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Önsöz

Ö

¤rencilerin birçok ortak özellikleri vard›r. Onlar› bu ortak noktada buluflturan fley insan olmalar›d›r. Bunun yan›nda da aralar›nda birçok önemli
farklar vard›r. Farkl›l›klar› da onlar›n birer birey olmalar›n› sa¤lar.

Her bireye eflit e¤itim olanaklar›n›n sunulmas›, Türkiye gibi, demokrasi ile yönetilen ülkelerin temel prensiplerinden biri olmal›d›r. Bu, ayn› zamanda temel insan haklar›n›n da bir gere¤idir. Bu noktada, eflit e¤itim olanaklar›n›n ayn› e¤itim
f›rsatlar› olmad›¤› konusuna da aç›kl›k getirmekte yarar vard›r; çünkü üstün zekâl› ve özel yetenekli ö¤renciler e¤itim ve ö¤renim aç›s›ndan farkl› özelliklere sahiptirler ve bu nedenle de farkl›laflt›r›lm›fl bir e¤itim program› gereksinimi içindedirler. Bu gereksinmelerinin karfl›lanmas›, ö¤rencilerin potansiyellerini tamamen
gerçeklefltirmeleri için vazgeçilmez bir unsurdur. Aksi halde yok olma tehlikesi
içinde olabilirler. Tek tip ö¤retime yer verilen bir s›n›fta sadece ö¤rencilerin benzerliklerine odaklan›l›r. Birey olarak e¤itim gereksinmeleri karfl›lanmaz. Oysa farkl›laflt›r›lm›fl bir e¤itim program›n›n uyguland›¤› s›n›ftaki ö¤retimde, paylafl›lan
özellikler önemli oldu¤u kadar farkl›l›klar da önem kazan›r. Bu nedenle, farkl›
özellikler gösteren üstün zekâl› ö¤rencilere farkl›laflt›r›lm›fl e¤itim olanaklar›n›
sunmay› reddetmek, ne demokrasi, ne insan haklar›, ne de ça¤dafl e¤itim
anlay›fl› ile ba¤dafl›r.
Topluma tüm alanlarda insan çabas›yla yap›lan katk›lar›n büyük bir bölümü
üstün zekâl› olarak niteledi¤imiz kesim taraf›ndan gerçeklefltirilir. Bu kesime e¤itim aç›s›ndan götürülecek hizmet, ülkemizin kalk›nmas› için at›lacak ad›mlardan
biri gibi görülse de, gerçekte tüm insanl›¤›n esenli¤i ile ilgilidir ve üstün bireyler
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birçok alana yapacaklar› katk›lar›yla, s›n›rlarla k›s›tlanmadan tüm dünyaya mal
olan kiflilerdir.
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Girifl

A

s›rlard›r çeflitli ülkeler yetenekli çocuklar›n e¤itimi ve ö¤retimi ile ilgilenmifl
bu konuda çeflitli çal›flmalar yapm›fllard›r. Üstün yetenekli çocuklara bu kadar ilgi gösterilmesinin nedeni toplumlar›n günden güne de¤iflen ve ilerleyen
sosyo-politik felsefeleri, bilgi alanlar›n›n ilerlemesi ve çeflitlenmesidir.
Sadece zekâ kriteri ele al›nd›¤›nda, üstün zekâ düzeyindeki bireyler, toplumun % 2’si gibi küçük bir bölümünü oluflturmalar›na karfl›n, ülke kalk›nmas›ndaki önemleri çok büyüktür. Bu nedenle, üstün zekâl› ve özel yetenekli çocuklar›n e¤itim ve ö¤retimleri ve topluma kazand›r›lmalar› için her ö¤retim kademesinde al›nacak önlemler, ülkemizi ileriye götürecek en önemli yat›r›mlardan
biridir.
Yurdumuzun kalk›nmas›nda, iyi yetiflmifl insan gücü en önemli unsurlardand›r. Buna ba¤l› olarak “üstün yetenekli kimdir?” ve “di¤er insanlardan farklar› nelerdir?” sorular›na aç›kl›k getirilmelidir. Üstün yetenekliler; genel ve özel yetenekleri aç›s›ndan yafl›tlar›na göre daha üst düzeyde kapasiteye sahip oldu¤u uzmanlar taraf›ndan belirlenen bireylerdir. Di¤er bireylerden farklar› ileri düzeyde zihinsel yetene¤e, çeflitli alanlarda özel yetene¤e, duyarl›l›k ve yarat›c›l›¤a, üretkenli¤e ve yo¤un motivasyona sahip olmalar›d›r.
E¤itim ö¤retimin temeli; bireysel özelliklere ifllerlik kazand›rmak üzere bireyin yeteneklerini gelifltirmektir. Nitekim yasalar›m›z da bu do¤rultudad›r. Örne¤in, 1739 Say›l› Millî E¤itim Kanununun 6’nc› maddesinde “Fertler e¤itimleri
süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do¤rultusunda çeflitli okullara
ve programlara yöneltilerek yetifltirilirler” hükmü bulunmaktad›r. Bu kanunun,
E¤itimde F›rsat ve ‹mkân Eflitli¤i bafll›¤› alt›ndaki 8’nci maddesinde de “Özel e¤i-
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tim gerektiren çocuklar› yetifltirmek için özel tedbirler al›n›r” hükmü yer almaktad›r. Fakat bu günkü e¤itim sistemimizle üstün yeteneklilerin bütün engelleri tek
bafl›na aflarak, kendilerini yetifltirmelerini, sivrilmelerini beklemek üstün beyin gücünün ço¤unun heba edilmesine neden olabilir. Ülkemizde üstün yetenekli çocuklar›n seçilmesine, e¤itim ve ö¤retimine özel ihtimam gösterilmesine fliddetle
ihtiyaç vard›r. Bu gün okullar›m›zda uygulanan ö¤retim program› haz›rlan›rken
normal çocuklar›m›z›n ö¤renme kapasitesi göz önünde tutuldu¤u için üstün yetenekli çocuklara hitap etmemektedir.
Bu nedenle âcilen üstün zekâl› ve özel yetenekli çocuklar›n do¤as›na uygun
e¤itim model ve programlar›n›n gelifltirilmesine ve bunlara uygun özel e¤itim kurumlar› aç›lmas›na, üstün veya özel yetenekli bireylerin ülkemizde istihdam›na
yönelik stratejik plânlamalar›n yap›lmas›na gereksinim vard›r.

K‹MLER ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARDIR?
Konunun karmafl›k ve çok yönlü olmas›, son fleklini alm›fl bir üstün yetenekli çocuk tan›m›na ulaflmay› güçlefltirmektedir. Bu konuda hâlâ çal›flmalar sürmekte, sonuç olarak da tan›mlamalarda yeni yaklafl›mlar ortaya ç›kmaktad›r (Davasl›gil, 1990). 1925’te Terman taraf›ndan ileri sürülen sadece yüksek zekâ bölümü
gibi tek ölçüte dayal› tan›mlar zamanla yerini çoklu ölçüte dayal› tan›mlara b›rakm›flt›r. 1972 y›l›nda A.B.D.’nde Marland raporuyla ortaya at›lan tan›m›n böyle bir
geçiflin gerçekleflmesindeki önemi büyüktür (Clark, 1997; Davasl›gil, 1990).
Clark’›n bu rapordan aktard›¤›na göre,
Üstün zekâl› ve özel yetenekli çocuklar, seçkin yeteneklerinden dolay›, yüksek seviyeli ifl yapmaya yeterli olduklar›, bu alanda, profesyonel
olarak bilinen kimseler taraf›ndan belirlenmifl olan çocuklard›r. Bunlar,
kendilerine ve topluma katk›da bulunabilmeleri için, normal okul
programlar›n›n ötesinde farkl›laflt›r›lm›fl e¤itim programlar› ve hizmet-
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Bu yetenek alanlar› flunlard›r: Büyüksezer, Erifl)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Genel zihin yetene¤i,
Özel akademik yetenek,
Yarat›c› veya üretken düflünme yetene¤i,
Liderlik yetene¤i,
Görsel ve sanat yapma yetene¤i,
Psiko-devimsemsel (motor) yetenek.

Söz konusu komisyon üstünlerin tan›m›nda yer almas› gereken çeflitli yetenek alanlar›na dikkat çekmifl ve ABD’de genifl kabul görmüfltür (Gallagher ve Courtright, 1986; Büyüksezer ve Erifl). Renzulli (1986) bu tan›ma elefltiriler getirmifl
ve eklemeler yapm›flt›r. Özellikle, motivasyon gibi zihinsel olmayan ögelere yer
verilmemifl olmas›n› elefltirmifltir.
Renzulli, yarat›c› hizmetler sunarak baflar›l› olan bireyler üzerinde yap›lan incelemelerin, birbiriyle etkileflim içinde olan üç özellik kümesine sahip olduklar›n›
gösterdi¤ini belirtmektedir. Bu kümelerden birincisi, genel ve özel yetenek düzeyi; ikincisi, yarat›c›l›k, yani yeni düflünceler oluflturup, bunlar› yeni sorunlar›n çözümünde uygulayabilme yetene¤i; üçüncüsü de motivasyon, yani, bir ifli bafl›ndan sonuna kadar götürecek görev anlay›fl›d›r. Herhangi bir alanda gerçek üstün
bir baflar›n›n sa¤lanmas› için yukar›da belirtilen bu üç özellik kümesi aras›ndaki
etkileflim gereklidir. Bireyin, bu ölçütlerin hepsinde yafl›tlar›n›n % 85’inden ve en
az›ndan birinde % 98’inden daha baflar›l› olmas› halinde, üstün biri olarak kabul
edilebilir (Ataman, 1989; Davasl›gil, 1990; Hallahan ve Kaufman, 1978; Özsoy,
1984; Renzulli, 1986).
Renzulli’nin (1986), birinci kümede yer ald›¤›n› belirtti¤i genel yetenek’ten
kastetti¤i fley
•

Yüksek düzeyde soyut düflünebilme, sözel ve say›sal usa varma, uzamsal iliflkiler, bellek ve sözcük ak›c›l›¤›,

•

D›fl çevrede karfl›lafl›lan yeni durumlara uyum gösterme ve onlar› flekillendirme,

•

Bilgi ifllemin otomatikleflmesi, yani bilgilerin h›zl›, sa¤l›kl› ve seçici olarak
an›msanmas›

lerine gereksinim duyan çocuklard›r.

Ça¤lar (1986), 1977 y›l›nda A.B.D.’deki E¤itim Komisyonu’nun (U.S. Office of
Education) ileri sürdü¤ü tan›m› aktararak, flöyle devam eder:

ile ilgili kapasitelerdir.

Bu çocuklar saptanan alanlar›n biri, birkaç› veya bunlar›n birleflmesinden
oluflan bir bütünlük içinde yüksek baflar› gösterirler ve gizil güçlere sahiptirler.

Yine birinci kümede yer ald›¤›n› ileri sürdü¤ü özel yeteneklerden ise, yukar›da belirtilen genel yeteneklerin çeflitli birleflimlerini özel bilgi alanlar›na veya
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sanat, liderlik, yönetim vb. gibi performans alanlar›na uygulayabilme kapasitesini kastetmektedir.
Yarat›c›l›k olarak nitelendirdi¤i ikinci küme özelliklerini ise, Renzulli
•
•
•

Düflüncenin ak›c›, esnek ve özgün olmas›,
Deneyime aç›k olma; kendinin ve di¤erlerinin düflüncelerindeki, aksiyonlar›ndaki ve ürünlerindeki yenili¤e ve de¤iflikli¤e karfl› al›c› olma,
Ayr›nt›ya, düflünce ve maddelerin estetik niteliklerine duyarl› olma

fleklinde s›ralanabilece¤ini belirtmifltir.
Zihinsel olmayan özellikler olarak nitelendirdi¤i ve üçüncü kümede yer ald›¤›n› ileri sürdü¤ü üstün motivasyonu ise,
•
•
•

•
•

Belirli bir problem, çal›flma alan› veya herhangi bir ifade flekline karfl›
yüksek düzeyde ilgi, heves, hayranl›k, ba¤l›l›k duyma kapasitesi,
Sebatkâr, azimli, sab›rl›, kararl› olma, çok çal›flabilme ve kendini belirli
bir ifle adayabilme kapasitesi,
Önemli bir iflin üstesinden gelebilece¤ine iliflkin bireyin kendisine olan
inanc›, güveni, afla¤›l›k duygusundan ar›nm›fl olmas›, baflarma dürtüsüne sahip olmas›,
Belirli alanlardaki önemli sorunlar› görebilme ve geliflmelere ayak uydurabilme yetene¤i,
Bireyin çal›flmalar›na yüksek standartlar› hedeflemesi ve d›fltan gelen
elefltirilere aç›k olmas›, kendi ve di¤erlerinin çal›flmalar›na esteti¤e dayal› zevk, kalite ve mükemmellik anlay›fl› ile yaklaflmas›

fleklinde aç›klamaktad›r. Renzulli, ayr›ca, kiflilik ve çevresel ö¤elerin de bireyin üstün olma niteli¤ini kazanmas›nda etkili oldu¤unu ileri sürmüfltür.
A.B.D.’nde 1994 y›l›nda ileri sürülen daha yeni bir tan›m ise, “üstün ve yetenekli” terimi ö¤renciler, çocuklar veya gençlerle ilgili olarak kullan›ld›¤›nda, zihinsel, yarat›c›, artistik veya liderlik kapasitesiyle ilgili alanlarda veya özel akademik
alanlarda yüksek performans yeterlili¤i gösteren ve yeterliklerini tam olarak gelifltirebilmeleri için genellikle okul taraf›ndan sa¤lanmayan hizmetler veya etkinliklere gereksinim duyan ö¤renciler, çocuklar veya gençler anlam›na gelir” fleklindedir. Görüldü¤ü üzere, tek ölçütlü zekâ düzeyine dayal› tan›mlardan, çoklu yetene¤e ve performansa dayal› tan›mlara do¤ru bir geçifl vard›r. Yüksek zekâ düzeylerini belirlemek için gözlenebilir davran›fl gereklidir, ancak bu üstünlü¤ün anlafl›lmas›n› kapsaml› bir temele oturtmak için yeterli de¤ildir.
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Daha kapsaml› bir tan›m son beyin araflt›rmalar›na dayanarak yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 1960’lar›n ortas›ndan beri yap›lan beyin araflt›rmalar› çok zeki bireylerin biyolojik olarak farkl› olduklar›n› ve bu farkl›l›¤›n tamamen do¤ufltan gelmeyip daha çok g e n e t i k ö r ü n t ü ve ç e v r e olanaklar›n›n karfl›l›kl› etkileflimi sonucunda beyinde oluflan hücresel de¤iflimlerden kaynakland›¤›n› göstermifltir. Ayr›ca araflt›rma verileri yüksek z e k â düzeyinin beynin bafll›ca ifllevlerinin gelifliminin bir sonucu oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu bulgulara dayanan
Clark’a göre, yüksek zekâ düzeyi, biliflsel, duyuflsal, fiziksel (duyusal, deviniflsel) ve sezgisel olarak adland›r›lan beynin 4 ifllevinin ileri düzeyde ve h›zland›r›lm›fl geliflmesinin bir sonucudur. Ona göre, zekâ kavram› ve üstünlük art›k sadece beynin biliflsel iflleviyle k›s›tland›r›lamaz; tüm beyin ifllevlerini ve onlar›n etkin
ve bütünlefltirilmifl kullan›m›n› içermelidir.
Gardner farkl› zekâ yap›lar›n› önererek zekâya bak›fl› daha kapsaml› bir hale getirmesine karfl›n, beyin ifllevinin bütünlefltirici bünyesine pek de¤inmemektedir. Oysa beyin ifllev alanlar› aras›nda karfl›l›kl› ve birbirine dayanan bir iliflki
vard›r.
Görüldü¤ü üzere, tan›mlarda geliflmeler olmas›na karfl›n, son olarak benimsenmifl bir tan›m mevcut de¤ildir, ancak e¤itimcilerin ortak bir temelde görüfl birli¤inde olduklar› baz› noktalar vard›r:
1.

Bütün bireyler kendilerine özgü kal›t›msal bir yap›y› miras al›rlar ve genellikle bu yap›n›n içerdi¤i beyin, zekân›n geliflmesi için büyük potansiyele sahiptir.

2.

Son 20-25 y›l içinde zekân›n dinamik bir özellik gösterdi¤i kabul edilmifltir. Çevrenin sa¤lad›¤› imkânlarla, beynin gelifliminin artt›r›lmas› veya
engellenmesi mümkündür.

3.

Zekâ kavram› biliflsel, duyuflsal, sezgisel/yarat›c› ve hareki/duyusal
ifadeleri içerecek flekilde geniflletilmifltir. Art›k zekân›n tan›m› biliflsel ve
akademik baflar›yla s›n›rland›r›lamayaca¤› için, üstün zekâl›l›¤›n tan›m› da ayn› flekilde geniflletilmelidir.

4.

Dinamik özelli¤inde ve gelifliminde hem genetik miras›n hem de çevre koflullar›n›n öneminden dolay›, zekâ do¤umdan ölüme kadar ayn›
kalan, de¤iflmez bir özellik göstermez.

5.

Genetik donan›mlar› ve çevresel uyar›lmalar› aras›ndaki etkileflim
sonucunda zekâ geliflimleri di¤erlerine oranla daha fazla artm›fl olan-
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lar ve bu art›fl sonucunda h›zland›r›lm›fl ve ileri beyin fonksiyonuna
sahip olanlar, üstün olarak etiketlenen bireylerdir.
6.

