeni 
bir bilgisayar programı öğrenebilir 

5 4 3 2 1 

18 Kendine özgü çalışma yöntemlerine sahiptir 5 4 3 2 1 

19 Paylaşımcıdır 5 4 3 2 1 

20 Arkadaşları tarafından sevilir 5 4 3 2 1 

21 Duygusal açıdan neşeli, kontrollü ve iyimser bir 
ruh hali içindedir 

5 4 3 2 1 

28 Beden dilini (jest, mimik, vücut hareketleri vb) 
etkili kullanır 

5 4 3 2 1 

29 Okuma etkinliklerinde akranlarına benzer 
performans gösterir 

5 4 3 2 1 
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EK:3    

ÖĞRETMEN İZLEM FORMU 

Sayın katılımcı;  

Aşağıda yer alan anketin amacı üstün yetenekli çocuklar konusunda eğitim 
süresince herhangi bir kaynaktan bilgi alıp almadığınızı belirlemektir. Soru ve 
ifadelere samimi ve içten olarak cevap vermeniz araştırma bulgularının 
geçerli olması için gereklidir. Her soru ve ifade için uygun bulduğunuz 
seçeneğe (X) işareti koyunuz. Eğer cevabınız evet ise açıklama bölümünü de 
doldurunuz. Lütfen hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız. 

       Öğr.Gör. Feyzullah ŞAHİN 

Lütfen aşağıdaki soruları eğitim semineri başladıktan sonraki dönemi 
göz önünde bulundurarak cevaplayınız.  

1- Üstün zekalı/yetenekli çocuklar konusunu içeren kitap, makale, dergi veya 
internet kaynaklı herhangi bir yayın okudunuz mu? 

(  ) Hayır 

(  ) Evet. Lütfen hangi kaynaktan okuduğunuzu ve içeriğini belirtiniz 
……………………………………………………………….............................……
…………………………………………………………………………………….... 

2- Üstün zekalı/yetenekli çocuklar konusunda eğitim programına dahil olan 
öğretmenlerden eğitim içeriğine ilişkin kapsamlı herhangi bir bilgi aldınız mı? 

(  ) Hayır 

(  ) Evet. Lütfen hangi konuda bilgi aldığınızı belirtiniz 
……………………………………………………………….............................……
………………………………………………………………………………..…….. 

3-  Eğitim seminerinin sürdürüldüğü dönemle aynı dönemde herhangi bir 
kaynaktan (alan uzmanı, dernek, kurs, vakıf, hizmet içi eğitim vb.) üstün 
zekalı/yetenekli çocuklar konusunda eğitim aldınız mı? 

(  ) Hayır 

(  ) Evet. Lütfen nereden ve ne kadar süre ile eğitim aldığınızı belirtiniz 
……………………………………………………………….............................……
……………………………………………………………………………………….. 

4- Üstün zekalı/yetenekli çocuklar konusunu işleyen herhangi bir film, tiyatro, 
radyo programı izlediniz mi /dinlediniz mi? 

(  ) Hayır 

(  ) Evet. Lütfen hangi film, tiyatro veya radyo programını 
izlediğinizi/dinlediğinizi belirtiniz 
……………………………………………………………….............................……
………………………………………………………………………………...…….. 



130 
 

EK:4 

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE ÖZELLİKLERİ KONULU EĞİTİM 

PROGRAMI DERS PLANI 

II. OTURUM 

A- BİÇİMSEL BÖLÜM 

Konu: Zeka Kavramı ve Zekayı Etkileyen Etmenler  

Oturumun konusu:  

-Zeka, üstün zeka ve üstün yetenek kavramları 

-Zeka gelişimini etkileyen etmenler 

Süre: 40 dk. 

Yöntem ve Teknikler: Örnek olay, soru – cevap ve düz anlatım. 

Araç-Gereç: Bilgisayar, projeksiyon cihazı ve powerpoint sunusu.  

Kazanım: 

1- Bireyin zeka gelişimini etkileyen etmenleri zeka ve çevre alt başlıklarına 

göre yorumlayabilir. 

