
 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU 

( 2015–2016 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Tanılaması İçin ) 

 

Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin amacı;     

a) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki üstün yetenekli bireylerin bilim insanı olarak 

yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve 

bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlemek  

b) Doğumdan, yükseköğretimin sonuna kadar olan süreçte, üstün yetenekli bireylerin erken 

yaşta fark edilmesini ve ihtiyaç duydukları akademik eğitimin, psikolojik ve sosyal desteğin 

verilmesini sağlamak, zekâ, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemek,  

c) Üstün yetenekli bireylerin ailelerinin ve öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi 

için, ilgili resmi ve özel kurumlara danışmanlık yapmak,  

ç) Üstün yeteneklilere yönelik ülke ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar 

yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmak, 

d) Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politikaları 

değerlendirmek ve güncelleştirmek, 

e) Üstün yeteneklilerin eğitimi, istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye, planlamaya ve 

uygulamaya katkıda bulunmak, 

f) Üstün yeteneklilerin ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, 

geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını; lider, yaratıcı ve üretici düşünce 

yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir bakış açısıyla ülke kalkınmasına yarar sağlayacak 

biçimde geliştirmek, 

g) Üstün yeteneklilerin yetenek alanı ya da alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve 

duygusal gelişimlerini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, 

ğ) Üstün yeteneklilerin, yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst 

düzeyde kullanmalarını sağlamak. 

Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün yetenekli öğrencilerin 

bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler 

olarak yetişmelerini sağlamak da Merkezimizin temel amacıdır. Parlak öğrenciler değil, Üstün 

veya Özel yetenekli öğrenciler KÜYEM’ in hedef kitlesidir. Bu sebeple, öğrenci gözlem 

formlarının doldurulmasında, Sınıf öğretmenlerimizin duyarlı, özverili ve titiz davranmaları 



bu tanılamanın en önemli noktasını oluşturmaktadır. Sınıf Öğretmenleri sayı sınırlaması 

olmadan uygun gördükleri öğrencilerini testlerimize aday gösterebilirler. 

Parlak ve Üstün Yetenekli çocuklar arasındaki farklılıkların bilinmesi daha isabetli seçim 

yapmanıza yardımcı olacaktır. 

PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUK 

Yanıtları bilir. Sorular sorar. 

İlgilidir. Aşırı meraklıdır. 

Dikkatini yoğunlaştırır 
Hem zihinsel hem de fiziksel olarak katılım 

gösterir. 

İyi fikirleri vardır. Çılgın, saçma gelen düşüncelere sahiptir 

Çok çalışır. 
Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken sınavlarda 

başarılıdır. 

Soruları yanıtlar. Ayrıntıları dikkate alarak tartışır, zenginleştirir. 

Üst grubu oluşturur. Grubun ötesindedir. 

İlgi ile dinler. Kuvvetli duygu ve düşünceler sergiler. 

Kolaylıkla öğrenir. Zaten biliyordur. 

Tam olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar 

gerekir. 
Tam olarak öğrenmesi için 1–2 tekrar yeterlidir. 

Düşünceleri anlar. Soyutlamalar yapar. 

Yaşıtlarından hoşlanır. Yetişkinleri tercih eder. 

Anlamı yakalar. Varsayımlar ortaya atar. 

Ödevlerini tamamlar. Yeni proje atılımlarında bulunur. 

Alıcıdır. Ateşlidir.  

Doğru olarak kopya eder. Yeni bir desen yaratır. 

Okulu sever. Öğrenmeyi sever. 

Bilgileri emer. Bilgilerle oynar. 

Teknikçidir. İnatçıdır. 

İyi ezberler. İyi tahmincidir. 

Doğru, ardıl bir sonuçtan hoşlanır. Karmaşıklığa açlık duyar. 

Uyanık, dikkatlidir. Keskin gözlemcidir. 

Öğrendiği kadarıyla tatmin olur. Çok fazla öz eleştiri yapar. 

 

 

 

 



TANILAMA NEDİR?  

Üstün yetenekli öğrencileri seçme sürecidir. 

 

TANILAMA SÜRECİ:   

      2015–2016 Eğitim-Öğretim yılı için tanılama sürecinde Karabük merkez ve ilçelerindeki 

tüm “İlköğretim Okulları” tanılama kapsamına alınmıştır. Tanılama döneminde Karabük 

merkez ve ilçelerindeki ilköğretim okullarının 4. sınıflarında okuyan ve sınıf/rehber 

öğretmenleri veya velilerince önerilen öğrenciler tanılamaya katılabilecektir. Bu 

tanılama sonunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılında 

Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 

akademik, zihinsel, yaratıcı yetenek ve becerileri geliştirici eğitim programlarına 

alınacaklardır. 

 

A) Aday Gösterme: 

 

 Üniversitemizce hazırlanan “Öğrenci Gözlem Formu” Şubat ve Mart ayları içerisinde 

Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

WEB adresinde “http://kuyem.karabuk.edu.tr” yayımlanır.  

 “Öğrenci Gözlem Formu” sınıf öğretmenleri tarafından internet ortamında doldurulur. 