Bu etkileflimin önemli olmas›, üstün bireylerin zihinsel geliflimlerini devam ettirebilmeleri için kendi düzeylerine uygun ö¤renme deneyimlerinden yararlanmalar› gere¤ini ortaya koyar. Bu nedenle, üstün
bireylerin e¤itim gereksinmelerini karfl›layacak farkl›laflt›r›lm›fl bir ö¤retim anlay›fl› gereklidir.

Üstün Yetenekli Çocuklara Niçin Özel
E¤itim Gereklidir?

Ü

stün yeteneklilerin e¤itimi için özel önlemler al›nmad›¤›nda bir tak›m sak›ncalar ortaya ç›kar. ‹lk akla geleni yeteneklerin eriyip gitmeleridir. Fark›nda olmadan nice yetenekleri eritmiflizdir. Belki de halen okulumuzda, s›n›f›m›zda
da eritmeye devam etmekteyiz (Özsoy. Özyürek. Eripek, 1992).
Özel e¤itim; genel e¤itimden farkl› bir e¤itim gerektiren bireylerin
yeterliliklerine ve geliflim özelliklerine dayal› olarak ve sosyal gereksinimlerini karfl›lamak için, özel olarak yetifltirilmifl personel taraf›ndan,
özel olarak gelifltirilmifl e¤itim programlar›, araç-gereçleri ve yöntemleri
ile sürdürülen e¤itimdir.
Özel e¤itim genellikle bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal yönlerden geliflim ve e¤itimleri genel e¤itim hizmetleri ile sa¤lanamayan bireylere yönelik olarak özel tedbir ve hizmetleri kapsayan e¤itim yaklafl›m›d›r. Özel e¤itim gerektiren
birey denildi¤inde akla ço¤unlukla görme, iflitme, ortopedik, psikopatolojik
problemleri olan, sosyal yönden uyumsuz, zihinsel olarak engelli bireyler, yani
özürlü olma durumu gelmektedir. Hâlbuki özel e¤itim gerektiren birey denilince;
çeflitli nedenlerle bireysel özellikleri ve e¤itim yeterlilikleri aç›s›ndan akranlar›ndan beklenen düzeyden anlaml› farkl›l›k gösteren birey ifade
edilmek istenmektedir.
E¤itimin temel ifllevi bireysel potansiyele ifllerlik kazand›rmak üzere bireyin
yeteneklerini gelifltirmektir. Bu durum e¤itim süreçlerinin bireylerin özel durumlar›na göre düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, bireye göre ve özel ol-
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ma e¤itimin do¤as›nda mevcut temel bir özelliktir. E¤itimin sosyal adalet ve eflitlik kavram ve anlay›fl› süreçlerdeki tüm bireylerin bireysel ilgi, kapasite ve yetenek
potansiyeli oran›nda e¤itimden yararlanabilmelerini sa¤layacak önlemlerin al›nmas›n› gerektirmektedir.

Soyut düflünme gücü; kavramlaflt›rma; sentezleme,

Yönlendirmeye ara ara direnç; ayr›nt›lar›n

tümevar›ma dayal› ö¤renmeye ve sorun

reddedilmesi veya gözden kaç›r›lmas›.

E¤itimde ortalama standartlar, bireylere ortak özellikler kazand›rma ihtiyac›
ve e¤itim hizmetlerini yayg›nlaflt›rmak maksad›yla büyük grupla ö¤retim uygulamalar›na imkan sa¤lamaktad›r. Bu nedenle e¤itim, bireysel düzeydeki özel ihtiyaçlar› karfl›lama ifllevini yerine getirmemektedir.

Sebep-etki iliflkilerine ilgi, ba¤lant›lar› görme

Okul programlar›n›n haz›rlan›fl›nda ortalama yetenek düzeyine öncelik verilmektedir. Ancak ö¤renme güç ve yetenekleri yafl›tlar›ndan üstün olan çocuklar
bu uygulamalarla zarar görmekte ve bocalamaktad›rlar. Arkadafllar›na uyum sa¤layabilmek için merak ve ilgisini azaltacakt›r. Aksi takdirde, arkadafllar›nca d›fllanacak ve yaln›z kalacakt›r. Üstün yetenekli çocuklar›n özel e¤itim almalar›n›n gere¤i k›saca flöyle aç›klanabilir:
Ça¤dafl bilgi toplumunda en önemli güç insan gücü olup bu da bireysel yeteneklere en üst düzeyde ifllerlik kazand›rmakla gerçekleflebilir.

çözmeye ilgi, zeka etkinliklerinden zevk alma.
Mant›k d›fl› olan› kabul etmede güçlük.

yetene¤i, kavramlar›n uygulanmas›na yönelik
ilgi, do¤ruluk sevgisi
De¤er ve say› sistemlerinde saat ve takvimlerde

Kendine özgü ve bazen çat›flan

oldu¤u gibi yap›, düzen ve istikrardan hofllanma.

sistemlerin icad›.

Bellek gücü.

Tek düzelikten ve tekrarlanan al›flt›rmalardan hofllanmama; temel becerilere erken
ulaflma ihtiyac›.

Sözel yeterlilik; genifl kelime bilgisi; ifade-

Erken yaflta okuma ihtiyac›;

de kolayl›k; okumaya ilgi, ileri alanlarda

ana-babalar›n okumas›na direnmesi;

Tüm bu ve benzer nedenler e¤itimde özel ilgi ve yaklafl›m gerektiren özel hedef gruplar›n›n durumlar›n›n incelenmesini, özel e¤itim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesini ve bu ihtiyaçlara uygun özel düzenlemelerin yap›lmas›n› gerektirmektedir. Di¤er bir deyiflle e¤itimin bütününde özel e¤itimin önemi ve gere¤ini ortaya koymak bir zorunluluktur.

genifl bilgi.

konuflkanl›¤a kaç›fl.

Bu nedenle üstün yeteneklilerin e¤itiminde özel e¤itim uygulamalar›na
önem ve öncelik verilmesi, bu alandaki hizmetlerin yayg›nlaflt›r›lmas› ve etkili biçimde uygulanmas›, temel bir e¤itim politikas› alan›d›r. Üstün zekâl› ve yetenekli çocuklar›n özelliklerinin incelenmesi, niçin özel e¤itime gerek duyduklar›n›n anlafl›lmas›n› kolaylaflt›racakt›r.

Özel E¤itime Muhtaç Üstün Zekâl› Çocuklar›n Ö¤renmelerine
‹liflkin Baz› Özellikler

Sorgulay›c› tutum, entelektüel merakl›l›k,

‹lk y›llarda evde ve okulda uyar›c›

araflt›rmac›l›k, iç motivasyon.

eksikli¤i.

H›zl› düflünme

Rutin çal›flmalardan s›k›lma. Ö¤retmenin
çocu¤un ilgisiz, olumsuz, veya davran›fl
sorunu oldu¤unu düflünmesi.

Elefltirel düflünme gücü; flüphecilik;

Baflkalar›na karfl› elefltirel tutum;

De¤erlendirici s›nama; öz-elefltiri ve özdenetim

kendini elefltirmeden kaç›rma.

Yarat›c›l›k ve mucitlik; birfleyler yapmak için

Bilineni reddetme; kendisi için icat etme.

yeni yollardan hofllanma; yarat›c›l›¤a, beyin

gereksinimi

f›rt›nas›na ilgi.
Özellikler

Birlikte Ortaya Ç›kabilecek Problemler

Keskin gözlem gücü; çabuk kavrama,

Olas› safl›k.

önem duygusu; s›ra d›fl› olan› inceleme arzusu

Dikkati yo¤unlaflt›rma gücü; di¤er herfleyi
d›flar›da b›rakan yo¤un dikkat; uzun dikkat süresi.

Rahats›z edilmeye direnç.
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Tutarl› ve amaca yönelik davran›fl.

‹natç›l›k.

Di¤erlerine karfl› duyarl›l›k, sezgisellik,

Baflar› ve fark edilme ihtiyac›;

Empati; duygusal destek ve sempati ihtiyac›.

elefltiriye duyarl›l›k; akran grubu taraf›ndan reddedilme durumunda k›r›lganl›k.

Yüksek enerji, uyan›kl›k, heves; icat öncesinde

Aktif olamamaktan ve ilerleme sa¤lana-

yo¤un gönüllü çaba.

mamas›ndan duyulan hayâl k›r›kl›¤›.

‹flte ve çal›flmada ba¤›ms›zl›k; bireysel

Ana-baba ve akran grubu bask›s› ve

çal›flma tercihi; kendine güven.

uyumsuzluk; reddedilme ve isyankârl›k
problemleri.

Herfleye eli yatk›nl›k, ustal›k; çeflitlilik arz eden

Grup çal›flmalar›nda homojenlik eksikli¤i;

ilgi ve yetenekler; çok say›da hobi; müzik ve

esneklik ve bireyselleflme gereksinimi;

resim gibi sanat dallar›nda yeterlilik.

ana ilgi alan›nda temel yeterliliklerin keflfi
ve gelifltirilmesinde yard›m ihtiyac›.

Dostanelik, aç›k yüreklilik

Pek çok grupla akran iliflkisi kurma
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Üst grubu oluflturur.
‹lgiyle dinler.
Kolay ö¤renir.
3-5 tekrarla tam ö¤renir.
Düflünceleri anlar.
Yafl›tlar›ndan hofllan›r.
Anlam› yakalar.
Ödevlerini tamamlar.
Do¤ru olarak kopya eder.
Okulu sever.
Bilgileri emer.
Teknikçidir.
‹yi ezberler.
‹yi ezberler.
Do¤ru, ard›l sonuçtan hofllan›r.
Teknikçidir.
Uyan›k, dikkatlidir.
Ö¤rendi¤i kadar›yla tatmin olur.
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Grubun ötesindedir.
Kuvvetli duygu ve düflünceler sergiler.
Zaten biliyordur.
Tam ö¤renmesi için 1-2 tekrar yeter.
Soyutlamalar yapar.
Yetiflkinleri tercih eder.
Varsay›mlar ortaya atar.
Yeni proje at›l›mlar›nda bulunur.
Yeni bir desen yarat›r.
Ö¤renmeyi sever.
Bilgilerle oynar.
‹catç›d›r.
‹yi tahmincidir.
‹yi tahmincidir.
Karmafl›kl›ktan hofllan›r.
‹catç›d›r.
Keskin gözlemcidir.
Çok fazla özelefltiri yapar.

ihtiyac› toplumsal liderli¤in
oluflmas›nda problemdir.

(Sisk, 1987; Sisk, Çeviren: Tarhan, 1996; Strip ve Hirsch, 2000).
Ö¤retmenlerin, çocu¤un olumlu özelliklerinin olumsuz sonuçlar oluflturmamas› için dikkat edilmesi gerekenlerin bafl›nda; üstün zekâl› çocuklar›, s›n›flar›ndaki parlak çocuklarla kar›flt›rmamalar› gelmektedir. Bu nedenle parlak ve üstün
zekâl› ö¤rencileri birbirinden ay›ran özelliklerin bilinmesinde yarar vard›r.
Parlak Çocuk

Üstün Çocuk

Yan›tlar› bilir.
‹lgilidir
Dikkatini yo¤unlaflt›r›r.
‹yi fikirleri vard›r.
Çok çal›fl›r
Sorular› yan›tlar.

Sorular sorar.
Afl›r› merakl›d›r.
Hem zihinsel hem fiziksel olarak kat›l›r.
Ç›lg›n, saçma düflüncelere sahiptir.
Çal›flmaz görünse de s›navlarda baflar›l›d›r.
Ayr›nt›lar› görür, tart›fl›r, zenginlefltirir.

(Ataman, 2000; Davasl›gil, 1995; Szabos, 1991)

ÜSTÜN Ö⁄RENC‹LER ‹Ç‹N Ö⁄RET‹M‹N FARKLILAfiTIRILMASI
Farkl› ö¤renme özelikleri gösteren üstün zekâl› ve yetenekli ö¤renciler için
ö¤retimin farkl›laflt›r›lmas› bir zarurettir. E¤itim ba¤lam›nda farkl›laflt›rmay›, ö¤renci gereksinimlerine ö¤retmenin cevap vermesi fleklinde tan›mlayabiliriz. Böyle
bir farkl›laflt›rmay› gerçeklefltiren ö¤retmen, s›n›f›ndaki bütün ö¤rencileri temelde ayn› özellikler gösteren bireyler olarak kabul ederek, hepsine standart bir ö¤retim uygulamak yerine, ö¤rencinin veya benzer özellikler gösteren küçük bir
grup ö¤rencinin ö¤renmeye iliflkin özel gereksinmelerini anlar ve bu gereksinmeleri olumlu ve aktif bir flekilde karfl›lama çabas› içine girer.
Farkl›laflt›r›lm›fl ö¤retimin amac›, ö¤rencinin geliflimini ve bireysel baflar›s›n› en üst düzeye ç›karmakt›r. Geleneksel okulun amac›, herkesi o s›n›f›n gerektirdi¤i düzeye getirmek veya belirli bir zaman dilimi içinde önceden belirlenmifl
becerileri yine önceden belirlenmifl standard› karfl›layacak yetkinlikle kazand›r-
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makt›r. Böyle bir okulda yeni kavram ve becerilerin kazan›m›na devam edildikçe,
zaman ve destek aç›s›ndan gerekli ayarlamalar yap›lmazsa, ö¤rencilerin bir k›sm›n›n baflar›s›z olmas› kaç›n›lmazd›r. O y›l gelifltirilecek becerileri önceden zaten kazanm›fl olan veya çok h›zl› ö¤renen ö¤renciler için gerekli önlemler al›nmazsa,
onlar›n da e¤itim gereksinmeleri karfl›lanmam›fl olur. Bu tür ö¤renciler bafllang›çta en yüksek notu alabilirler, ancak bu not onlar›n bireysel geliflimini yans›tmaz,
sadece bafllang›ç noktalar›n›n di¤er s›n›f arkadafllar›na göre daha ileri düzeyde
oldu¤unu gösterir. Oysa farkl›laflt›r›lm›fl bir ö¤retimin gerçeklefltirildi¤i s›n›fta, ö¤rencilerin bafllang›ç noktalar› temel al›narak, bireysel geliflimleri de¤erlendirilir
(Tomlinson & Allan, 2000).
Etkin bir farkl›laflt›rmada, zaman› ayarlamada, malzemelerin seçiminde, ö¤retim yöntemlerinde, ö¤rencileri gruplama flekillerinde, ö¤renilenleri ifade etme
yollar›nda, ö¤renmeyi de¤erlendirme flekillerinde esneklik vard›r.
Ö¤retimin farkl›laflt›r›lmas›n›n temelinde, ö¤renci gereksinmelerinin etkin ve sürekli bir flekilde de¤erlendirilmesi de yatar. Farkl›laflt›r›lm›fl bir ö¤retimin sürdürüldü¤ü s›n›fta, ö¤renciler aras›nda farkl›l›klar›n olmas› beklenen bir
durumdur ve olumlu bir tutum içinde ele al›n›r. Böyle bir tutum ö¤retim plânlamas›n›n temelini oluflturur ve de¤erlendirme ile ö¤retim aras›nda olmas› gereken
s›k› ba¤› da hat›rlat›r. Ö¤retmenlerin bir sonra ne yapacaklar›na sa¤l›kl› bir flekilde karar verebilmeleri için, ö¤retim ve ö¤renim hedeflerine göre, ö¤rencilerin bulunduklar› yeri belirlemeleri gerekir.
Böyle bir ö¤retimde esnek gruplar›n oluflturulmas›, ö¤rencinin birçok ö¤renme f›rsatlar› ve çal›flma düzenlemeleriyle tan›flmas›n› mümkün k›lar. Böyle esnek bir gruplar›n gerçeklefltirildi¤i s›n›fta, ö¤retmen k›sa bir zaman süresi içinde
büyük ölçüde de¤iflken ve amaçl› olan ö¤renci çal›flma düzenlemelerini plânlar.
Bu düzenlemeler bütün s›n›f, küçük-grup fleklinde veya bireysel olabilir.
Ö¤retmenler ö¤rencilerin ö¤renme gereksinmelerini belirleyip, gerekli önlemleri alan, ö¤renmeyi kolaylaflt›ran ve etkin bir müfredat program›n›n ifllemesini sa¤layan profesyonel kiflilerdir. Ancak farkl›laflt›r›lm›fl bir ö¤retimin sürdürüldü¤ü s›n›flarda bu süreç içinde ö¤rencilerin de kritik rolü vard›r. Ö¤renciler hoflland›klar› fleylerin, tercih ettikleri ö¤renme türlerinin bilincindedirler. Bu tür s›n›flarda plânlar oluflturulurken, ö¤rencilerin de söz sahibi olmalar› sa¤lan›r. Hem
ö¤renimlerini hem de ö¤renci olarak statülerini daha üst kademelere ç›karmak
için, ö¤rencilere seçim yapmalar› ö¤retilir ve s›n›flar›yla ilgili al›nacak kararlarda
paylar› olmas› için, onlara sürekli f›rsatlar yarat›l›r.
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Farkl›laflt›r›lm›fl müfredat program›n›n elemanlar› içerik, süreç ve üründür. Bu
her bir eleman›, ö¤rencilerin haz›r bulunuflluk düzeyleri, ilgileri ve ö¤renme
profilleri gibi niteliklerine ba¤l› olarak farkl›laflt›rmak gerekir (Tomlinson, 2001).

Üstün Zekâl› Ö¤rencilere Uygulanacak E¤itim Programlar›n›n
Farkl›laflt›r›lmas›na ‹liflkin Prensipler:
•

‹ ç e r i k bir birinden ba¤›ms›z üniteler yerine, genifl kapsaml› tart›flma
konular›, temalar veya sorunlara dayand›r›lmal›d›r.