B- ÖĞRENME – ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ: 

1-Dikkati Çekme: 

Öğretmen: “Stanford Binet’e zeka nedir diye sorduklarında “ benim 

testimde ölçtüğüm şeydir?” demiştir. Sizce, bu ifade ile neyi ifade etmiştir” 

diye soru sorar. Katılımcıların verdikleri yanıtların hiçbirisine doğru ya da 

yanlış demez. 

2- Kazanımdan Haberdar Etme: 

“Bu oturumun sonunda zeka, üstün zeka ve üstün yetenek 

kavramlarının ne anlama geldiği ile zekayı etkileyen etmenlerin neler olduğu 

öğreneceksiniz” denilmesi. 

3- Güdüleme: 

Bu oturumda zeka ile ilgili temel kavramları ve zekayı hangi etmenlerin 

etkilediği öğreneceksiniz.  

4-Önkoşul Öğrenmeleri Hatırlatma: Normal dağılım eğrisine göre normal 

ve normal üzeri terimlerinin hatırlatılması. 

5- İşleniş (Yeni Uyarıcılar Sunma): 

Katılımcılara şimdi size örnek bir olay okuyacağım der ve aşağıdaki 

örnek olayı okur:  
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Ayşe hanım özel bir eğitim kurumunda çocuk gelişim uzmanı olarak 

çalışmakta idi. Oğlu Ahmet doğduktan sonra işine ara vermişti. Tüm 

zamanını Ahmet’le geçiriyordu. İş yerindeki alışkanlıklarını eve taşımıştı. 

Ahmet’i büyütmüyor adeta eğitiyordu. Her gün en az iki saat oyun oynuyorlar, 

kitap okuyorlar, resim çiziyorlar, şarkı söylüyorlar, dikkat süresini uzatmaya 

yönelik etkinlikler yapıyorlar ve daha sonra öğle uykusu. Öğlenden sonra, 

hava güzel olursa evin önündeki parka, hava soğuk olursa Ahmet’in yaşıtı 

çocuğu olan aileleri eve davet edip evde çocukların birlikte etkinlik 

yapabilecekleri zaman oluşmasını sağlıyordu. Beslenme saatlerinde sabah 

kahvaltısında yumurta, peynir ve süt vazgeçilmezlerdendi.  

Ahmet bebekken hem fiziksel açıdan, hem de zihinsel olarak hep 

yaşından daha ileri gözükmesi annesini hem sevindiriyor hem de 

endişelendiriyordu. Daha dokuz aylıkken, sorulan kırk beş nesnenin kırkını 

doğru olarak gösterebiliyordu. Ayrıca beş-altı adet soyut kavramı 

anlayabiliyordu. İki yaşına geldiğinde “Baby tv”de izlediği çocuk şarkılarından 

dördünü ezbere biliyordu. Özellikle kelime haznesi bakımından her zaman 

olağanüstü bir hafızası vardı. 

Ahmet ilkokula geçtiğinde ilgisini tek bir konu üzerine odaklamıyor, her 

şeyle ilgileniyordu. Bir konuya birkaç hafta boyunca derinlemesine ilgi 

duyuyor, sonra bir başka şeye aklı takıldığında onu bırakıp diğerine 

geçiyordu. Özellikle, matematiğe karşı özel bir ilgisi vardı: bine kadar olan 

sayıları toplayabiliyordu ve çarpma işlemine de başlamıştı. Matematik 

dışında fosiller, mitoloji, pul koleksiyonu, satranç ve hükümetin çalışmaları 

ilgilendiği diğer konular arasında yer alıyordu. Şu sıralarda resim çizmeye ve 

şiir yazmaya merak sarmıştı. Yaşıtlarına göre çok ileri ve inanılmaz güzel 

resimler çiziyordu. Kelimeler ve fikirler üzerinde çok ilgili idi; daha önce 

karşılaşmadığı ve bilmediği bir kelime ile karşılaşınca anlamını iyice 

kavrayıncaya kadar soru soruyordu. Arkadaşları onun etrafında toplanmıştı. 