Sınıf Öğretmenleri sayı sınırlaması olmadan uygun gördükleri öğrencilerini aday 

gösterebilirler. 

 Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 

aday gösterilecek öğrenciler sadece “Zihinsel Alanda” değerlendirilir. 

 Gözlem formunda “Gözlem Dönemi” olarak ifade edilen bölüm doldurulurken, 

öğretmenin öğrenci ile beraber olduğu sınıflar (Örnek: 1.sınıf, 2.Sınıf…) olarak 

yazılır. 

 Gözlem formunda yer alan öğrenci, öğretmen ve veli bilgileri eksiksiz doldurulur. 

 “Gözlem Formları” okul idaresi tarafından onaylanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B) II. Ölçme ve Değerlendirme (Genel Yetenek Testi) 

 

 Okullar veya veliler tarafından aday gösterilen öğrencileri; KUYEM Değerlendirme 

Komisyonu tarafından gözlem formları doğrultusunda değerlendirmeye alır.  

 II. Ölçme ve değerlendirmeye alınacak öğrenciler için sınav yeri ve saati internet 

sitemizden duyurulacaktır(www.kuyem.karabuk.edu.tr). 

 Öğrenciler bu II. Ölçme ve değerlendirmeye gelirken yanlarında; 

- Nüfus Cüzdanı 

- Öğrenci belgesi 

- Yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi  

- İçme suyu 

getirmeleri gerekmektedir. 

 

C) III. Ölçme ve Değerlendirme (Bireysel İnceleme): 

 

 II. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre III. Ölçme ve Değerlendirme(Bireysel 

İnceleme)ye girmeye hak kazanan öğrencilere randevu gün ve saati  “Karabük 

Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından 

www.kuyem.karabuk.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. 

 II. Değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenciler, Karabük Üniversitesi Üstün 

Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince bireysel incelemeye alınırlar. 

 

D) KAYIT VE YERLEŞTİRME: 

 

 Karabük Üniversitesince bildirilen sonuçlara göre Karabük Üniversitesi Üstün 

Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine kayıt hakkı kazanan 

öğrenciler www.kuyem.karabuk.edu.tr adresinde yayımlanır ve resmi yazı ile okul 

müdürlüklerine gönderilir. 

 Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin belirleyeceği tarihlerde merkez yönetimi 

tarafından kayıtları yapılır. 

 Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

eğitim programlarına öğrencilerin devam etmesi, ulaşım ve katılma veli 

sorumluluğundadır. 

 

http://www.kuyem.karabuk.edu.tr/
http://www.kuyem.karabuk.edu.tr/
http://www.kuyem.karabuk.edu.tr/


 

ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

                ÖĞRENCİ TANILAMASI  VE GÖZLEM FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 

  

1. “İlköğretim Çağı Öğrencileri Gözlem Formu” 53 maddeden oluşmaktadır.  

2. Gözlem formunda Sürekli Katılır (4), Sıklıkla (3), Ara Sıra (2) ve Hiç (1) puandır.  

3. Bir öğrencinin gözlem formundan alabileceği en düşük puan 53, alabileceği en yüksek 

puan ise 212’ dır.  

4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 

sorular bilişsel özelliklere yönelik sorulardır.  

5. 25, 26, 27 ve 28. sorular liderliğe yönelik sorulardır.  

6. 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35 ve 36. sorular müzik yeteneğine yönelik sorulardır.  

7. 37, 38, 39, 40, 41 ,42, 43, 44 ve 45. sorular resim yeteneğine yönelik sorulardır.  

8. 46, 47, 48 ve 49.50, 51, 52, 53 sorular drama yeteneğine yönelik sorulardır.  

9.  “İlköğretim Çağı Öğrencileri Gözlem Formu” okullara gönderilecektir.  

10. Tüm öğrencilerin gözlem formları madde 2 ve 3’de belirtilen puanlara göre puanlanır.  

11. Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Tanılama Komisyonunca yapılan ön değerlendirmede belirlenen puanın üzerindekiler 

II. Ölçme ve Değerlendirmeye alınırlar.  

12. II.Ölçme ve Değerlendirme sonunda Merkez Tanılama Komisyonunca yeterli 

performansı gösterdiği tespit edilen öğrenciler bireysel incelemeye alınırlar.  

13. Ancak II.Ölçme ve Değerlendirme sonunda bireysel incelemeye alınması uygun 

görülen öğrencilerin tümü teste alınacaklardır. Yapılan bireysel inceleme sıralı 

sonuçları Üniversitemiz Tanılama komisyonunca Rektörlük Makamına sunulur. 

14. Yukarıda belirtilen bireysel inceleme, ölçme araçları dışında kullanılması düşünülen 

ölçme araçları Rektörlüğün onayı alındıktan sonra kullanılabilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 

Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

 

 

 

         İLETİŞİM : 

 

         KÜYEM Tel      : 0 370 433 47 68 -4413 

         Belgegeçer          : …. 

         E-Posta               : Resmi Yazışmalar İçin: kuyem@karabuk.edu.tr 

         Web                    :  www.kuyem.karabuk.edu.tr                             

 

         Bireysel iletişim için:  kuyem@karabuk.edu.tr 

          

            

http://www.kuyem.karabuk.edu.tr/