•

Çeflitli disiplinler çal›flma alan›yla bütünleflmeli, yani ele al›nan konu tarih, co¤rafya, Türkçe, edebiyat, matematik, müzik, resim v.b. gibi çeflitli disiplinler aç›s›ndan ele al›nmal›d›r.

•

Çal›flma alan› içinde kapsaml›, iliflkili ve bir birlerini karfl›l›kl› pekifltirici
deneyimler sunulmal›d›r. Araya bir birinden ba¤›ms›z materyal parçalar›n› eklemekten kaç›nmal›d›r.

•

Genifl ilgi alan›na sahip olmalar› göz önünde tutularak, al›fl›lagelmifl
müfredat program›na eklemeler yapmak yerine, ö¤rencinin ilgi alan›
dikkate al›nmal›, ö¤renci taraf›ndan seçilmifl konunun derinlemesine ö¤renimine imkan sa¤lanmal›d›r. Bu amaçla, s›n›f›n d›fl›ndaki kaynaklardan
yararlanmakta yarar vard›r.

•

Üstün ö¤rencilerde s›kl›kla rastlanan ba¤›ms›z çal›flma e¤iliminin sa¤l›kl› bir
flekilde ifllerlik göstermesi için ba¤›ms›z çal›flma becerileri gelifltirilmelidir.

•

Üstün ö¤rencilerin karmafl›k ve soyut düflünebilmeleri dikkate al›narak
bilgi yükü yerine, bilgi kazanma süreçlerine önem verilmelidir. Araflt›r›c›l›k, keflif, inceleme ile karmafl›k ve soyut düflünme üzerinde durulmal›,
analiz, sentez, de¤erlendirme yapma gibi yüksek düzeyli düflünme becerilerinin gelifltirilmesine çal›fl›lmal›d›r. Genelde bilgi aktar›m› ve kavrat›lmas›na önem verip bu basamakta tak›lan, uygulama, analiz, sentez ve
de¤erlendirmeye yükselmekte zorlanan klasik e¤itim sistemimizle üstün
çocuklar›n sa¤l›kl› e¤itim ve ö¤retimlerini gerçeklefltirmek genelde
mümkün olmamaktad›r. Ö¤renci, haz›r bilgilerin tüketicisi olmak yerine,
bilgi üreticisi durumuna getirilmelidir. Bu nedenle, yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesi de ayr›ca ele al›nmas› gereken bir konudur. Ö¤rencileri sorunlara
yeni çözümler gelifltiren üretken bireyler haline getirmek, üstünlerin e¤itim ve ö¤retiminde bafll›ca amaçlardan biridir.
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•

Ö¤renciler aç›k-uçlu görevlerde yo¤unlaflt›r›lmal›d›r.

•

Ö¤rencilerde araflt›rma beceri ve yöntemleri gelifltirilmelidir.

•

Temel beceriler ve yüksek düzeyli düflünme becerileri müfredat program›yla bütünlefltirilmelidir.

•

Yeni düflüncelerin üretilmesini sa¤layacak ürünlerin gelifltirilmesi teflvik
edilmelidir.

•

Yeni teknik, malzeme ve flekilleri kullanan ürünlerin gelifltirilmesine imkan tan›nmal›d›r.

•

Ö¤rencinin ürünleri özel kriterler ve standardize edilmifl araçlarla de¤erlendirilmelidir.

•

Ö¤retmen sahnedeki bir bilge yerine, bir rehber olmal›d›r.

•

Ö¤rencinin kendi hakk›nda bilgi sahibi olmas›, yani yeteneklerini fark
edip kullanmas›, kendi kendini yönlendirmesi, kendi ile di¤erleri aras›ndaki benzerlik ve ayr›l›klar› hoflgörüyle de¤erlendirmesi konular›nda geliflmesi teflvik edilmelidir. Görüldü¤ü gibi, bireyden üstünlü¤ünü saklamak yerine, iç disiplin ve olumlu benlik kavram› kazanmas›na yard›mc›
olmas› aç›s›ndan kendini art› ve eksi yönleriyle tan›mas› gerekmektedir.
Bu arada normal yafl›tlar›yla uyum içinde yaflamas› için sosyal beceriler
kazand›rtmakta da yarar vard›r. Bu amaçla, bireysel ve küçük gruplar halinde çal›flma becerilerinin, olumlu arkadafl iliflkilerinin ve de¤er yarg›lar›n›n geliflmesine önem verilmelidir (Kaplan, 1986).
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zeyinin en az üstünlük s›n›r›na, yani 130 Z.B.’e ulaflm›fl olmas›, kesme, yap›flt›rma, resim yapma, yazma vb. gibi etkinliklerde önem kazanan el-göz
koordinasyonunun iyi geliflmifl olmas›, okuma olgunlu¤una ulaflm›fl olmas›, bu olgunlu¤u sosyal ve duygusal alanlarda da gösterebilmesi, sa¤l›k aç›s›ndan bir probleminin olmamas› ve fiziksel geliflim aç›s›ndan kendinden
büyük s›n›f arkadafllar›ndan çok küçük kalmam›fl olmas› say›labilir.
•

Bu tür önlem çeflitli flekillerde uygulamaya konmaktad›r. Birinci s›n›fa erken bafllatma, s›n›f atlama, ders atlama (dersi büyük s›n›flarla görme) vb. gibi. Bu tür h›zland›rma uygulamalar›na okuma, matematik gibi aflamal› içeri¤e sahip derslerde daha s›kl›kla rastlanmaktad›r.
•

Birinci S›n›fa Erken Bafllatma: Bu tür önlemin gerçeklefltirilmesinde
aranmas› gereken baz› kriterler vard›r. Bunlar aras›nda ö¤rencinin zekâ dü-

S›n›f Atlatma: H›zland›rmada bir baflka önlem flekli olan s›n›f atlatmaya
bafll›ca iki nokta dikkate al›narak karar verilmelidir. Bunlardan birincisi,
ö¤rencinin baz› temel becerileri kazan›p kazanmad›¤›n›n belirlenmesidir.
Ö¤rencinin baz› temel becerileri kazanmadan bir üst s›n›fa geçmesi önlenmelidir. Bir üst s›n›fa geçirilmesi düflünülen üstün ö¤renciler genellikle
s›n›f düzeylerinin üstünde bilgi ve yetene¤e sahiptirler. Ancak arada baz›
ufak bilgi boflluklar›n›n olmamas› için, s›navdan geçirilmeliler ve eksikliklerinin görülmesi halinde, bunlar›n giderilmesi için önlem al›nmal›d›r.
‹kinci önemli nokta, ö¤rencilerin sosyal uyumudur. Araflt›rmalar, ço¤u
durumda s›n›f atlatman›n sosyal problemlere ve uyumsuzlu¤a neden olmad›¤›n› göstermektedir. Ancak atlat›lacak çocuklar›n fiziksel olgunluklar›, boylar›, genel duygusal dengeleri, motivasyonlar›, olaylarla bafl etme becerileri dikkate al›nmal› ve hepsinden önemlisi de daha üst düzeyde bilgi gereksinimine sahip olup olmad›klar› de¤erlendirilmelidir.

•

Ders atlatma önemli avantajlara sahiptir. Olumlu yönlerini ele ald›¤›m›zda, ö¤renciye ileri oldu¤u alanda ilerleme imkân› tan›rken, s›n›f düzeyinde olan di¤er alanlardaki becerilerini de gelifltirme imkân› verir. Ayn› zamanda sosyal aç›dan da yafl›tlar›yla birlikte olma imkân› yaratmaktad›r. Böylece bir dersteki denemeyle o kifli için s›n›f atlaman›n uygun
olup olmayaca¤›n› kestirme imkân› da do¤abilir. Ders atlaman›n olumsuz yönü ise, belirli dersteki h›zland›rmay› sürdürmede gerekli ayarlamalar›n yap›lmamas› sonucunda ortaya problemin ç›kabilmesidir.

•

Dersi Okumadan S›nav›na Sokmak: Amerika’da orta ve lise düzeyinde mâli yükümlülük getirmeden uygulanan bir di¤er h›zland›rma flekli
ise, dersi okumadan s›nav›na sokmak ve baflar›l› olma halinde de o dersin kredisine sahip olmakt›r.

•

Üniversiteden Baz› Dersler ald›rtmak: Bir baflka h›zland›rma flekli
ise, orta ö¤retimde ö¤renim görürken üniversiteden baz› dersler ald›rtmakt›r. Bunun gerçekleflmesi için ö¤renci günün bir k›sm›n› ileri düzey-

Üstün zekâl› ve yetenekli ö¤rencilerin e¤itim-ö¤retimlerine iliflkin yönetimsel
önlemleri H›zland›rma, Gruplara Ay›rma, Zenginlefltirme, Müfredat Program› Modelleri ve E¤itime ve Mesle¤e iliflkin Rehberlik ad› alt›nda 5 grupta incelemek mümkündür:

I. H›zland›rma:
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de ders almak için üniversitede geçirir, ya da orta ö¤retimde ayn› dersi
alan bir s›n›f› oluflturacak say›da ö¤renci varsa, ö¤retim üyesi bizzat gelerek lisede ders verebilir. Böylece ö¤renciler üniversiteye bafllamadan
baz› kredilere sahip olabilirler.
•

Üç Ders Y›l›nda Kapsanan ‹çeri¤i H›zland›rarak ‹ki Y›la S›k›flt›rtmak: Bu tür önlemin daha çok matematik dersinde uyguland›¤› görülür. Bu uygulamaya daha az s›kl›kla fen derslerinde de rastlanabilir.

•

Üniversiteye Erken Kabul Etme: Bu tür önlemin bir fleklinde, orta ö¤retimdeki h›zland›rma ile bu sa¤lanabildi¤i gibi, bir di¤er türünde ise üstün ö¤renci liseyi bitirmek için gerekleri yerine getirmeden do¤rudan
koleje tam gün olarak devam eder.

•

Yetenek Araflt›rmas›: H›zland›rman›n bir baflka uygulama flekli de yetenek araflt›rmas› ad› alt›ndaki programlard›r. 1971 y›l›nda John Hopkins
Üniversitesinde J. STANLEY taraf›ndan matematik aç›s›ndan erken geliflmifl 7. s›n›f ö¤rencileri için bafllat›lan programlardan da bu grup alt›nda
söz edilebilir.
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•

•

Tam Gün Homojen S›n›flar: Bu grup alt›nda özel s›n›flar ve özel okullar say›labilir. Bu grupta Amerika’daki Magnet okullar› da say›labilir. Bunlar sanat, matematik, fen, ifl ve ticaret becerilerine iliflkin alanlarda uzmanlaflm›fl ö¤retim veren okullard›r. Özellikle, okulu hapishane gibi alg›lay›p ekonomik ve sosyal baflar› için bir geçit olarak görmeyen ve her
ana okulu b›rakma tehlikesinde olan çocuklar için aç›lm›flt›r. Bu tür okullara New York, Boston, Cincinnati, Houston, Winston-Salem, Milwaukee’de rastlanabilir.

•

Tam Gün Heterojen S›n›flar: Bu tür önlem flekline örnek olarak, normal s›n›flarda oluflturulan seviye gruplar› verilebilir. Bu durumda ö¤rencinin s›n›f›ndan ayr›lmas›na gerek yoktur.

Yar›m Gün veya Geçici Gruplamalar: Bu bafll›k alt›nda Pullout programlar›ndan söz edilebilir. Bu tür programlar, üstün ve yetenekli çocuklar›n genelde haftada bir ö¤leden sonra iki üç saatli¤ine normal s›n›flar›ndan çekilerek, üstünlerin e¤itimi konusunda uzman bir ö¤retmenin veya bölge koordinatörü bir e¤itimcinin denetiminde zenginlefltirme etkinliklerine tâbi tutulmalar› fleklinde ifllerlik gösterir. Böyle bir düzenlemeye kat›lan çocuklar, genellikle kaynak odas› (resource room)
ad› verilen bir yerde toplan›rlar. Buraya böyle bir ad verilmesinin nedeni, burada okuma ve âletlere iliflkin kaynaklar›n olmas›ndand›r. Genellikle tek bir koordinatör haftan›n her ö¤leden sonras› farkl› bir okulda
pullout s›n›f›n› yürütür. Di¤er gruplamalarda ve özel s›n›flarda oldu¤u
gibi, bu tür s›n›flarda da yarat›c›l›¤›n, yüksek düflünce becerilerinin ve
kiflili¤in gelifltirilmesi üzerinde yo¤unlafl›lmakta, bireysel projelere
önem verilmektedir.
Bu tür önlem, normal s›n›f çal›flmalar›ndan bir süre ö¤rencileri uzak tutmas› ve baz› konular›n ifllenememesi nedeniyle, ö¤retmenlerin tepkilerine mâruz kalmas›na ve göz göre göre ayr›cal›k tan›nmas› nedeniyle de
normal düzeydeki ö¤renciler aras›nda da üstünlere karfl› olumsuz bir tutum geliflmesine neden olabilmektedir.

II. Gruplama:
Bir baflka önlem flekli olan gruplamadan amaç, benzer özellikler gösteren
çocuklara birlikte çal›flma imkân› elde etmeleri için uzun veya k›sa süreli çeflitli
düzenlemeler sa¤lamakt›r. Tam Gün Homojen S›n›flar (sadece üstünler), Tam
Gün Heterojen S›n›flar (normal ve üstünler kar›fl›k) ve Yar›m Gün veya Geçici
Gruplar olmak üzere 3’e ayr›labilir.
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•

Yar›m Gün Özel S›n›flar: Bu tür önlem, bu grup alt›nda say›labilecek
bir di¤er önlem fleklidir. Özel s›n›flar tam gün oldu¤u gibi, okul gününün yar›s›n›n veya daha fazlas›n›n geçirildi¤i s›n›flar fleklinde de ifllerlik
gösterebilir veya geçici olarak uygulamaya konulabilir.

•

Okul ‹çinde Okul: Bu tür önlemde, bütün okul, okul içinde okul kavram›na göre düzenlenmifltir. Bu düzenlemede, çevredeki üstün ve yetenekli çocuklar, normal çocuklara da e¤itim-ö¤retim hizmeti veren bir
okula devam ederler. Günün bir bölümünü özel e¤itim ö¤retmenlerinin
ders verdi¤i özel s›n›flara devam ederek geçirirler. Di¤er k›sm›n› ise, normal düzeydeki arkadafllar›yla beden e¤itimi, el sanatlar›, ev ekonomisi
gibi dersleri birlikte alarak geçirirler.

III. Zenginlefltirme
Zenginlefltirme stratejileri, süreç ve içeri¤e iliflkin hedeflere ulaflma yöntemleridir. Sürece iliflkin hedefler yarat›c› düflünme, problem çözme, kritik düflünme,
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bilimsel düflünme vb.ni içerir. ‹çerik ise, süreçlerin gelifltirildi¤i ders konular›, projeler ve etkinliklerdir.
Bunlar aras›nda
•

Ba¤›ms›z çal›flma ve araflt›rma projeleri,

•

Kültürel ve bilimsel alanlara veya mesleki kurulufllara geziler,

•

Cumartesi programlar›,

•

S›n›fta veya okulun kaynak odas›nda oluflturulan Ö¤renme Merkezleri,

•

Yaz programlar›,

•

Müzik, sanat, dil, bilgisayar ve yaz kamplar›

•

Yarat›c› sorun çözmeyi gelifltiren Odyssey of the Mind gibi programlar

•

Ö¤rencilerin hem klasik edebiyatla tan›flmalar›n› sa¤lamak hem de onlar›n yorum ve tart›flma becerilerini kuvvetlendirmek üzere düzenlenmifl
programlar

•

Sahte mahkeme fleklinde turnuvalar

say›labilir.
Bunlardan baflka, de¤iflikliklerle daha aktif flekilde bafl edebilmek için gelece¤e karfl› duyarl›l›¤› artt›rma, de¤iflmeleri gerçeklefltirebilme konusunda olumlu
tutum içinde olma, yarat›c›l›¤› gelifltirme, ikna edici, aç›k ve sa¤l›kl› iletiflim becerilerini artt›rma, sorun çözme modellerini ö¤renip günlük yaflamla bütünlefltirme,
araflt›rma becerilerini gelifltirme, nas›l bilgi toplanaca¤›, nereye ve kime müracaat edilece¤i konular›nda bilgi sahibi olmak üzere gelifltirilen Gelecekle ‹lgili Yarat›c› Sorun Çözme Programlar› da bu bafll›k alt›nda say›labilir.
Zenginlefltirme alt›nda say›labilecek bir baflka önlem flekli de Amerika’da
mentorship ad› alt›nda geçen usta (uzman)-ç›rak iliflkileridir.