Sınıf öğretmeninin Ahmet’in eğitimi konusunda destek almak için görüştüğü 

rehber öğretmen Ahmet’i zeka testi yaptırılması için rehberlik ve araştırma 

merkezine yönlendirmişti. Bir ay kadar önce “Temel Zeka Testi” başlıklı, yedi 

– on bir yaş arası çocuklar için hazırlanmış bir test uygulandı. Bu testte o 

kadar yüksek bir not aldı ki; testi uygulayan öğretmenin ilk cümlesi “Bu 

çocuğa mutlaka özel eğitim verilmeli”. 
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Örnek olayın okunduktan sonra eğitmen her katılımcıya örnek olayın 

yer aldığı fotokopiyi dağıtır. Daha sonra, “Örnek olay kahramanı Ahmet üstün 

yetenekli bir çocuktur. Az önce okuduğum metne göre üstün yetenekli 

olduğunun en önemli göstergesi nedir?” sorusunu sorar. Katılımcılardan 

gelen yanıtları dinler, konunun tartışılmasını sağlar. Verilen uygun yanıtları 

vurgular; sınırlı sayıda cevap gelmişse “Sizce Ahmet’in üstün yetenekli 

olduğunun en önemli göstergesi neler olabilir” sorusunu tekrarlar. Gelen 

yanıtları dinler. Yanlış anlayış ve kavramlaştırmalar olmasın diye hazırlamış 

olduğu sunuyu yansıtarak şu şekilde açıklama yapar: “Nitelikli olan kişileri 

belirlemek için eskiden beri çeşitli terimler kullanılmıştır. Zeki, kafalı, akıllı, 

dahi, deha, beyinli, beyin gücü, üstün zekalı, seçkin, üstün yetenekli, üstün 

başarılı gibi. Bu terimlerin bir bölümü bireyin sahip olduğu doğal yetenekleri 

belirlerken (zeki ve üstün yetenekli terimleri gibi), diğer bölümü de doğal 

yetenek aracılığı ile elde edilen ürünü belirtmektedir (deha, üstün başarılı, 

seçkin gibi). Zeka “İnsanın düşünme, akıl yürütme, gerçekleri algılama, 

yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı” olarak tanımlanmaktadır. 

Üstün zeka kalıtımla gelen, akademik başarı ve yüksek zihinsel potansiyele 

erişim için sahip olunan yüksek kapasitedir. Üstün yetenekli birey: “Zekâ, 

yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarında 

akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireydir”. Daha sonra, 

aynı soruyu tekrar sorar: “Okuduğum metne göre Ahmet’in üstün yetenekli 

olduğunun en önemli göstergesini açıklamalarımı göz önünde bulundurarak 

tekrar söyler misiniz?” der. Gelen yanıtları dinler. Doğru yanıt verenlere 

pekiştireç verir. Belirtilmeyen yanıt varsa bunları söyler. 

Eğitmen daha sonra, “Bir diğer sorum: Zeka gelişimini etkileyen 

etmenler nelerdir?” sorusunu sorar. Katılımcılardan gelen yanıtları dinler, 

konunun tartışılmasını sağlar. Soruya tam net bir yanıt verilmemişse eğitmen: 

“Zeka gelişimini çevresel ve kalıtımsal etmenler belirlemektedir” açıklamasını 

yapar. Bu açıklamadan sonra: “Az önce okuduğum metni göz önünde 

bulundurarak çevresel etmenlere örnek verir misiniz?” sorusunu sorar. 

Katılımcılardan gelen yanıtları dinler. Doğru yanıt verenlere pekiştireç verir. 

Örnek olayda yer alan çevresel etmenlerden bahsedilmeyen olursa onları 

belirtir. (Çevresel etmenlere örnek: Günde iki saat oyun oynama, kitap 

okuma, resim çizme, şarkı söyleme, beslenme alışkanlıkları…) 
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C- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ BÖLÜMÜ: 

Oturumun sonunda içeriği kısaca özetler. Aşağıda yer alan sorular 

sırası ile sorulur: 

(i) Üstün zeka ile üstün yetenek arasındaki farklılık nedir? 

(ii) Zekayı etkileyen çevresel etmenlere örnek verir misiniz? 

 Her bir sorudan sonra gelen yanıtlar dinlenir. Doğru yanıtlara 

pekiştireç verir. Öğrenme eksiklikleri varsa bunlar giderilir. Detaylı bilgi için 

başvurulabilecek kaynaklar hakkında bilgi verir. Bir sonraki oturumda 

işlenecek konudan bahsedilerek oturum sonlandırılır. 

