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  Cumhurbaşkanı 

 

 

 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

 

Doksan altı yıl boyunca sürdürülen eğitim uygulamalarıyla -çok az istisnaları dışında- zekâ 

ve yeteneği öldüren anlayışın hâlâ egemen olduğu kanaatindeyiz. Çeyrek yüzyıl önce beyin 

göçünden beyin dolaşımı evresine geçen dünyada Türkiye’nin insan kaynağını 

yetiştirmesinin hayati öneme sahip olduğu hususu temel ortak kabullerden biridir. 

Ülkemizin zekâ ve yeteneğin geliştirilmesi ve istihdamı amacıyla yeni bir atılım yapması 

gerektiğini öngörmekteyiz. Zekâ ve yetenek eğitimi bakımından zihniyet değişimine 

gidilebilmesi için beş yılı kapsayacak şekilde stratejik çalışmalara başlanabilirse, ülkemizin 

bu alanla ilgili tasavvurunu geliştirebileceğini düşünmekteyiz. 

 

 

 

Çocuk Vakfı, 1999 yılından bu yana özel yetenekli bireylerin örgün, yaygın ve sargın 

eğitim boyutu ile ilgili insan kaynağı planlamasına yönelik durum tespiti çalışmaları 

yapmakta ve öneriler geliştirmektedir. Başbakanlığınız döneminde 23-25 Eylül 2004 

tarihinde İstanbul’da düzenlediğimiz I. Türkiye Üstün Zekâlı Çocuklar Kongresi’nde alınan 

kararların hiçbiri bugüne kadar hayata geçirilemediği gibi; MEB, TÜBİTAK-TÜSSİDE 

bünyesinde sonuçlandırılan I. Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi ve Uygulama 

Planı 2012-2016 belgesi yerine, strateji belgesi özelliği taşımayan vasat bir faaliyet 

dökümanı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’na sunarak yapılan bütün çalışmaların önünü 

kesmiştir. Bakanlık tarafından Hükümet Kararı olması talebiyle Başbakanlığa sunulan bu 

faaliyet dökümanı için Başbakanlık Kanunlar ve Kararnameler Genel Müdürlüğü nezdinde 

yaptığımız girişimler sonunda Bakanlığa iade edilen bu belge, kapsadığı sürenin bitmesine 

beş ay kaldığı hâlde bugüne kadar uygulanmamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

 

Yirmi yıl içinde alan uzmanları ile sürdürdüğümüz çok yönlü bilimsel çalışmalar sonunda 

ülke ölçekli önerilerimizi güncelleyerek gözden geçirdik. Bu öneriler arasında 

talimatlarınız doğrultusunda hazırladığımız ve 28 Mayıs 2012 tarihinde Başbakanlığa ve 

25 Temmuz 2017 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına sunduğumuz Türkiye Yetenekleri 

Geliştirme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Taslağı (YGK) da yer 

almaktadır.  

 

Zekâ ve yetenek konusunda yeni bir anlayış, yeniden yapılandırma ve yeni eğitim 

modellerinin geliştirilmesini içeren ülke ölçekli önerilerimizi sunuyoruz. Türkiye’nin bu 

alanda önümüzdeki yirmi beş ve elli yılını kapsayacak köklü çalışmaların yapılması 

hususunu tensiplerinize arz ederiz. 

 

Saygılarımızla, 

 

Mustafa Ruhi Şirin 

Çocuk Vakfı Başkanı 

 

 

 

 

Eki: 

Ek 1: Çocuk Vakfı’ndan Zekâ ve Yetenek  

Konusunda Ülke Ölçekli Öneriler 

Ek 2: Çocuk Vakfı Tanıtım Bilgisi 