IV. Müfredat Program› Modelleri:
Müfredat program› modelleri alt›nda George T. Betts’in Üstün ve Yetenekliler için Otonom Ö¤renme Modeli; Barbara CLARK’›n Bütünlefltirici E¤itim Modeli; John FELDHUSEN & Penny Britton KOLLOFF’un ‹lkö¤retim Düzeyinde
Üstün Zekâl›lar için Purdue Üç-Evreli Zenginlefltirme Modeli; John FELDHUSEN
& Ann ROBINSON’›n Üstün Zekâl› ve Yetenekliler için Purdue Orta Ö¤retim Modeli; Sandra N. KAPLAN’›n Izgaras›: Üstün Zekâl›lara Yönelik Farkl›laflt›r›lm›fl
Müfredat›n Yap›land›r›lmas› için Bir Model; Mary MEEKER & Robert ME-
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EKER’›n Üstün Zekâl›lar›n E¤itimi için Zekân›n Yap›s› (SOI) Sistemi; Joseph S.
RENZULLI & Sally M. REIS’in Üçlü/Döner Kap› Zenginlefltirme Modeli: Yarat›c›
Üretkenli¤in Gelifltirilmesi için Okul Çap›nda Bir Plân; Sally M. REIS & Joseph
S. RENZULLI’nin Ortaö¤retim Üçlü Modeli; Julian STANLEY’in Matematikte
Erken Geliflmifl Ö¤rencilere Ö¤retim Modeli (SPMY), Carol SCHLICHTER’in Sonsuz Yetenekler: Genel ve Üstün Zekâl›lar Programlar›nda Taylor’un Çoklu Yetenek Yaklafl›m›n›n Uygulanmas›; Abraham J. TANNENBAUM’un Zenginlefltirme
Matriksi Modeli; Donald J. TREFFINGER’in Bireysellefltirilmifl Programlama Arac›l›¤›yla Etkin, Ba¤›ms›z Ö¤renmeyi Gelifltirme; Frank E. WILLIAMS’›n Üstün Zekâl›lar›n Programlar›n› Zenginlefltirmek ‹çin Biliflsel-Duyuflsal Etkileflim Modeli;
Frank E. WILLIAMS’›n Üstün Zekâl›lara Ait Programlar›n Zenginlefltirilmesi Amac›yla Biliflsel-Duyuflsal Etkileflim Modeli vb. say›labilir.
V. E¤itime ve Mesle¤e ‹liflkin Rehberlik: H›zland›rma, Gruplama ve Zenginlefltirmenin yan› s›ra, üstün zekâl› ve yetenekliler için program uygulamalar›,
rehberlik hizmetini de içerir. Kiflisel sorunlar› ve uyumlar›, e¤itimleri ve mesleki
yönlendirilmeleri aç›s›ndan rehberlik, programlar›n önemli bölümünü oluflturur
(Davis ve Rimm, 1989).
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Üstün Yetenekli Çocuklar›n E¤itim Tarihi
‹çindeki Yeri (Dünyada)

F

EFLÂTUN VE DEVLET ADAMI FELSEFES‹

elsefe sistemi içinde, üstün beyin gücünün toplum düzeni ve yönetimi aç›s›ndan önemini ilk vurgulayanlardan biri, eski Yunan düflünürlerinden Eflâtun’dur. Eflâtun “Ülküsel Devlet” adl› eserinde, bir yandan en etkili ve yeterli
buldu¤u devlet biçimini aç›klamaya çal›flm›fl, öte yandan da bu devleti gerçeklefltireceklerini düflündü¤ü “Yönetici Filozoflar›n” nas›l e¤itilmeleri gerekti¤ini ayr›nt›l› olarak belirtmifltir. Ona göre toplumdaki bireyleri bu aç›dan dört s›n›fa ay›rmak gerekir:
Bak›ra Benzetti¤i S›n›f: Eflâtun’un en kalabal›k s›n›f olarak niteledi¤i ve
bak›ra benzetti¤i s›n›f, köle s›n›f›d›r. Bunlar, yurttafll›k yetenek ve yeterlilikleri bulunmayan, okul e¤itiminden yararlanmaya güçleri ve haklar› olmayan bir kesimi
olufltururlar. Bu s›n›fa kas ve beden gücüne dayal› el sanatlar›, tar›m ve benzeri
ifllerde çal›flmaya yarayacak beceriler kazand›r›l›r ve bu s›n›fa ait bireyler, yurttafllar›n emri alt›nda, bu ifllerde çal›flt›r›l›rlar.
Tunca Benzetti¤i S›n›f: Eflâtun’a göre, esnaf, tüccar, sanatkâr gibi zümreler gerçek yurttafl kitlesinin taban›n› oluflturur. Tunca benzetti¤i bu s›n›f›n çocuklar›n›n zihin, beden ve duygular›, temel e¤itim yoluyla gelifltirilmelidir.
Gümüfle Benzetti¤i S›n›f: Eflâtun, savaflç›lar›, seçkin sanatkârlar› vb.ni içeren s›n›f›, yap› ve de¤erleri aç›s›ndan, gümüfle benzetmifltir. Ona göre, bu kesim,
toplumdaki yer ve görevlerinin önemi ile iliflkili olarak, daha üst aflamada e¤itim
olanaklar›ndan yararland›r›lmal› ve böylece toplumsal yaflama haz›rlanmal›d›rlar.
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Alt›na Benzetti¤i S›n›f: Eflâtun, gelece¤in yönetici filozoflar›n› “alt›n yarat›l›fll›” olarak nitelendirmifltir. Ona göre, bu kesimin seçilerek e¤itim düzeninin
doru¤una kadar yükselmesi gerekir. Kendilerine toplumun sa¤layabilece¤i en iyi
e¤itim verilmeli, devlet yöneticili¤i için gerekli bütün bilgi beceri ve niteliklerle
donat›lmal›d›rlar.

Kendini izleyen ça¤larda e¤itim uygulamalar›ndaki etkileri ne olursa olsun
Eflatun’un bu noktada bizim için önemli olabilecek yönü, bireyler aras›nda, kabataslak da olsa, yetenekler aç›s›ndan ayr›cal›klar bulundu¤unu önermifl olmas›d›r. Ayr›ca, bunlar aras›ndan en üstün düzeyde olanlar› seçip devlet yöneticili¤i
için yetifltirecek bir e¤itim örgütü önermesidir (Enç, 1979).

Eflâtun bu gelece¤in devlet yöneticisi filozoflar›n› kendi ifadesiyle flöyle nitelemektedir:

GALTON VE DEHA ÜZER‹NDEK‹ ARAfiTIRMASI

“… Ça¤dafl bir filozofun bilim kafas›n› teflkil etti¤ini söyledi¤i bu ahlâk meziyetleri felsefe kafas› için kâfi de¤ildir. Zihin meziyetleri de gerektir. ‹limden zevk
almak, kolay ve çabuk ö¤renmek, iyi hat›rlamak, çabuk kavramak, aç›k ve seçik
bir muhayyile, genifl ve çabuk hat›rlayan bir haf›za, zekâ ve feraset, görüfl derinli¤i ve kesinli¤i de lâz›md›r. Devlet, terbiye ve tecrübeyle olgunlaflan bu gibi insanlardan baflka kime emanet edilebilir …”
Okul ö¤retimlerini tamamlad›ktan sonra da yetenekli ve haz›rl›kl› olduklar›
devlet hizmet dallar›nda tecrübe edilip olgunlaflmal› ve doruktaki önderlik için
gerekli olan yeterlili¤e eriflmelidir. Bu önerisinde Eflatun, aç›k olarak bireyler aras›ndaki anl›k ya da beyin gücü farkl›l›k ve seviyelerine de¤inmektedir. Fakat bu s›n›flar›n, yarat›l›fl ve yap›lar›n› o ça¤da, kendine öz bir de¤er ölçe¤i oldu¤unu çeflitli madenlere benzeterek, güçleri ve toplum için olan önemleri aç›s›ndan bunlar›n birbirine eflit de¤erde olamad›klar›na de¤inmektedir.
Alt›n yarat›l›fll› ve de¤eri en üstün say›lan bireylerin sadece “devlet yöneticisi” aday› olarak görülmesi de ilginçtir. Heykel, fliir, tiyatro, edebiyat, yap› sanatlar› gibi seçkin ve üstün yeteneklere ihtiyaç gösteren u¤rafl›lar› bile devlet yöneticilerinin de¤er aç›s›ndan alt›nda say›lmas› gereken zümreler olarak görmüfltür. Bu
onun toplum düzeni, mutluluk ve verimlili¤inde yöneticilere ne kadar a¤›rl›k ve
öncelik verdi¤inin bir belirtisidir.
Eflâtun’un devlet adam› ve e¤itimine verdi¤i özel önem kuramsal düzeyde
de kalmam›flt›r. Bir yandan Rönesans’› izleyen ça¤ da bat› ülkelerinde biçimlenip
geliflen “lise” modelinin oluflup geliflmesini etkilemifltir. Bugün baz› Avrupa ülkelerinde çocuklar›n okul baflar›s›na göre, dördüncü s›n›f›n sonunda bafllayarak ya
hayata dönük okullara ya da yüksek ö¤retime haz›rlayan okullara ayr›l›fl› Eflâtun’un e¤itim anlay›fl›n›n süregelen etkileri say›labilir. Fakat bundan daha aç›k
olan baflka bir uygulama alan› da, güçlü bir ihtimalle Osmanl› Devletinin “Enderun Mektebi” nde ifadesini bulmufltur.

Bireysel Ayr›cal›klar Ruhbiliminin kurucular›ndan olan Sir Francis Galton, ola¤an üstü beyin gücünün biyolojik ve psikolojik özellikleri ile ilgili sorunlar üzerine ilk kez bilimsel yöntemlerle e¤ilen kiflidir. Ayn› zamanda istatisti¤i bir araç olarak kullanan bu bilim dal›na nicelik yönetimini de katm›flt›r.
Onun zaman›na kadar Wund ve onu izleyenler, laboratuar deneylerinde bireyler aras›nda “alg›, alg›lama süresi, tepki h›z›” gibi konularda gözlenen farkl›l›klar› deneklerin düfltü¤ü yan›lg›lar olarak yorumluyorlard›. Irk, cinsellik ve yafl aç›s›ndan birbirine denk olan bireylerde biyolojik yap› ve ruhsal görevler boyutunda
önemli farkl›l›klar olabilece¤i düflünülmüyor, hepsi için ayn› derecede geçerli olabilecek ruhbilim yasalar› araflt›r›l›yordu. Bu alanla ilgili çal›flmalar yapan araflt›rmac›lar, zekâ gerili¤i ve deha gibi göze batacak kadar büyük de¤iflkenlikleri bireysel
ayr›cal›klar olarak yorumlam›yor; insandan ayr› bir türmüfl gibi alg›l›yorlard›.
Örne¤in, di¤er insanlar›n fikirlerine uymayan, onlar› flafl›rtan görüfl ve düflüncelere sahip olan üstün zekâl›lar, “fleytan, ç›lg›n”; insanl›¤a yararl› fikirlere sahip
olup bunlar› uygulayarak baflar›ya ulaflanlar ise “yar› tanr› ya da insan üstü varl›k”
olarak nitelendiriliyordu.
19. yüzy›l ortalar›nda Galton, yap› ve ruhsal görevler aç›s›ndan ayr›cal›klar›n söz
konusu oldu¤u ve bunun dayand›¤› ilke ve yasalar› araflt›rmaya bafllam›flt›r. 1860 y›l›nda, hayatta sa¤lad›klar› seçkin ve ola¤anüstü baflar› ile sivrilmifl, aralar›nda devlet
adamlar›n›n, yazarlar›n, düflünürlerin, sanatkârlar›n, yarg›çlar›n, bilim adamlar›n›n ve
hatta ünlü güreflçilerin de bulundu¤u “400” kifli seçmifl ve bu kiflilerin ola¤anüstü
baflar›lar› ve üstün yetenekleri hakk›nda “biyografiler, otobiyografiler, hât›ra defterleri” gibi kaynaklardan edindi¤i bilgileri bir arada toplam›flt›r. “Kal›t›msal Deha” adl› eserinde yay›mlanan bu bulgulardan özetle flu sonuçlara ulaflm›flt›r:
•

Deha ad›n› alan ola¤anüstü düzeydeki beyin gücünün, her kuflaktaki
oran› do¤a yasalar›nca s›n›rland›r›lm›flt›r. Bunlar›n her kuflaktaki say›s›n›
yaklafl›k olarak önceden tahmin edebilmek mümkündür.
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•

Dehan›n çeflitli dereceleri bulunmaktad›r. Buna göre derece yükseldikçe
bir önceki basama¤a göre, ayn› kuflakta görünüfl s›kl›¤› da azal›r böylece en az görünen, üst basamaktaki en yüksek deha seviyesidir.

•

‹ncelenen 400 kiflinin yak›n akrabalar› aras›nda da üstün baflar›l› kiflilere
tesadüfün ötesinde olan bir s›kl›kla rastlanmaktad›r.

•

Galton’un inceledi¤i üstün baflar›l› ünlü kifliler aras›nda kad›nlara çok az
rastlanm›fl olmas›, özellikle ondan sonra gelen araflt›rmac›lar›n “deha ile
cinsiyet” aras›ndaki iliflkiyi araflt›rmalar›na neden olmufltur.

Di¤er araflt›rmac›lar›n da bu alandaki araflt›rmalar›na dayanarak var›lan ortak
sonuç; ün ve üstün baflar› sa¤layan yetiflkinler aras›nda kad›nlar›n erkeklere oranla daha az oldu¤udur. Bu çal›flmalar›n yan› s›ra Cattelle’nin inceledi¤i “Amerikan
fen adamlar›” aras›nda da çok az say›da kad›n›n bulunmas› yap›lan çal›flmalar›
desteklemedir.
Elde edilen bu sonuçlar› baz› araflt›rmac›lar kal›t›m›n etkisi olarak yorumlarken baz›lar› da çevrenin etkisi olarak yorumlam›fllard›r. Ancak deha öncelikle kal›t›msal etmenlerin ürünü olarak düflünüldü¤ünde ünlülere k›z kardefller aras›nda daha çok rastlanmas› gerekti¤i öne sürülürken, baz› bilim adamlar› da bunun
kad›nlara eflit e¤itim ve geliflme olana¤› verilmedi¤i için böyle oldu¤unu savunmaktad›r (Enç, 1979).
Galton’un ayd›nlatmaya çal›flt›¤› “çevre - kal›t›m” sorununu çözmek için giriflilen araflt›rmalar konunun daha da kar›fl›k bir hal almas›na neden olmufltur.
Galton, çevre ve kal›t›m›n ola¤anüstü ifl baflarma gücüne etki yapan tek unsur
olmad›¤›n› belirtmifltir. Galton’dan sonra bu konuyla ilgili araflt›rma yapanlar da
esas itibariyle onun gelifltirip kulland›¤› yöntemi benimsemifltir. Bu araflt›rma yöntemini üç temel noktada toplayabiliriz:
•

‹nceleme konusu olarak bir ya da daha fazla alanda yapt›klar› seçkin çal›flmalarla tan›nan kifliler ile ilgili biyografik ve benzeri kaynaklardan bilgi toplamak,

•

Elde edilen bilgileri çeflitli yönlerden istatistiksel de¤erlendirmelere tâbi
tutmak,

•

Elde edilen bulgular› üstün zihin düzeyini oluflturan nedenler aç›s›ndan
yorumlamakt›r.
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De Candolle
De Candolle’un çevre kal›t›m sorununu ayd›nlatmak amac›yla Paris Fen Akademisi’nin “100 yabanc› uyruklu fahri üyesi” üzerinde yapt›¤› bir inceleme sonucunda bunlardan “41” nin soylu ve zengin ailelerden, “52”sinin orta tabakadan,
“7”sinin ise iflçi ailelerinden geldi¤ini saptam›flt›r. 19. yüzy›l Fransa’s›nda iflçi ailelerinin say›s›; soylu ve zengin ailelerle, orta tabaka ailelerine oranla hayli düflük
oldu¤u halde, inceleme konusu olanlar›n yüzde “93”ü bu iki s›n›ftan, yaln›z
“7”si iflçi s›n›f›ndan gelmifltir. Bu bulgular› “elveriflli çevrenin üstün baflar› üzerindeki belirleyici etkisi” olarak yorumlayan De Candolle, iflçi çocuklar›n›n do¤al yetenek düzeyleri ne olursa olsun, imkânlardan yoksun kald›klar› için seçkinlik sa¤layamad›klar›n› ileri sürmüfltür (Enç, 1979).

Odin
Fransa’da edebiyat ve yazarl›k alanlar›nda ün yapm›fl “823” yazar› inceleyen
Odin, bu kiflilerin %69’unun yönetici s›n›f›n›n, %23’ünün yüksek meslek mensuplar›n›n, %12’sinin ticaret ve ifl adamlar›n›n, %16’s›n›n ise nüfusun geri kalan
k›sm›n›n ailelerinin çocuklar›ndan oldu¤unu bulgulam›flt›r (Enç, 1979).

Elise
“‹ngiliz Dâhileri” ad›n› verdi¤i, çeflitli u¤rafl› alanlar›nda sivrilip ün yapm›fl
829 kifliyi inceleyen Elise, edindi¤i bilgilere göre araflt›rmaya kat›lan kiflilerin %
18,8’i soylu ve zengin, % 41,3 ü yüksek meslek mensubu, % 31,3 ü tüccar ve ifl
adam›, % 6’s› tar›mla u¤raflan, % 2,5’i ise sanatkâr ve iflçi ailelerinden oluflmaktad›r. Bu kiflilerin foto¤raf ve portrelerini inceleyen Elise, “kumral ve sar›fl›nlar›n”
daha çok fen alan›na, “esmerlerinse” daha çok güzel sanatlara yatk›n olduklar›n› ileri sürmüfltür. Araflt›rmac›, ‹ngiltere’de iflçi kitlesinin toplam›n›n, soylu ailelerin
en az yüz kat› oldu¤unu, buna ra¤men bu ünlü kiflilerden soylulara göre ancak
dörtte bir kadar›n› yetifltirebildiklerini belirtmektedir (Enç, 1979).

Cattelle
Cattelle, ABD’nin ünlü 1000 fen adam› üzerinde 15 y›l süren etrafl› bir araflt›rma yapm›flt›r. Örneklemine giren bu kiflilerin ünlülük düzeylerini o zamanda ya-
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flayanlar›n kan›lar›n› dikkate alarak saptam›flt›r. Bu araflt›rman›n önemli bulgular›n› flöyle özetleyebiliriz:
•

‹nceledi¤i fen adamlar› genel nüfusun çok küçük oran›na tekabül etmektedir.