 

Çizelge-1: Kazanım-İçerik İlişkilendirilmesi 

Kazanımlar İçerik (Slaytlar/Film Gösterimi) 

Bireyin zeka gelişimini etkileyen 
etmenleri zeka ve çevre alt 
başlıklarına göre yorumlayabilir 

Bireyin zeka gelişimini etkileyen 
etmenler 

Genel ve çok etmenli zeka kuramı 
genel ilkelerini hatırlar 

Zeka kuramları: Genel ve çok etmenli 
zeka kuramı 

Öğrenciyi genel ve çok etmenli zeka 
kuramı ilkelerine göre 
değerlendirerek bir çıkarsamaya 
varabilir 

Zeka kuramları: Genel ve çok etmenli 
zeka kuramı 

Üstün zekalı öğrencilerin fiziksel, 
bilişsel, sosyal ve kişilik özelliklerine 
ilişkin örnek verir 

Üstün yetenekli öğrencilerin 
davranışsal özellikleri 

Öğrencileri davranışsal özelliklerine 
göre değerlendirerek üstün yetenekli 
olarak aday gösterebilir 

Film gösterimi yapılacaktır. 

Üstün yetenekli öğrencileri 
değerlendirme aşamalarını hatırlar 

Üstün yetenekli öğrencilerin 
değerlendirilmesi 

Ölçüt tabanlı değerlendirme 
araçlarından belli başlılarını 
sınıfındaki öğrencileri aday 
göstermek amacıyla kullanır 

Üstün yetenekli öğrencilerin ölçüt 
(mutlak) tabanlı değerlendirilmesi 

Norm tabanlı değerlendirme 
araçlarından belli başlılarının 
kullanım temel ilkelerini hatırlar 

Üstün yetenekli öğrencilerin norm 
(bağıl) tabanlı değerlendirilmesi 
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“Üstün Yetenekli Öğrenciler Ve Özellikleri” Konulu Eğitim Seminerinde 

Yer Alan Kazanımların Zihinsel Düzeye Göre Dağılımı:  

BİLGİ 
BİRİKİMİ 
BOYUTU 

BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU 

Hatırlama Anlama Uygulama Çözümleme Değerlen
dirme 

Yaratm
a 

Sa
yı 

% Sa
yı 

% Sa
yı 

% Sayı % Sayı % Say
ı 

% 

Olgusal 
Bilgi 

2 25.
0 

- - - - - - - - - - 

Kavrams
al Bilgi 

1 12.
5 

2 25.0 - - - - - - - - 

İşlemsel 
Bilgi 

- - 1 12.5 - - 1 12.5 - - - - 

Üst 
bilişsel 
Bilgi 

- - - - 1 12.5 -  - - - - 

Toplam 3 37.
5 

3 37.5 1 12.5 1 12.5 - - - - 

 

KONULARA GÖRE KAZANIMLARIN DAĞILIMI: 

1-Üstün Yetenek ve Yeteneği Etkileyen Etmenler: 4 soru (1,2,3 ve 4.ncü 

sorular) 

2-Üstün Yeteneği Çocukların Özellikleri: 8 soru (5,6,7,8,9,10,11 ve 19.ncu 

sorular) 

3-Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesi: 7 soru (12,13,14,15,16,17 ve 

18.nci sorular) 

KAZANIMLAR 

1- Bireyin zeka gelişimini etkileyen etmenleri zeka ve çevre alt başlıklarına 

göre yorumlayabilir. (Kavramsal bilgi -bb-/2.1 Yorumlama) 

Bilgi testinde: 1 ve 2.nci soru 

2- Genel ve çok etmenli zeka kuramı genel ilkelerini hatırlar (Olgusal bilgi -

ab-/1.2 hatırlama) 

Bilgi testinde: 3.ncü soru  

3- Öğrenciyi genel ve çok etmenli zeka kuramı ilkelerine göre değerlendirerek 

bir çıkarsamaya varabilir (İşlemsel bilgi -cc-/2.5 Sonuç çıkarma) 

Bilgi testinde: 4.ncü soru 

4- Üstün yetenekli öğrencilerin fiziksel, bilişsel, sosyal ve kişilik özelliklerine 

ilişkin örnek verir (Kavramsal bilgi-bb-/2.2 Örneklendirme) 