•

Ülkenin çeflitli bölgelerinin katk›s›, birbirinden hayli farkl›d›r. Özellikle
do¤u k›y›s›ndaki büyük kentler, Orta Amerika ve bat›ya göre daha fazla
fen adam› yetifltirmifltir. Bunu, yüksek ö¤retim kurumlar›n›n do¤u bölgesindeki büyük kentlerde daha yo¤un olufluyla aç›klamak mümkündür.
Bu bulguya ba¤l› baflka bir nokta ise kentlerin katk›s›n›n, tar›m bölgeleri diyebilece¤imiz köy ve çiftlik alanlar›na göre çok daha yüksek olufludur.

•

Di¤er bir ilginç sonuca gelince: Köy ve tar›m bölgelerinde do¤an fen
adamlar› aras›nda ün ve baflar› aç›s›ndan örneklerin doru¤unda olanlara pek az rastlanabilmesidir. Bunlar daha çok kümenin alt basamaklar›nda yer alabilen kiflilerdir. En üstte yer alabilenlerin ço¤unun babalar› da
kendileri gibi fen adam› olan kiflilerdir.

Araflt›rmac›, genel nüfustaki oranlar›na göre yüksek meslekten bir baban›n
ünlü kifli durumuna gelebilecek bir çocuk sahibi olmas› flans›n›n, bir düz iflçiye
göre 1400 kat daha fazla oldu¤unu belirtmektedir.
Bu bulgular› Cattelle bir kiflinin hayatta ne olabilece¤inin s›n›r›n›n do¤al ya da
kal›t›mla belirlenen yeteneklerin düzeyi taraf›ndan tayin edildi¤i, buna karfl›l›k bu
gizil gücün nereye kadar geliflerek bundan nas›l ve ne kadar yararlan›labilece¤inin
de çevre ya da e¤itim taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i fleklinde yorumlam›flt›r.
Böyle bir yorum belki de gerçe¤e daha yak›n olur. Çünkü bütün bu araflt›rmalar›n ele ald›¤› büyük kifliler, ün yapt›klar› geliflmifl uygarl›k ortam›nda de¤il de
örne¤in Afrika’n›n göbe¤inde do¤mufl olsalard›, durumlar› ne olurdu? Hiçbir do¤al yetene¤in, içinde do¤du¤u çevre olanaklar›n›n üstünde ve ötesinde bir geliflme sa¤layamayaca¤›n› da ortaya koymaktad›r (Enç, 1979).

ABD’DEK‹ ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
1958 tarihine kadar e¤itimi toplumun her kesimine yayarak okullaflma oran›n› artt›rma e¤iliminde olan Amerika Birleflik Devletleri’nde bu tarihte ç›kar›lan
özel bir yasayla üstün zekâl›lar›n e¤itimi konusunda bir at›l›m sa¤lanm›flt›r
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(www.gifted.ucon.edu). Bu tarih itibariyle üstün zekâl›lar›n e¤itiminin en çok tart›fl›ld›¤›, kuramlar›n ve modellerin gelifltirildi¤i yerel ve federal düzeyi ile eyalet
düzeyinde çok say›da uygulamalar›n gerçeklefltirildi¤i ülkelerden biri haline gelen
Amerika Birleflik Devletleri’nde, konunun gündemde oldu¤u 1970’ li y›llarda üstün zekâl›lar›n sorunlar›na yönelik ilk çözüm olarak h›zland›rma akla gelmifltir.
Zaman içerisinde h›zland›rman›n s›n›f atlama, ders atlama, kredilendirme vb. türde uygulamalar›nda elde edilen sonuçlara dayanarak de¤ifltirilip düzenlenmifltir
(Akarsu, 2001).
Amerika Birleflik Devletleri’nde, üstün zekâl›lar›n e¤itiminde tercih edilen
yöntemlerden birisi olan zenginlefltirme kapsam›nda ise; okulun içinde ya da matematik, bilim, sanat ve ö¤renme merkezlerini devreye sokma, geziler, Cumartesi programlar›, yaz okullar›, müzik, dil, sanat ve bilgisayar kamplar› kurma çal›flmalar› da yap›lmaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda genel e¤itimin bir parças› olarak okul
ya da ö¤retmenlerce yönlendirilen ba¤›ms›z inceleme, bilimsel araflt›rma ve sanatla ilgili projeler haz›rlama etkinlikleri düzenlenmektedir.
Üzerinde yap›lan tart›flmalara ra¤men, üstün zekâl›lara yönelik farkl› grupland›rmalar da Amerika Birleflik Devletleri’nde yayg›nl›k kazanm›fl önlemlerdendir
(Akarsu,2001).
Amerika Birleflik Devletleri’nde, yat›l› üstün zekâl›lar okullar›, Uluslararas› Bakalorya (International Baccalaurate), Matematikte Üstün Yetenekli Gençlerin ‹ncelenmesi ve Yetenek havuzu oluflturma (Study of Mathematically Precocious Youth and Talent Search) gibi programlar, üstün zekâl›lara hizmet sunmaktad›r.
Uluslararas› Bakalorya Program›, içinde ülkemizin de bulundu¤u pek çok ülkede
üstün akademik performans gösteren ö¤rencilere iki y›ll›k iddial› bir program
sunmaktad›r. Ö¤rencilerin, uluslar aras› sayg›nl›¤› ve kabul görmüfllü¤ü olan IB
diplomas›n› almaya hak kazanmalar› için, merkezî yaz›l› s›navlardan geçmeleri ve
ba¤›ms›z bir özgün araflt›rma raporu sunmalar› gerekmektedir. John Hopkins
Üniversitesi’nde kurulmufl olan Center for Talented Youth (CTY) ise, Matematikte Üstün Yetenekli Gençlerin ‹ncelenmesi ve Yetenek Havuzu Oluflturma gibi
programlarla matematikte çok üstün baflar› gösteren ö¤rencileri tespit etmeye
çal›flmaktad›rlar.
Ayr›ca Lousiana, Indiana, Ilinois, Texas, Güney ve Kuzey Carolina’da aç›lan
matematik ve fen a¤›rl›kl› okullar, üniversite kampüslerinde yer alarak, seçilerek
kabul edilen ö¤rencilerine zengin bilim ve sanat olanaklar›n›n yan› s›ra çeflitli sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden faydalanma imkân› vermektedir.
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Amerika Birleflik Devletleri’ndeki baz› üniversiteler de bünyelerinde araflt›rma, e¤itim ya da ö¤retmenlere yönelik hizmet içi e¤itim sunan merkezleri bar›nd›r›r. Purdue Üniversitesi’ndeki Üstün Zekâl›lar Araflt›rma Enstitüsü (Gifted Education Research Institute), William & Mary Koleji’ndeki Üstün Zekâl›lar E¤itim Merkezi (Center for Gifted Education), Washington Üniversitesi’ndeki Yetenekli
Gençler Merkezi (Center for Capable Youth), Connecticut Üniversitesi’ndeki (Ortaokul Seviyesinde Araflt›rma ve Yetenek Geliflimi Yüksekokullar› (Academies of
Inquiry and Talent Development at the Middle School Level), bu programlardan
baz›lar›d›r (Akarsu, 2001).
Amerika’daki okullar›n ve merkezlerin yan› s›ra ebeveynlerin oluflturdu¤u
destek gruplar›, dernek ve vak›flar da üstün zekâl›lara yönelik etkinlikler düzenlemektedir.

SSCB’DEK‹ ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
1957 y›l›nda gökyüzüne f›rlatt›¤› Sputnik ile bilime, dolay›s›yla e¤itime verdi¤i önemi bir kez daha kan›tlayan SSCB, üstün zekâl› çocuklar›n e¤itimine ayr›
bir önem vermektedir (Elbert ve Duncan 1962, Akt:Keysan, 1986). Günümüz
SSCB’nin üstün yeteneklilerle ilgili baflar›l› çal›flmalar›n kökenleri 1950’li y›llarda,
o dönemin Nobel ödüllü bilim adamlar›n›n öncülü¤ünde kurulan iki tur okula
dayanmaktad›r. Birinci tür okullar, bölgedeki tüm ortaokul ö¤rencileri aras›ndan
matematik, fizik, kimya, biyoloji ve informatik dallar›nda ayr› ayr› seçilen ve lise
düzeyinde e¤itim alan ö¤rencilere yöneliktir. Moskova, Leningrad, Kiev ve Novosibirsk’te bulunan Bilim Kentlerindeki üniversite kampüslerinde kurulmufl olan
bu okullarda e¤itim gören gençlere, üniversitedeki en sayg›n bilim adamlar›nca
e¤itilme f›rsat› tan›nm›flt›r. Bulunduklar› üniversite çevresinin tüm olanaklar›ndan
faydalanmakta olan ö¤rencilerin e¤itim hizmetine, ö¤rencilerin sorunlar›yla ilgilenen dan›flma merkezleri de dahil edilmifltir.
Nobel ödüllü bilim adamlar›n›n kurulufllar›nda öncülük etti¤i ikinci tür okullar ise yabanc› dil, müzik, folklor, edebiyat ve felsefe e¤itiminde yo¤unlaflm›flt›r.
Sovyet dünyas›n›n bilim ve sanatta ola¤anüstü performans sergileyen önderlerin
ço¤unu yetifltirmifl olan bu okullardan en ünlüleri Gnesin Müzik Okulu, Stragonov Sanat Okulu ve Leningrad Bale Okuludur. (Grigorenko ve Clinkenbeard,1994,
Akt.: Akarsu, 2001)
SSCB’de üstün yetenek gösteren ö¤renciler için kurulan ve her cumhuriyetin
baflkentinde mutlaka bulunan bilimsel akademilerde de yetenekli çocuklara fen,
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matematik, fizik, kimya, gökbilimi vb. alanlarda e¤itim hizmeti verilmektedir. Çocuklar›, ilkokuldan sonra bünyesine kabul eden ve yat›l› e¤itim veren bu faydal›
uygulaman›n baflar›l› örneklerinden birisi Sibirya’n›n Novosibirsk flehrinde bulunan bilim akademisidir.
Ayr›ca ö¤rencilerini, alt› yafl›nda tabî tuttuklar› zorlu bir s›navla alan ve müzik, resim, bale dersleri veren güzel sanat okullar› da SSCB’de üstün yeteneklilere sunulan imkanlardan birisidir. Seçilen her çocu¤un günde 2-4 saat mecburi
e¤itim ald›¤› bu okullardaki ö¤rencilerin baz›lar› normal okullar›na devam eder
(Keysan, 1986).

AZERBAYCAN’DAK‹ ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
Azerbaycan’ da ö¤retmenleri taraf›ndan üstün yetenekli oldu¤u gözlenen çocuklar, ilkokulu bitirdikten sonra, yurt d›fl›nda deneyim kazanm›fl kifliler taraf›ndan
teflhis edilip özel okul kurumlar›, s›n›flar›, yarat›c› okul merkezleri (Samshit) ve yarat›c› yaz kamplar› gibi çal›flmalara yönlendirilmektedirler. Seçkin bilim adamlar›n›n
ders verdi¤i üstün zekâl›lara yönelik okullarda ve etkinliklerde, Do¤u Felsefesinin Temeli, Resmî Tarihi, Dini Tarihi, Dizayn, Ekoloji ve Politika derslerinin yan›nda yo¤un
bir flekilde ‹ngilizce ve Bilgisayar dersleri de ö¤retilmektedir. Üstün yetenekli çocuklar› e¤itmekle görevli ö¤retmenler Bakü Üniversitesi taraf›ndan finanse edilen 9 ayl›k kurslara tabî tutulmaktad›rlar. Her y›l 60 ö¤retmen bu kurstan yararlanmaktad›r.

AVRUPA ÜLKELER‹NDE ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
Üstün yeteneklilerin e¤itimi konusunda ABD’ye k›yasla daha yavafl ve daha
az deneysel biçimde geliflmekte olan Avrupa ülkelerinin belli bafll›lar›nda yap›lan
çal›flmalar afla¤›da belirtildi¤i gibidir.

‹TALYA’DAK‹ ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
‹talya’da 1970’li y›llardan itibaren üstün yetenekli çocuklar›n teflhis ve araflt›rmas›yla ilgili programlar gelifltirilmeye bafllanm›flt›r. Üstün yeteneklilerin tespitinde yetenek faktörü için bir, sözel ve matematik kabiliyetler için iki test gelifltirilmifltir. 11-14 yafl seviyesindekilere uygulanan bu testler sonucunda üç grup testinin ikisinden 90’n›n üzerinde puan alanlar belirlenmifltir.
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‹talya, bu çal›flmalar›n haricinde normal okullarda normal zekâ düzeyinde
çocuklar için genifl örneklerle zenginlefltirilmifl programlar haz›rlay›p yayg›nlaflt›rmakla beraber ‹spanya ve Portekiz gibi üstün yeteneklilerle ilgili araflt›rma ve uygulama yok denecek kadar az olan ülkelerden birisidir (Akarsu, 2001).
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Daha sonra, ço¤u belli bir üniversite ya da okulla ifl birli¤i yapan federal hükümetten ve özel vak›flardan destek alan araflt›rma merkezleri kurulmufltur.
1918’den beri etkinli¤ini sürdüren Gymnasium; birleflme öncesi Almanya’s›nda üstün yeteneklileri bünyesinde bar›nd›ran tek okulken, do¤u ile birleflmeden
sonra özel yeteneklilere yönelik çal›flmalar yapan okullar›n say›s› on bire yükselmifltir (Urban & Sekowski, 1993, Akt: Akarsu, 2001)

‹NG‹LTERE’DEK‹ ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
‹ngiltere’de özel okullardaki e¤itim en az devlet okullar›ndaki kadar yayg›nd›r. Yedi yafl itibariyle e¤itime bafllayan çocuklar, lise bitirinceye kadar bu okullarda yat›l› olarak kal›rlar. Buradan mezun olanlar ülkeyi yönetir. ‹ngiltere’deki idarecilerin %80 i bu okullardan mezun olmaktad›r (Ayd›n, 1994).
‹ngiltere’deki özel okullar›n ve devlet okullar›n›n içinde ö¤rencilerini seçerek
alan ve üstün yetenekliler için ayr›ca h›zland›rma ve farkl›laflt›rma uygulamalar›
yapan ünlü ve geleneksel okullar da vard›r.
Bunlar›n d›fl›nda, genel e¤itime paralel olarak yürümekte olan çok say›da
müzik ve genel sanatlar program› ve tamamen üstün yeteneklilere yönelik iki
okul mevcuttur.
1989 y›l›nda velilerin önayak olmas› ile kurularak üstün yetenekli çocuklar›n
ebeveynlerini, ö¤retmenlerini ve geliflimleriyle ilgilenen di¤er yetiflkinleri ayn›
amaç do¤rultusunda bir araya getiren Ulusal Üstün Zekâl›lar Derne¤i (National
Association For Gifted Children), bu alanla ilgili ‹ngiltere’deki olumlu geliflmelerden birisidir. Bünyesindeki ö¤rencilere yaz okullar› ve hafta sonu gelifltirme programlar›ndan faydalanma imkân› sa¤layan NAGC’›n yan› s›ra, genel e¤itim içinde
esnek ve eriflilebilir olanaklarla üstün yeteneklileri kaynaflt›rma çal›flmalar› kapsam›nda ö¤retmenlerin yetifltirilmesi ve ö¤renme malzemelerinin haz›rlanmas›nda
etkin bir rol oynayan Müfredat Zenginlefltirme Ulusal Derne¤i de (National Association for Curriculum Enrichment) üstün zekâl›lar›n e¤itimini desteklemektedir
(George, 1992, Akt: Akarsu, 2001).

HOLLANDA’DAK‹ ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
Nijmegen Üniveristesi’ndeki Üstün Zekâl›lar Merkezi (Center for Gifted), üstün zekâl›lara yönelik etkin çal›flmalar yürütmektedir. Ayr›ca merkezi Bonn’da bulunan ve büyük ölçüde Alman Federal Hükümeti taraf›ndan desteklenen European Council for High Ability ECHA ( Avrupa Üstün Yetenekliler Konseyi) 1987’den
bu yana son derece etkili çal›flmalar gerçeklefltirmifltir ( Urban & Sekowski, 1993,
Akt: Akarsu, 2001).

JAPONYA’DAK‹ ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
1968 ve 1977 y›llar›nda e¤itim sisteminde reform yaparak saf bilimden uygulamal› bilime geçilen Japonya’da art›k 21. yüzy›la uygun yeni bir sisteme geçme haz›rl›klar› yap›lmaktad›r. Bu sistemde amaçlanan, soru soran ve soru sormas›n› bilen, ba¤›ms›z hipotezler oluflturabilen ve ezbere dayal› ö¤renmeden ar›nd›r›lm›fl araflt›rmac›, mucit bir zihne sahip ö¤renciler yetifltirmektir.
Bunu sa¤lamak için, e¤itim ö¤retim s›ras›nda derslerin içeri¤ine ve hedeflerine yönelik de¤iflik malzemeler ve cihazlar kullan›lmaktad›r. ‹lk etapta araya kitap girmez ve ö¤renci önce kitap ile beyin, sonra beyindeki bilgi ile d›fl dünyadaki gerçek olay aras›nda iliflki kurmaya çal›flmaz. Önce beyine d›fl dünya ile temas
kurdurulup olay› gördükten sonra kitaba geçilir. Ö¤renciler evlerinde kulland›klar› elektronik cihazlar› okula getirip açarlar, incelerler ve bozup yaparlar. Bu flekilde yaflayarak ö¤renme gerçeklefltirilir (Ayd›n, 1994).

ALMANYA’DAK‹ ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
Almanya’da birleflme öncesinde, üstün zekâl›larla ilgili ilk giriflim 1978’de bir
grup veli ve psikologun kurdu¤u Alman Üstün Yetenekli Çocuklar Derne¤i’dir
(Geselshaft für das hochbegabte Kind). Kamuoyunun ilgisini konuya çekmifl olan
bu derne¤in çal›flmalar› okul d›fl› zenginlefltirme etkinliklerini kapsamaktad›r.