Bilgi testinde: 5,6,7,8 ve 19.uncu soru 
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5- Öğrencileri davranışsal özelliklerine göre değerlendirerek üstün yetenekli 

olarak aday gösterebilir (İşlemsel bilgi –cc-/4.1 Ayrıştırma) 

Bilgi testinde: 9,10 ve 11.nci  soru 

6- Üstün yetenekli öğrencileri değerlendirme aşamalarını hatırlar (kavramsal 

bilgi –ba-/1.2 Hatırlama)  

Bilgi testinde: 12 ve 13.nci soru  

7- Ölçüt tabanlı değerlendirme araçlarından belli başlılarını sınıfındaki 

öğrencileri aday göstermek amacıyla kullanır. (Üst bilişsel bilgi –db-/3.2 

Yararlanma)  

Bilgi testinde: 14 ve 15.nci soru 

8- Norm tabanlı değerlendirme araçlarından belli başlılarının kullanım temel 

ilkelerini hatırlar (Olgusal bilgi ab-/1.1 Tanıma)  

Bilgi testinde: 16,17 ve 18.nci soru 
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EK:5 

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE ÖZELLİKLERİ EĞİTİM KİTAPÇIĞI 

İÇİNDEKİLER 

1. Üstün Zekâ/Yetenek ve Zekâyı Etkileyen Etmenler 

1.1 Zeka Nedir? 

1.2 Üstün Zekalı Mı? Üstün Yetenekli Mi? 

1.3 Zeka Gelişimini Etkileyen Etmenler: Çevre Mi? –Kalıtım Mı? 

1.4 Genel (Tek Etmenli) Zeka Mı? Çok Etmenli Zeka Mı? 

2. Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri 

2.1 Fiziksel Özellikleri 

2.2 Zihinsel Özellikleri 

2.3 Sosyal ve Kişilik Özellikleri 

3. Üstün Yetenekli Çocukların Belirlenmesi 

3.1 Değerlendirmede Hangi Aşamalar Takip Edilmeli? 

3.2 Ülkemizde Genel Eğitim Okullarında Üstün Yetenekli Çocukların 

Belirlenmesi 

3.3 Değerlendirme Yaklaşımı 

3.3.1 Ölçüt (Mutlak) Değerlendirme 

3.3.1.1 Aday Gösterme 

3.3.1.2 Öğretmen Yapımı Başarı Testleri 

3.3.1.3 Gelişimsel Çizelgeler 

3.3.2 Norm (Bağıl) Değerlendirme 

3.3.2.1 Zeka Testi 

3.3.2.2 Başarı Testi 

3.3.2.3 Yaratıcılık Testi 

4. Kaynakça 

5.Ekler 
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ÖNSÖZ 

Öğrencilere sunulan eğitimin niteliği şüphesiz öğretmenlerin niteliğine 

bağlıdır. Dolayısıyla, nitelikli bir eğitimin ön koşulu öğretmen niteliklerinin 

yükseltilmesinden geçmektedir.  

Söz konusu genel ilkeden yola çıkarak genel eğitim okullarında ilköğretim 

birinci kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli 

öğrencinin özellikleri hakkında bilgi düzeylerinin tespit edilmesi ve konuya 

ilişkin verilen bir eğitimin üstün yetenekli öğrencinin belirlenmesine ilişkin 

etkililiğinin test edilmesi amacıyla toplam sekiz oturumdan oluşan üç günlük 

bir eğitim semineri hazırlanmıştır. 

Seminer; üstün yetenek ve üstün yeteneği etkileyen etmenler, üstün yetenekli 

çocukların özellikleri ve belirlenmesi konularını içermektedir. Çerçeve 

program niteliğinde bu eğitim programı kitapçığı katılımcıların konuya ilişkin 

bilgi düzeyini yükseltebilmek için hazırlanmıştır.  
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1. Üstün Zekâ/Yetenek ve Zekâyı Etkileyen Etmenler  

Öğrenme Hedefleri  

Bu üniteyi tamamladıktan sonra, 

 Üstün zeka ve üstün yetenek terimlerini tanımlayabilecek, 

 Zeka gelişimini etkileyen çevre ve kalıtım etmenlerini bilecek, 

 Zekayı açıklamaya yönelik yaklaşımlar arasındaki temel farkı 

açıklayabileceksiniz. 

İçindekiler 

 Zeka Nedir? 

 Üstün Zekalı Mı? Üstün Yetenekli Mi? 

 Zeka Gelişimini Etkileyen Etmenler: Çevre Mi? Kalıtım Mı? 

 Genel (Tek Etmenli) Zeka Mı? Çok Etmenli Zeka Mı? 

Düşünelim, Tartışalım 

? Bir öğrencinizi normal bireylerden daha zeki veya yetenekli olarak 

değerlendirirken hangi ölçütleri göz önünde bulunduruyorsunuz tartışalım. 

? Zeka gelişimini hangi etmenler etkiler tartışalım. 

 Örnek Olay 

Ayşe hanım özel bir eğitim kurumunda çocuk gelişim uzmanı olarak 

çalışmakta idi. Oğlu Ahmet doğduktan sonra işine ara vermişti. Tüm 

zamanını Ahmet’le geçiriyordu. İş yerindeki alışkanlıklarını eve taşımıştı. 

Ahmet’i büyütmüyor adeta eğitiyordu. Her gün en az iki saat oyun oynuyorlar, 

kitap okuyorlar, resim çiziyorlar, şarkı söylüyorlar, dikkat süresini uzatmaya 

yönelik etkinlikler yapıyorlar ve daha sonra öğle uykusu. Öğlenden sonra, 

hava güzel olursa evin önündeki parka, hava soğuk olursa Ahmet’in yaşıtı 

çocuğu olan aileleri eve davet edip evde çocukların birlikte etkinlik 

yapabilecekleri zaman oluşmasını sağlıyordu. Beslenme saatlerinde sabah 

kahvaltısında yumurta, peynir ve süt vazgeçilmezlerdendi. Menüde öğlene 

doğru et veya kemik suyundan yapılmış çorba, ara öğünlerde meyve ve 

akşama köfte vardı. 
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Ahmet bebekken hem fiziksel açıdan, hem de zihinsel olarak hep yaşından 

daha ileri gözükmesi annesini hem sevindiriyor hem de endişelendiriyordu. 

Daha dokuz aylıkken, sorulan kırk beş nesnenin kırkını doğru olarak 

gösterebiliyordu. Ayrıca beş-altı adet soyut kavramı anlayabiliyordu. İki 

yaşına geldiğinde “Baby tv”de izlediği dört çocuk şarkısını ezbere biliyordu. 

Özellikle kelime haznesi bakımından her zaman olağanüstü bir hafızası 

vardı. 

Ahmet ilkokula geçtiğinde ilgisini tek bir konu üzerine odaklamıyor, her şeyle 

ilgileniyordu. Bir konuya birkaç hafta boyunca derinlemesine ilgi duyuyor, 

sonra bir başka şeye aklı takıldığında onu bırakıp diğerine geçiyordu. 

Özellikle, matematiğe karşı özel bir ilgisi vardı: bine kadar olan sayıları 

toplayabiliyordu ve çarpma işlemine de başlamıştı. Matematik dışında fosiller, 

mitoloji, pul koleksiyonu, satranç ve hükümetin çalışmaları ilgilendiği diğer 

konular arasında yer alıyordu. Şu sıralarda resim çizmeye ve şiir yazmaya 

merak sarmıştı. Yaşıtlarına göre çok ileri ve inanılmaz güzel resimler 

çiziyordu. Kelimeler ve fikirler üzerinde çok ilgili idi; daha önce karşılaşmadığı 

ve bilmediği bir kelime ile karşılaşınca anlamını iyice kavrayıncaya kadar 

soru soruyordu. Sınıf öğretmeninin Ahmet’in eğitimi konusunda destek almak 

için görüştüğü rehber öğretmen Ahmet’i zeka testi yaptırılması için rehberlik 

ve araştırma merkezine yönlendirmişti. Bir ay kadar önce “Temel Zeka Testi” 

başlıklı, yedi – on bir yaş arası çocuklar için hazırlanmış bir test verildi. Bu 

testte o kadar yüksek bir not aldı ki; testi uygulayan öğretmenin ilk cümlesi 

“Bu çocuğa mutlaka özel eğitim verilmeli”… 

Not: Stuart ve Beste’den (2010) uyarlanmıştır. 

………….. 
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