YEN‹ ZELANDA’DAK‹ ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹
Yeni Zelandal›lar›n örnek ald›¤› e¤itim sisteminde ö¤renciler yafllar›na göre
de¤il, ilerleme h›zlar›na, anlama ve kavrama seviyelerine göre grupland›r›l›r. S›n›flar 15’er kiflilik olup, her 15 kifliye bir s›n›f ö¤retmeni atan›r (Ayd›n, 1994).
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AVUSTRALYA’DAK‹ ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹

ÖNCÜ ARAfiTIRMALAR

Avustralya’da okul öncesi dönemde e¤itimlerine bafllanan üstün yetenekli
çocuklar, 4-6 yafllar›nda bir derecelendirmeye tabî tutulurlar. Bu derecelendirme
sonucunda bireysel yetenekleri belirlenen çocuklar, 2 y›l boyunca dört kiflilik s›n›flarda e¤itim görürler. Daha sonra 6 yafl itibariyle 3 y›l süren ikincil ö¤retim (secondary school) süreci bafllar. Bireysel e¤itimin baz al›nd›¤› bu e¤itim program›nda çocuklar, yetenekleri ve yeterliliklerine göre e¤itsel ve mesleki olarak yönlendirilirler ( Evans, 2000, Akt: Ayd›n, 1994).

Ça¤›m›zda üstün yetenekli çocuklar üzerinde araflt›rma yapanlar›n öncüsü,
Lewis Terman’d›r. Terman, 1901 y›l›ndan itibaren “liderlik”, “h›zl› geliflen çocuklar”,
“üstün ve geri zakâl› çocuklar›n geliflim özellikleri” gibi konularda genifl kapsaml› araflt›rmalar yaparak bu alan›n geliflmesine katk›da bulunmufltur. 1915 y›l›nda
gelifltirdi¤i yeni araçlarla zekâ bölümlerini belirleyerek bir çok üstün yetenekli çocukla çeflitli çal›flmalar yapm›flt›r. Terman ve yard›mc›lar› yapt›klar› araflt›rmalarda
üstün yetenekli vak’a say›s›n› giderek ço¤altm›fl ve zekâ bölümü “140” olan
1450 dene¤e ulaflarak bunlar› 20 y›l boyunca gözlemlemifltir. Bu uzun süreli takip çal›flmas›n›n ürünü olarak “Dehan›n Genetik Bir ‹ncelenmesi”, “Üstün Yetenekli Çocuk Büyüyor” ve “Yirmi Y›l Sonras›” isimli üç kitap yay›nlam›flt›r.

Her ne kadar uygulamalar eyalet ya da bölge düzeyindeki çeflitlilik gösterse
de üstün zekâl›lara yönelik etkinlikler gittikçe yayg›nlaflmaktad›r. Bu faaliyetleri;
s›n›f ortam›nda zenginlefltirme, birkaç okuldan gelen çocuklardan türdefl gruplar
oluflturma, Primary Extension and Challlenge program› gibi farkl› ilgi alanlar›n›
daha da öte ö¤renmelere götüren programlar, okul d›fl›nda özel ilgi merkezleri;
özel üstün yetenekliler okullar› kurma ve ek programlar olarak özetleyebiliriz
(Bragget, 1993, Akt: Akarsu, 2001). Bu arada ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n›n gözlenmesi, ihtiyaç duyduklar› d›fl deste¤in tespîti ve aile üyeleri ile aras›ndaki iletifliminin takibi de e¤itim kapsam› içindedir (Evans, 2000, Akt: Ayd›n, 1994).
Bunlar›n d›fl›nda üstün zekâl› çocuklar için programlar haz›rlayan eyalet düzeyinde kurulmufl dernekler, araflt›rma merkezleri, müzeler, vak›flar ve üniversiteler mevcuttur. Avustralya’daki araflt›rma merkezlerinde yap›lan çal›flmalar dünya
çap›nda yank› uyand›rmaktad›r. Üniversitelerinde de ö¤retmenlere yönelik sertifika, mast›r ve doktora programlar› sunulmaktad›r (Frydenberg & O’Mulllane,
2000, Akt: Akarsu, 2001).

Bu çal›flman›n 180 kiflilik ön grubundan,
•

Ana babalar›n üstün olarak alg›lad›klar› adaylar aras›nda aranan ölçütlere uygun düflenlerin oran›n›n düflük oldu¤u ve bunlar aras›nda da daha
çok erkeklere yer verildi¤i, k›zlar› bu aç›dan de¤erlendirmek istemedikleri,

•

Ö¤retmenlerin aday belirleme konusunda daha do¤ru seçimler yapt›klar›, ancak bunun da % 50’yi aflamad›¤›,

•

Deneklerin üçte birinin “s›n›f›n en genç ö¤rencileri” kümesi aras›ndan
ç›kt›¤›n› ancak bunlar›n bir k›sm›n›n da ö¤retmenler taraf›ndan aday
gösterilmedi¤i,

•

En yüksek zeka bölümüne sahip deneklerin say›s›n›n yetenekle ilgili normal da¤›l›m e¤risinin standart sapmas›n›n belirtti¤inden daha yüksek
say›da olmas› nedeniyle yeteneklerin bir toplum içinde da¤›l›fl›, normal
da¤›l›m e¤risi esaslar›na uygun olamayabilece¤i,

•

Cinsiyet aç›s›ndan deneklerin tümünde k›z – erkek oran›n›n erkeklerin
lehine oldu¤unu (60-40) ve bunun 160’›n üstünde zekâ bölümünde
65’e 35, 180 ve üstünde zekâ bölümünde ise 70’e 30 oldu¤unu ancak
buna deneklerin seçiminde meydana gelen baz› kontrol d›fl› etmenlerin
neden olabilece¤i,

•

Deneklerin beden geliflimi aç›s›ndan boy ve a¤›rl›k aç›s›ndan yafl›tlar›na
göre daha üstün durumda olduklar›, konuflmaya ve yürümeye daha erken bafllad›klar›, genel sa¤l›k durumlar›n da o yafllar için ola¤an say›lacak düzeyde oldu¤u,

DÜNYANIN ÜSTÜN YETENEKL‹ B‹REYLER YET‹fiT‹REN MERKEZLER‹
‹srail, Çin, Eski Sovyetler Birli¤i ve ABD, 20–30 y›ld›r yüksek zekâ ve mucitlik
testleri gelifltirerek toplumlar›n› testlerle sistematik olarak taram›fl ve üstün zekâl›lar›n e¤itimi için özel okullar ve üniversiteler tesis etmifltir. ‹srail’in Cudin flehrinde bulunan “ofek” isimli özel bir okul buna örnektir. Bu okulda e¤itim görmekte olan, gelece¤in Einstein’i olarak görülen, Dan Glük, 5 yafl›nda iken ‹srail hükümetine yazd›¤› bir mektupta Filistin meselesinin çözümü için ayr›nt›l› bir bar›fl
plan› haz›rlay›p teklif etmiflti.
Sovyetler Birli¤i’nin, Novosibirsk’te açt›¤› ve e¤itimini profesörlerin üstlendi¤i dahi okulunun e¤itim süresi üç y›ld›r (Ayd›n, 1994).
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•

Okul baflar›s› aç›s›ndan yafl›tlar›na oranla iki y›ll›k bir üstünlük gösterdikleri ve aralar›nda okul baflar›s›zl›¤› nedeniyle s›n›f tekrarlayan›n olmad›¤›,

•

Sosyal uyum aç›s›ndan deneklerin üçte ikisinin normal hatta üstün bir
seviye gösterdikleri, uyumsuzluk gösterenlerin de k›skançl›k ve yar›flma
duygular›ndan dolay› uyumsuz olduklar›

gibi bulgular elde edilmifltir (Enç, 1979).

‹ZLEME ARAfiTIRMASININ SONUÇLARI
Terman ve yard›mc›lar› 1921’de esas kümelerinin seçimini tamamlad›ktan
sonra 1927–28, 1939–40, 1951–52 y›llar›nda, onar y›ll›k aral›klarla üç kez yapt›klar› izleme ve de¤erlendirmenin sonuçlar›n› flu flekilde aç›klam›fllard›r:

Sonuçlar:
Üstün zekâl›lardan oluflan denek grubu, yafl ve öteki aç›lardan kendilerine
denk olan ortalama kümelerden ölüm oran›, sa¤l›k durumlar›, ak›l hastal›¤› ve alkolizm gibi belirtiler aç›s›ndan daha olumlu ve iyi durumdad›rlar. Bu gibi anormallik belirtilerine onlar aras›nda daha az rastlanmaktad›r.
Kümenin büyük ço¤unlu¤u toplumsal uyumluluk aç›s›ndan gösterdikleri üstünlükleri korumaktad›rlar. Suç ve cürüm olaylar› bunlar aras›nda genel nüfustakinin hayli alt›ndad›r.
Yetiflkinlik yafl›ndakilerin anl›ksal yeteneklerini ölçme¤e elveriflli olan testlerle 330 denek 1930 de¤erlendirmesinde, 1000 kadar› da 1951 de¤erlendirmesinde ölçülmüfltür. Büyük kümenin ölçülebilen üçte ikisinin 20, 30 y›l sonra da yafl›tlar› olan ortalama yetiflkinlere göre anl›k gücü aç›s›ndan, çocuklukta emsallerine göre olan ayr›cal›k ve üstünlü¤ü eflit bir farkl›l›k gösterdiklerini ortaya koymufltur.
Terman’›n yard›mc›lar›ndan Beyley ve Odin iki test aras›nda geçen 12 y›ll›k süre içinde deneklerden %90’›n›n ilk ölçülen yetenek düzeylerini gelifltirip yükselttiklerini ortaya koymufllard›r. Bu sonuçlar, dehay› h›zla geliflip erken tükenen bir
yetenek diye belirlemeye kalkanlar›n görüflünde gerçeklik olmad›¤›n› ortaya koymufltur. Ayr›ca bu bulgular, ergenlikle birlikte anl›ksal geliflimde bir gerileme oldu¤u inanc›n› da çürütmektedir.
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Deneklerin % 90’› yüksek ö¤renime girmifltir. Girenlerden % 70’i lisans ö¤renimini tamamlam›flt›r. Yüksek ö¤renimi bitirenlerden % 30’u üstün ve seçkin
baflar› ile mezun olmufltur. Bunlar›n üçte ikisi de lisansüstü ö¤renime devam etmifltir. Yüksek ö¤renimi bitirmeden ayr›lan ya da lisansla yetinenlerin oran›n›n daha da düflük olabilece¤i iflaret edilmektedir. Bu sonuçlar 1930’lar›n ekonomik bunal›m›na rastlamaktad›r. Lisans ö¤renimi s›ras›nda erkeklerin % 40’›, k›zlar›n ise
% 20’si ö¤renim ve geçim giderlerinin yar›s›n› ve daha fazlas›n› çal›flarak kazanm›fllard›r.
% 98’inin izlenmesi baflar›lan büyük kümenin, hayat sürelerinin ortalar›na
kadar eriflebildikleri baflar› düzeyini ayd›nlatmak için 800 erkek dene¤in hayat hikâyelerinden yararlan›lm›flt›r. Kad›nlar aras›nda meslek kariyerine at›lanlar›n say›s› az oldu¤undan izlenen örnekleme bunlardan kimse al›nmam›flt›r. 1950’de bu
denekler ortalama olarak 40 yafl›na eriflmifllerdi. Bu noktaya kadar küme üyelerince; 67’si eser yay›nlam›fl, bunlardan 47’si fen, güzel sanatlar ve sosyal bilimler
alanlar›ndand›r. 20 tanesi roman türündendir. Ayn› küme 1400 makale yay›nlam›flt›r. 200’den fazla hikâye roman ve tiyatro eseri, 230 kadar gazete ve dergi
makalesi yay›nlam›fl ve küme üyeleri 150 ihtira berat› alm›flt›r. Yay›nlar aras›na gazetecilik mesle¤ini seçenlerinki al›nmam›flt›r. Ayr›ca bini aflk›n radyo ve televizyon
için haz›rlanm›fl hikâye ve temsil bu rakamlara dahil de¤ildir.
Hayat hikayeleri incelenen 800 erkek denek aras›nda 78 tanesi üniversiteden doktora diplomas› alm›flt›r. 48’i t›p doktoras› yapm›flt›r. 85’i hukukçu, 84’ü
ö¤retim üyesidir. 51 kifli fizik, kimya ve teknik alanlar›nda meslekî u¤rafl› ile yetinmektedir. Fen adamlar›ndan 47’si ABD’nin seçkin fen adamlar› kataloguna
girmifltir.
Bu baflar› düzeyleri, genel toplumdan rasgele al›nm›fl 800 kiflilik bir örnekleme göre 10 ile 30 kat daha baflar›l› olmufltur. Konuyu baflka aç›dan flöyle yorumlamak gerekirse, zekâ ölçekleri ile üstün zekâl› diye ayr›lan bireyler, hayatta emsalleri olan rasgele seçilmifl kiflilere göre kat kat daha baflar›l› olmaktad›r. Bu bulgu zekâ ölçekleri ile yap›lan ayr›m›n bir aç›dan güvenirli¤ini ortaya koymufltur.
Böylece 8–10 yafllar›nda uygulanan bu testlerin, gerek o yafllardaki, gerekse 30
y›l sonraki hayat baflar›s›n› kestirmek için yararl› oldu¤u saptanm›flt›r. Bununla beraber bu testler söz konusu yetene¤in hangi yönlerde geliflece¤i ya da kiflilik geliflim ve uyumun nas›l olaca¤› konusunda araflt›rmac›y› bilgilendirmede yetersiz
kalmaktad›r. Ayr›ca hangi tesadüf ve koflullar›n bu yeteneklerin geliflme veya körelmesine sebep olaca¤› konusunda da bir aç›kl›k kazand›ramamaktad›r.
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Tüm araflt›rmalar sonucunda Terman, üstün yetenekli çocuklar›n geliflim süreleri için; fen adam›, matematikçi, politikac›, ressam, flair ya da
müzisyen olarak geliflebilmesini ilgi alanlar› ile özel yeteneklerine ba¤lamaktad›r. Fakat bu özel yeteneklerin her hangi bir alanda üstün bir baflar›ya dönüflebilmesi için, kiflinin genel yetenek alan›nda da hayli üstünlük göstermesi ve özel yetene¤in genel yetenekçe desteklenmesi gerekti¤ine inanmaktad›r (Aktaran: Enç, 1979).

Paul Witty
Paul Witty, üstün beyin gücü kavram›n›n anlam›n› geniflletmek gerekti¤ini
ileri sürmektedir. Ona göre zekâ testlerinde belirli bir düzeyin üstünde Z.B. sa¤layanlar›n üstün zihin düzeyinde olduklar›n› saymak do¤ru de¤ildir. Çünkü üstün
zihin düzeyinin en önemli niteliklerinden birisi “orijinallik ve yarat›c›l›kt›r.” Elde
bulunan zekâ testlerinin büyük bir k›sm› ise bireyin yarat›c› yeteneklerini de¤erlendirebilecek nitelikte de¤ildir. Witty’ye göre yarat›c›l›k “yeni malzemeler ya da
yaflant›lar›n baflar›yla, çeflitli biçimlerde düzenlenmesini, kullan›lmas›n› ve örgütlenmesini” gerektirir. Yüksek düzeyde yarat›c›l›k, bireyin içine girdi¤i durumlarda
büyük ölçüde ö¤renme ve ö¤rendiklerinden çözümlerde yararlanma gücünü
gösterir. Halbuki elde bulunan zekâ testleri, bireyin standart ve de¤iflmeyen durumlara nas›l bir uyum sa¤layaca¤›n› ölçmekten öteye gitmemektedir. Bu durumda üstün zihin düzeyini yaln›z zekâ bölümü kavram› ile belirlemek bir fley ifade
etmez.
1970’li y›llarda bu konuyla ilgilenen araflt›rmac›lar üstün zihin düzeyi söz konusu oldu¤unda afla¤›daki alanlarda ola¤anüstü baflar› ve yarat›c›l›¤›n söz konusu olmas› gerekti¤ini ileri sürmüfllerdir:
1.

Sözlü yetenekler ve soyut zekâ. (Genel yetenek kavram›na en yaklafl›k
olan› budur.)

2.

Fen bilimleri ve matematik

3.

Güzel sanatlar

4.

Yarat›c› yaz›l› ifadeler

5.

Yarat›c› temsil yetenekleri

6.

Toplumsal önderlik yetenekleri

7.

Müzik yetenekleri

8.

Mekanik yetenekler
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Bu ak›m›n öncüleri ise, bu alanlar›n her hangi birisin de yafl›tlar› aras›nda en
üsteki 15–20’sinin üstün zihin düzeyine sahiptir fleklinde tan›lamak gerekti¤ine
iflaret etmektedir. Ayr›ca “yarat›c›l›k özelli¤ini” ölçmeye yarayacak ölçeklerin gelifltirilmesinin önemi üzerinde de durulmaktad›r. Bu konuya Victor Löwenfelt ve
J.P. Gandilfort, “Yarat›c›l›¤›n Ölçütleri” alan›ndaki çal›flmalar› ile öncülük etmifllerdir. J.W. Gestel ve P.W. Jackson ise bu ölçütlere dayanan ölçekleri gelifltirmifltir.
Ruth Wtrength ise ifl örnekleri yöntemini kullanmaktad›r. Bu yönteme göre
bireyin yarat›c› yeteneklerini ve imgelerini kullanmas›n› sa¤layan bir tak›m ifller
verilmekte ve ortaya koydu¤u ürün bu aç›dan de¤erlendirilmektedir.
Terman ise esas araflt›rmas›n› iki yönlü olarak düzenledi¤ine iflaret etmektedir: Bunlardan birincisi “genel yetenek ölçekleri” ile seçilen bir çocuk ve genç kümesinin, okul ve hayat boyunca izlenip de¤erlendirilmesidir. ‹kincisi ise Galton
araflt›rmalar› gibi bunun tersi yöndedir. Yani hayatta üstün ve seçkin baflar› sa¤layan kiflilerin çocukluk hayatlar›n› izlemektir. Araflt›rman›n bu ikinci bölümünü
Katherin Cox yönetmifltir (Aktaran: Enç, 1979).
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Ülkemizde Üstün Yeteneklilerin
E¤itiminin Tarihçesi

CUMHUR‹YET ÖNCES‹

Enderun Mektebi

E

flatun’un devlet adam› yetifltirmek için önerdi¤i e¤itim sistemini hayata geçiren Osmanl›lar olmufltur. Böylece sistemli olarak üstün yeteneklilerin e¤itimini yapan bir kurum, dünyada ilk olarak Osmanl›lar döneminde gerçekleflmifltir.
Y›ld›r›m Beyaz›t döneminden 2. Murat dönemine kadar öncelikle flehzadelerin kabiliyetlilerinin e¤itim gördü¤ü bir saray okulu durumundaki Enderun
Mekteplerini Fatih Sultan Mehmet yeniden örgütlemifl ve devlet yöneticisi yetifltirecek üstün bir e¤itim kurumu haline getirmifltir.
Enderun: “Osmanl›lar’da idari ve askeri kadronun yetifltirilmesi için teflkil
eden saray e¤itim kurumu” olarak tan›mlanabilir (Diy.Vak. ‹slam A. 11. cilt 185186-187).
Osmanl› Devleti’nde XV. yüzy›l ortalar›ndan itibaren medrese d›fl›nda en
önemli resmi e¤itim kurumu Enderun mektebi olmufltur. Daha ziyade mülki ve
askeri idarecilerin yetifltirildi¤i bu mektep Osmanl› merkez ve taflra bürokrasisine
gerekli insan gücü kayna¤›n› oluflturmak için kurulmufltur. Bu vasf› ile resmî Osmanl› ideolojisi veya zihniyetinin ö¤retilip gelifltirildi¤i temel e¤itim birimini teflkil
etti¤i gibi idari ve siyasi hedeflerin tayininde, devletin ana kurumlar›n›n iflleyiflinde önemli bir yere sahip olmufltur.
Böyle bir kurumun varl›¤›ndaki esas hedef askeri temele dayanan Osmanl› Devleti’ne yetenekli kumandan yetifltirmek ve devaml› büyüyen ülkenin farkl› din ve
kültürlere sahip kitlelerini idare edecek sa¤lam yönetici kadrolar› temin etmekti.
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Genellikle aileleriyle hiçbir ilgileri kalmayan devflirme yoluyla sa¤lanm›fl çocuklar›n, Enderun’a al›nmadan önce belli bir alt e¤itimden geçmifl olmalar› gerekiyordu. H›ristiyan ailelerden devflirilen çocuklar, öncelikle Müslüman ailelerin yan›nda Türkçe’yi ve ‹slâmi esaslar› ve adab› ö¤renir, daha sonra Edirne, Galatasaray, ‹brahim Pafla (bir ara ‹skender Çelebi) saraylar›nda bedeni ve ruhi kabiliyetlerini gelifltirecek dersler ve talimler görürlerdi. Çocuklara acemi o¤lanlar denilirdi.
Acemi o¤lanlar›, belirli talim ve terbiyeden sonra ç›kma ad›yla ayr›larak çeflitli askeri birlikler içerisine da¤›t›l›rlard›. Üstün yetenekli olanlar ise daha yüksek seviyede bir e¤itime tabi tutulmak üzere Enderun’a al›n›rd›.
Enderun’daki e¤itim Büyük ve Küçük odalar, Do¤anc› Ko¤uflu, Seferli Ko¤uflu, Kiler Odas›, Hazine Odas› ve Has Oda olmak üzere yedi kademe üzerine kurulmufltu. Buradaki e¤itimi sonuna kadar götüremeyen iç o¤lanlar ara s›n›flardan
ayn› flekilde ç›kma ad›yla ayr›larak çeflitli askeri birliklere kat›l›rlard›.
Enderun sistemi organik ba¤ içerisinde çeflitli kademeleri bulunan bir e¤itim
sürecine dayanmaktad›r. Buradaki baflar› büyük ölçüde kendi içindeki bütünlükten gelmektedir. Adaylar özel olarak teflkil edilmifl belirli kurallara göre hareket
eden gezici ekipler taraf›ndan fiziki, bedeni ve ruhi özellikleri incelenerek seçilmektedir.
Haz›rl›k s›n›f›n›n bulundu¤u saraylarda Türk ve ‹slam kültürüyle ilgili derslerle, bedeni kabiliyetleri gelifltirecek spor dersleri esast›. Bu e¤itim sisteminde bafl›ndan sonuna kadar titizlikle riayet edilen ilkelerden biri ç›kma idi.
Enderun sisteminde önemle üzerinde durulan bir di¤er ilke de kültürün etkili bir flekilde verilmesiydi. Çok de¤iflik ›rk ve dini kökenlerden gelen gençler ‹slam Türk Kültürü içerisinde yetifltiriliyordu.
Yabanc› gözlemciler haz›rl›k ve Enderun e¤itimi için seçilmifl gençlerden bahsederken Türklerin kabiliyetli gördükleri kimseleri e¤itmekten büyük bir zevk ald›klar›n› ve bu u¤urda her türlü fedakârl›¤a katland›klar›n› belirtmektedirler. Ayr›ca seçim s›ras›nda güzel yüzlü ve fiziki kusuru olmayanlar›n tercih edilmesinin ise
Türklerdeki “güzel bir yüzde kötü bir ruhun saklanamayaca¤›” inanc›na ba¤lamaktad›rlar. Habsburg elçisi olarak XVI. yüzy›l ortalar›nda Osmanl› ülkesine gelen
Busbeke mektuplar›nda “Bat›l›lar›n iyi yetifltirilmifl attan ve köpekten zevk
ald›¤›n›, Türklerin ise iyi e¤itilmifl insandan haz ald›klar›n›” yazmaktad›r.
Enderun e¤itiminin temel prensiplerinden biri de disiplindi. Enderun tamamen farkl› metotlara ve hedeflere dayanan medrese ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda birinci
kurumun hedefine ulaflma aç›s›ndan daha flansl› ve baflar›l› oldu¤u görülmekte-
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dir. Medrese e¤itimi ilmiyeye mensup ailelerin çocuklar›na tan›nan imtiyaz ve himayelerle içeriden zay›flarken, Enderun s›k› bir disipline dayanan baflar› ve mahareti, yükselmenin yegâne vas›tas› yaparak, kimseye bir ayr›cal›¤›n tan›nmad›¤›
klasik dönemde, bu kurumu imparatorlu¤un en baflar›l› e¤itim müessesesi haline getirmifltir.
Enderun “Büyük, küçük, seferli, kiler, has odalardan ve hazine odalar›ndan”
oluflmaktayd›. Bunlar e¤itim ve ö¤retim yönünden birbiri üstüne kurulmufl s›n›flar ya da okullar olarak görülebilirler. Her s›n›f ayr›ca bir ay›klama basama¤› say›l›rd›. Üst s›n›fa geçemeyecek olanlar çeflitli devlet hizmetlerine ç›ra¤ edilirlerdi. Büyük ve küçük odalar öncelikle haz›rl›k s›n›f› olarak düflünülebilir. Seferli ve Kiler
odalarda öncelikli sanat ö¤retiminin topland›¤› s›n›flard›. Enderun’a girebilenlerin
en seçkinleri hükümdar›n kiflisel hizmetlerine bakan Has odaya kadar yükselirdi.
Buradan da Vezir, Sadrazam, Beylerbeyi, Kaptan-› Derya gibi görevlere atan›rlard›.
Osmanl› tarihi boyunca gelip geçen ünlü devlet adamlar›n›n ve komutanlar›n ço¤u ile seçkin sanatkâr ve flairler, müzisyenler bu mektepten yetiflmifltir.
Ancak XVII. yüzy›lda mevcut usullere ayk›r› olarak bir tak›m himaye ve kay›rmalarla flartlara uymayan kimselerin Enderun’a al›nmaya bafllanmas›, e¤itim sisteminin geliflen yeni ihtiyaçlara ayak uyduramamas› Enderun’daki disiplinin ve
e¤itim kalitesinin sars›lmas›na yol açm›flt›r. Buna ra¤men Enderun XIX. yüzy›l bafllar›na kadar etkisini devam ettirmifltir (Akkutay, 1984; Enç, 1979).

CUMHUR‹YET SONRASINDAK‹ GEL‹fiMELER

3803 Say›l› Kanun
Cumhuriyet Dönemi’nde yaparak yaflayarak ö¤renmeyi gerçeklefltirmek, bilgi ve yetene¤in ürüne dönüfltürülerek gelifltirilmesini sa¤lamak ve ülke kalk›nmas›n› köylerden bafllatmak üzere, di¤er ö¤rencilere göre yetenekli olduklar› tespit
edilen ö¤rencilerin yetifltirilmeleri için 3803 say›l› Kanun ile 1940 y›l›nda Köy Enstitüleri aç›lm›flt›r. Köy Enstitüleri ise politik nedenlerle 1950 y›l›nda kapat›lm›flt›r.

6660 Say›l› Kanun
Cumhuriyet Dönemi’nin üstün yeteneklilere dönük en eski tedbirlerinden birisi 6660 Say›l› Kanun ve uygulamalar›d›r. 1948 y›l›nda ilk kez 5245 Say›l› Kanun
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ile ‹dil B‹RET ve Suna KAN’›n devlet hesab›na yabanc› ülkelerde ö¤renim görmesi sa¤lanm›flt›r. 1956 y›l›nda ise bu kanun, yerini daha kapsaml› olan 6660 say›l›
kanuna b›rakm›flt›r. Bu yasa “resim, müzik ve plastik sanatlarda” ola¤anüstü özel
yetenek gösteren çocuklar›n devlet hesab›na yurtiçi veya d›fl›nda e¤itimini sa¤layan bir uygulama getirmifltir.

1416 Say›l› Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler
Hakk›nda Kanun
1929 y›l›nda ç›kan bu kanuna göre her y›l Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
Lise Mezunlar› ve yüksek ö¤renimin çeflitli dallar›n› bitirenler için bat› ülkelerinde
Devlet veya ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri hesab›na ihtisas ö¤renimini görmek isteyenler seçilmektedir.

ÜLKEM‹ZDE ÜSTÜN YETENEKL‹LER‹N E⁄‹T‹M‹N‹N TAR‹HÇES‹

57

Muhtaç Çocuklar Yönetmeli¤i’nin 4. maddesi uyar›nca “Üstün Çocuklar›n E¤itimi” için pilot proje uygulamas› 1963–1964 e¤itim-ö¤retim y›l›nda bafllat›lm›flt›r.
“Özel s›n›f ve türdefl yetenek s›n›flar›” biçiminde giriflilen bu deneme için Ankara’daki baz› okullarda yap›lan taramalarla seçilen ZB’leri “120 ve daha yukar›”
olan 5 k›z 18 erkek olmak üzere toplam 23 ö¤renci ile ‹kinci Mimar Kemal (Ergenekon) ‹lkokulunda 15 Ekim 1964 tarihinde bir özel s›n›f faaliyete geçmifltir.
Zenginlefltirilmifl özel bir programla çal›flan bu s›n›flar›n devam› olarak çevre
ortaokullar›ndan birisinde de bu özel s›n›f program›n›n sürdürülmesi tasarlanm›flt›r. Fakat ilkokuldaki bu ö¤renci grubu ortaokula devam edecek yafla geldiklerinde tasarlanan ortaokul s›n›f› gerçeklefltirilememifltir. Bu özel s›n›f› bitirenleri, Türk
E¤itim Derne¤i Ankara Koleji Vakf› Özel Lisesi ö¤renci olarak kabul etmifltir. Daha sonra ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü gerek özel s›n›f çal›flmalar›n›, gerekse “türdefl ilkokul s›n›flar›” ile ilgili denemeye son verilmesini kararlaflt›rm›flt›r.

573 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname
Anadolu Liseleri
Özürlülere iliflkin özel e¤itim esaslar›n›n düzenlenmesi amac› ile 03.12.1996
tarihli ve 4216 say›l› kanunun verdi¤i yetkiye dayan›larak Bakanlar Kurulunca
30.05.1997 tarihinde 573 say›l› kanun hükmünde kararname kabul edilmifltir.
Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel e¤itim gerektiren bireyler ile onlara
do¤rudan veya dolayl› olarak sunulacak e¤itim hizmetlerini, bu hizmetleri sa¤layacak okul, kurum ve programlar› kapsar.

Fen Liseleri
1962 y›l›nda toplanan VII. Millî E¤itim fiûras› kararlar› do¤rultusunda üstün
yetenekli ö¤rencilerin yetifltirilmesi amac› ile 1964 y›l›nda Ankara’da Fen Lisesi
aç›lm›flt›r. Bu okula Ortaokulu bitirenler aras›ndan fen ve matematik alanlar›nda
üstün baflar› ve yetenek gösterenler s›navla seçilerek al›n›r.
fiu an ülkemiz genelinde 61 resmi, 88 özel olmak üzere 149 adet Fen Lisesi
ve bu liselerde e¤itim gören 19724 ö¤renci bulunmaktad›r (APK, 2004).

Özel S›n›f ve Türdefl Kümeler Denemesi
Millî E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan, 27 A¤ustos 1964 gün ve 35836 Say›l› Onay› ile 222 Say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu’nun 12. maddesi ve Özel E¤itime

Bir k›s›m derslerin ö¤retimini yabanc› dille yapan bu okullar›m›za özel yetenek ve bilgi testleri ile ilkokuldan sonra ö¤renci al›nmas›, bir y›l haz›rl›ktan sonra
alt› y›l e¤itim-ö¤retim yap›lmas› plânlanm›fl, ö¤retmenleri de aynen Fen Liselerinin aç›l›fl›nda oldu¤u gibi özel seçilmifltir. Ancak, okullar da zamanla say›lar› artarak özelliklerinden uzaklaflmaya bafllam›flt›r. Halen Anadolu Liseleri, Fen Liseleri
gibi ‹lkö¤retim Okullar›n›n 8 inci s›n›f›ndan merkezi s›nav sistemiyle ö¤renci alan
kurumlard›r.
Ülkemiz genelinde 432 resmi, 268 özel olmak üzere 700 adet Anadolu Lisesi ve bu liselerde e¤itim gören 242870 ö¤renci bulunmaktad›r (APK, 2004).

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
‹lkö¤retim Okullar›n›n 8 inci s›n›f sonunda, resim ve müzik alanlar›nda kabiliyetli ö¤rencilerin bu yeteneklerinin geliflmesine imkân verecek bir programa uygun olarak, ayr›ca yabanc› dil bilgisine sahip kiflilerin yetifltirilmesi amac›yla,
1989–1990 e¤itim-ö¤retim y›l›ndan itibaren aç›lmas›na karar verilmifl ve uygulamaya konulmufltur.
Halen ülkemiz genelinde 51 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve bu liselerde
e¤itim gören 7321 ö¤renci bulunmaktad›r (APK, 2004).

58

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR DURUM TESP‹T‹ KOM‹SYONU ÖN RAPORU

TÜB‹TAK
Kurulufl amac›na uygun olarak bilim insanlar›n›n, araflt›rmac›lar›n yetifltirilmeleri ve gelifltirilmeleri için imkânlar sa¤lamak, ö¤renme ve ö¤retme teknolojilerine ait çal›flmalar yapmak ve ilgili kurulufllara tavsiyelerde bulunmak, ö¤renim
ve sonras›nda üstün kabiliyet ve baflar›lar›yla kendini gösteren gençleri izleyerek
onlar›n yetiflme ve geliflmelerine yard›m etmek, bu amaçla yurtiçi ve d›fl›nda burslar sa¤lamak, yar›flmalar tertip etmek ve yay›nlar yapmakla görevlendirilmifltir. Bu
görevler uyar›nca; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt›rma Kurumu, Ortaokullar aras› matematik yar›flmas›, liseler aras› matematik, fizik, kimya, biyoloji yar›flmalar›,
lise ö¤rencileri aras› ve üniversite ö¤rencileri aras›nda araflt›rma projeleri yar›flmas› yaparak ortaö¤retimde ve üniversitede fen e¤itimini desteklemek, bu alanda
yetenekli ö¤rencileri araflt›rmaya yöneltmek ve böylece gençlerimizin gelece¤in
bilim insan› olarak yetiflmelerini teflvik etmektedir.
TÜB‹TAK, üç ayr› ö¤renim kademesinde dört tür yar›flma düzenlemekte olup,
bu yar›flmalarda dereceye girenlere de¤iflik ödüller vermektedir. Burs ve ödül, üstün yetenekliler için teflvik unsuru olarak görülmektedir.

Yüksek Ö¤retim Kredi ve Burslar›
Bafllang›çta yüksek ö¤retim kredisi; üniversitelerin birinci s›n›f›n› baflar› ile
geçenlere istek üzerine yönetmeli¤in öngördü¤ü flartlar çerçevesinde verilerek
yetenekli ve yoksul ö¤rencilerin yüksek ö¤renimlerini tamamlamalar› için düflünülmüfltür
351 say›l› kanun gere¤ince kurulan YURTKUR, memleket içinde yüksek ö¤renim gören baflar›l› ve muhtaç ö¤rencilere ö¤renim kredisi verilmesini öngörmektedir. Yurtkur’un ana hizmetlerinden biride yurt hizmetleridir.

ÜSTÜN YETENEKL‹ Ö⁄RENC‹LER ‹Ç‹N AÇILAN
YAYGIN VE ÖRGÜN E⁄‹T‹M KURUMLARI

Yeni Ufuklar Koleji
Yeni Ufuklar Koleji, üstün yetenekli ö¤rencilerin seçimle al›nd›¤›, ancak Talim
ve Terbiye Kurulunca kabul edilmifl müfredatlar› bulunmad›¤›ndan resmi s›fat› ile
böyle bir kurum olarak kabul edilmemifltir.
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Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu
30 Haziran, 2002’de Milli E¤itim Bakanl›¤› ve ‹stanbul Üniversitesi aras›nda
imzalanan protokol gere¤ince, bir devlet okulu olan Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu ‹stanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi taraf›ndan yürütülen Üstün
Zekâl›lar›n E¤itmi Projesi için uygulama okulu olarak tahsis edilmifltir. 20022003 ö¤retim y›l›nda üstün ö¤rencilerin z i h i n s e l , d u y u fl s a l ve s o s y
a l gereksinmelerini karfl›lamak üzere sözü edilen okulda bafllat›lan farkl›laflt›r›lm›fl bir program uygulamas›, üstün zekâl› ö¤rencileri normal zekâ düzeyindeki
yafl›tlar›ndan ay›rmadan gerçeklefltirilmektedir. Bu aç›dan önceki uygulamalardan
farkl›l›k göstermektedir. Zekâ düzeyi yüksek olan ö¤rencilerin hem sosyal uyumlar›n›n sa¤l›kl› olmas› hem de benlik sayg›lar›n› desteklemek amac›yla, k›smî karma e¤itim uygulanmakta ve normal yafl›tlar›ndan tamamen soyutlanmalar› engellenmektedir. Her y›l projeye dahil edilen ö¤renciler, Rehberlik Araflt›rma Merkezlerince yap›lan zekâ testi sonucunda, üstün zekâl› olduklar› belirlenen ve proje ile ilgili Yürütme Kurulu’nun Bilim Komisyonu taraf›ndan ikinci bir elemeye tâbi tutularak seçilen üstün ö¤renciler ile seçilmeden kayd› yap›lan ve ‹stanbul’un
çeflitli ilçelerinden gelen birinci s›n›f çocuklar›d›r. Her flubedeki ö¤rencilerin yar›s›
üstün zekâl› oldu¤u belirlenen seçilmifl ö¤renciler, di¤er yar›s› ise zekâ testine tâbi tutulmadan al›nan ö¤rencilerdir. 2004-2005 ö¤retim y›l›nda proje kapsam›nda
1., 2. ve 3. s›n›flar olacakt›r.
Okuldaki e¤itim-ö¤retim, beyin araflt›rmalar›ndaki ö¤renmeyle ilgili son bulgular ve yüksek zekâ düzeyine sahip ö¤rencilerin özellikleri temel al›narak düzenlenmektedir. . Aritmetik ve fen bilgisi dersleri gibi ö¤renme h›z›n›n öne ç›kt›¤›
derslerde, üstün zekâl› ve yetenekli ö¤rencilerin kendi h›zlar›na göre ilerlemelerine, potansiyelleri oran›nda daha kapsaml› ve derinlefltirilmifl bir program izlemelerine f›rsat yaratmak için, günün bir bölümünde normal yafl›tlar›ndan ayr› bir s›n›fta destek e¤itimi almalar›na imkân tan›nmaktad›r. Hem normal hem de üstün
zekâ s›n›rlar› içinde olan ö¤rencilerin baflar›lar›nda ilerleme veya gerileme olmas›
halinde gruplar aras›nda geçifllere izin verilmektedir. Sadece birinci s›n›f›n güz yar›y›l›nda daha önceden okumay› ö¤renmifl olan üstün gruptaki ö¤renciler Türkçe
derslerinde de ayr›lmaktad›r. ‹kinci dönemde s›n›f›n tamam› okumay› ö¤renince,
bu dersin de birlikte okutulmas› söz konusudur.
Milli E¤itim Sistemimizin müfredat program›n›n içeri¤i hem normal hem de
üstün zekâ düzeyindeki ö¤renciler için temelde oldu¤u gibi korunmakta, gerekti¤inde zenginlefltirilmekte, derinlefltirilmekte ve özellikle de derslerin iflleniflinde
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yöntem aç›s›ndan farkl›laflma getirilmektedir. Hem normal hem de üstün zekâ
düzeyindeki ö¤rencilere dersler Gardner’›n Çoklu Zekâ kuram›na dayal› olarak ve
uygulama, analiz, sentez, de¤erlendirme gibi yüksek düflünce süreçleri harekete
geçirtilerek ifllenmekte, ileriye yönelik kestirimler yapmalar›, yani kendi düzeylerinde hipotezler ileri sürme çal›flmalar› yapt›rarak bilimsel düflünme becerileri ve
bilgileri üretken bir flekilde kullanmalar› sa¤lanarak yarat›c›l›klar› gelifltirilmektedir. Böylece normal zekâ düzeyindeki ö¤rencilere de ayn› ça¤dafl teknik ve stratejiler uygulanarak, onlar›n da yarat›c› ve sistemli düflünme becerileri gelifltirilmektedir.
Bunlar›n yan› s›ra ö¤rencilerin bir bütün olarak geliflmeleri hedeflenerek,
duygusal ve sosyal yönlerden geliflmelerini sa¤layacak etkinlikler müfredat program›yla bütünlefltirilmektedir. Böylece sadece bilgi yükü ile dolu bireyler yetifltirmek amaçlanmamaktad›r. Bunun aksine, kendini tan›y›p kabul eden, kendi kendini yönlendirebilen, kendi ile di¤erleri aras›ndaki benzerlik ve ayr›l›klar› hoflgörüyle de¤erlendirebilen, geliflmemifl yönlerini normal bir düzeye ulaflt›rma çabas› içinde olan, duygular›n› tan›yabilen, di¤erlerinin düflünce ve duygular›na duyarl› olup sayg› gösterebilen, bireysel ve küçük gruplar halinde çal›flma becerileri gelifltirebilen, olumlu arkadafl iliflkileri kurabilen, baflkalar›yla olumlu etkileflim içinde olabilen, onlar› etkileme yollar›n› bilen ve onlarla sa¤l›kl› iletiflim kurabilen bireylerin yetifltirilmesi amaçlanmaktad›r. Ö¤rencilerden ileri olduklar› yönlerini
kendilerinden saklamak yerine, iç disiplin ve olumlu benlik kavram› kazanabilmeleri için kendilerini art› ve eksi yönleriyle tan›malar›na yard›mc› olunmaktad›r.
Ö¤retimde, ayr›ca 5 duyunun kullan›lmas›na ve drama yoluyla harekete de
yer verilmektedir. Yukar›daki aç›klamalardan da anlafl›laca¤› gibi, ö¤retimde beynin bilifle, sezgiye (yarat›c›l›¤a), duyufla ve fizi¤e (duyulara ve harekete) dayal› ifllevlerinin tümü çal›flt›r›larak ça¤dafl bir ö¤retimin gerçekleflmesine dikkat edilmektedir.

Türk E¤itim Vakf› ‹nanç Türkefl Özel Lisesi (TEV‹TÖL)
Bu okul üstün yetenekli yoksul ö¤rencilere yat›l› olarak hizmet vermek amac› ile aç›lm›fl bir kurumdur. Üstün yeteneklilerin e¤itimi ile ilgili Talim ve Terbiye
Kurulunca onaylanm›fl bir müfredat› olmayan bu okulda, yabanc› dille e¤itim yapan Anadolu Liselerinin müfredat› uygulanmaktad›r. Müfredat›n d›fl›nda ayr›ca
üstün veya özel yeteneklilere uygun etkinlikler sürdürülmektedir.
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Bilim ve Sanat Merkezleri (B‹LSEM)
Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü’nce aç›lan merkezlerdir.
Bilim ve Sanat Merkezi, okul öncesi, ilkö¤retim ve orta ö¤retim kurumlar›na
devam eden üstün veya özel yetenekli ö¤rencilerin örgün e¤itim kurumlar›ndaki
e¤itimlerini aksatmayacak flekilde bireysel yeteneklerinin fark›nda olmalar›n› ve
kapasitelerini gelifltirerek en üst düzeyde kullanmalar›n› sa¤lamak amac›yla aç›lm›fl olan ba¤›ms›z özel e¤itim kurumudur.
Okul öncesi ilkö¤retim ve ortaö¤retim ça¤›ndaki üstün veya özel yetenekli
ö¤rencilerin örgün e¤itimleri d›fl›ndaki zamanlarda ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda e¤itim ald›klar› bir merkezdir. Merkeze ö¤renciler örgün e¤itim kurumlar›ndaki ö¤retmenlerinin Bakanl›kça haz›rlanan gözlem format› kriterlerine göre
aday gösterilirler. Aday gösterilen ö¤renciler Milli E¤itim Bakanl›¤›nca haz›rlanan
grup de¤erlendirmesi testine al›n›rlar. Test sonucunda yeterli performans› gösteren ö¤renciler bireysel incelemeye al›n›r, bireysel incelemeyi Milli E¤itim Bakanl›¤› uzmanlar› yapar. Konunun uzmanlar›nca üstün yetenekli oldu¤u tespit edilen
ö¤renciler Bilim ve Sanat Merkezinde e¤itime al›n›rlar.
Üstün veya özel yetenekli ö¤rencilerin e¤itimine yönelik grup ve bireysel e¤itim programlar› uygulanan Bilim ve Sanat Merkezlerinde; Milli E¤itim Bakanl›¤›
Talim ve Terbiye Kurulu’nun 25.10.2001 tarih ve 370 say›l› karar› ile yürürlü¤e giren Yönergesi, e¤itim ö¤retim bölümü afla¤›daki gibidir.
Kay›tlar› yap›lan ö¤renciler, haz›r bulunmuflluk düzeyi ölçüldükten sonra
merkezce;
a)

Uyum Program›,

b)

Destek E¤itimi Program›,
1- ‹letiflim Becerileri Program›
2- Bilimsel Çal›flma Yöntemleri Program›
3- Bilgisayar Program›
4- Yabanc› Dil Program›
5- Problem Çözme Teknikleri Program›
6- Grupla Çal›flma Teknikleri Program›
7- Ö¤renme Yöntemleri Program›
8- Sosyal Etkinlikler Program›
9- Araflt›rma Teknikleri Program›
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c)

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Program›,

d)

Özel Yetenekleri Gelifltirme Program›,

e)

Proje Üretimi Program›

gibi alanlarda e¤itim programlar›na al›n›rlar.
Süresi Merkezce belirlenen her e¤itim aflamas›, süreci içinde ve süreç sonunda, rehber ve lider ö¤retmenler taraf›ndan programlar›n ö¤rencilere yönelik de¤erlendirmeleri yap›l›r ve de¤erlendirme raporlar› haz›rlan›r.
Merkezde uygulanacak e¤itim-ö¤retim programlar›, afla¤›da belirtilen ilkeler
çerçevesinde haz›rlan›r ve gelifltirilir:
a)

Programlar, Ö¤renci Merkezli E¤itim anlay›fl›na göre, disiplinler aras› iliflkiler dikkate al›narak ve modüler yap›da haz›rlan›r.

b)

Programlar, lider ö¤retmenlerin rehberli¤inde bireysel ö¤renmeye uygun
olarak uygulan›r.

c)

Programlar, ö¤rencilerin yarat›c›l›¤›n›, sorunlara farkl› yaklafl›m ve çözüm
bulma becerilerini gelifltirecek ve yetiflkinlik dönemlerindeki koflullara
haz›rlayacak nitelikte düzenlenir.

d)

Özel yetenekleri gelifltirmeye yönelik programlar, disiplinler ve disiplinler
aras› iliflkiler dikkate al›narak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya
ileri düzeyde bilgi, beceri, tutum ve davran›fl kazanma amac›yla gerçeklefltirilir.

Merkezdeki etkinliklerin temelinde proje üretme ve gelifltirme çal›flmalar›
yatmaktad›r. Proje haz›rlama ve gelifltirme konular›nda bilgi ve beceri kazand›rmak üzere kurumdaki lider ö¤retmenler arac›l›¤›yla gerekli ön ö¤renmeler sa¤lanarak Proje Yönergeleri haz›rlan›p örnekler sunulur.
Lider ö¤retmenler, ö¤rencilerin önerilerini de göz önüne alarak proje konular›n› belirlerler
Ö¤renciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre 3-5 kifliden oluflan proje gruplar›na ayr›l›r ve kendi seçtikleri proje üzerinde çal›fl›rlar. Gerekti¤inde bireysel proje
üretme çal›flmalar› da yapabilirler. Projelerin gerçek yaflamla ilgili, sorun çözmeye
ya da herhangi bir gereksinimi karfl›lamaya yönelik olmas› esast›r.
Proje konular›n›n belirlenmesi, seçilmesi ve sonuçlar›n›n de¤erlendirilip gelifltirilmesinde çevredeki ifl yerleri, üniversiteler, kurum ve kurulufllarla ifl birli¤i yap›l›r. Projeler zaman zaman ilgili ifl yerlerinde gelifltirilebilece¤i gibi gerekti¤inde uy-
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gulay›c› kiflilerden uzman deste¤i de sa¤lan›r. Projelerin konusu ve seçiminde s›n›rlama gözetilmez. Her türlü üretim, hizmet, bilimsel çal›flma ve sanat etkinlikleri projelendirilebilir. Projeler, disiplinler aras› çal›flma ve farkl› becerilerin sentezini gerçeklefltirmeye yönelik haz›rlan›r.
Yöntem olarak ö¤retmenlerin ö¤rencilere ö¤retmesinden öte, kendi seçecekleri projeler etraf›nda kendilerinin gelifltirdikleri çözümü uygulamalar› ve bu
süreç içerisinde ö¤renmeleri temel al›n›r. Böylece ö¤renciler, lider ö¤retmenler
rehberli¤inde plânlama, uygulama ve de¤erlendirme aflamalar›n› yaparak, yaflayarak, ö¤renen; üreten, sorun çözen, yarat›c› düflünebilen, bilimsel araflt›rma ve
bulufl yapabilen bireyler olarak yetifltirilir.
Merkezdeki e¤itim ortamlar›,
a) Her türlü çevre koflullar›na aç›k,
b) Çok amaçl›,
c) Sosyal ve psikolojik yönden ifl birli¤ine uygun ve motive edici
olacak flekilde düzenlenir.
Bilim ve Sanat Merkezleri Uygulamas›n›n Olumlu Yönleri: B‹LSEM’e devam
eden ö¤rencilerin birbirlerine güvenlerinin geliflti¤i, ö¤rencilerin B‹LSEM’li olduktan sonra örgün e¤itim kurumlar›ndaki di¤er arkadafllar› ile daha güçlü iletiflim
kurabildikleri, liderlik özelliklerinin fark›na vard›klar›, özgüvenlerinin olufltu¤u ve
geliflti¤i, yaln›zl›k yerine kendileri gibi düflünebilen arkadafllarla, arkadafll›k duygular›n›n geliflti¤i, ekip olabildikleri, ekip ruhu içinde sinerji yaratabildikleri, kendilerini ifade etme becerilerinin artt›¤›, toplam kalite anlay›fl›n›n B‹LSEM’lerin genel felsefesi oldu¤u, Bilsem’e devam eden ö¤rencilerin hayal dünyalar›n›n geliflti¤i, hayallerini seslendirebildikleri, okuma ve araflt›rma al›flkanl›klar›n›n artt›¤› gözlenmifl ve tespit edilmifltir.
Bilim ve Sanat Merkezleri Uygulamas›n›n Önündeki Engeller: Bilim ve Sanat
Merkezleri bir Örgün E¤itim Kurumu de¤ildir. De¤iflik ilkö¤retim ve ortaö¤retim
kurumlar›ndan üstün veya özel yetenekli oldu¤u tespit edilen ö¤renciler, okul saatleri d›fl›nda Bilsem’e devam etmektedirler. Büyük flehirlerde (Ankara, ‹zmir, ‹stanbul, Bursa gibi) genifl bir yerleflim alan› ve flehir trafi¤i nedeni ile Bilsem’e gelen
ö¤renciler devam konusunda zaman ve ekonomik aç›dan s›k›nt› çekmektedirler.
Bilsem’lerin henüz yeni oluflan kurumlar olmas› nedeni ile yönergesinin d›fl›nda
ö¤retmenlerin özlük haklar› ile ilgili yönetmelik ve kanunlarda düzenleme çal›flmalar›n›n olmamas› nedeni ile oluflan s›k›nt›lar vard›r. Bilim ve Sanat Merkezleri
müstakil ve amac›na uygun binaya sahip de¤ildir. Merkezlerin donan›m› mahallî
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idarelerce karfl›lanamamaktad›r. Hâlbuki aç›l›fl onaylar›nda donan›mlar›n›n mahallî idarelerce karfl›lanaca¤› taahhüt edilmifltir. Bilim ve Sanat Merkezlerinin özel e¤itim kurumu olmalar› ve genel bütçeye dahil olmalar› nedeni ile mahalli idarenin
harcama yetkisi olamad›¤› için, kurulufl aflamas›nda donan›mda s›k›nt›lar çekilmektedir. Tan›lamalarda ve aday gösterme aflamas›nda ö¤retmenlerin yeterince
bilgi sahibi olmalar›n›n sa¤lanamad›¤›, bu nedenle aday gösterme iflleminde amaca tam olarak ulafl›lamamaktad›r. Merkeze atanan ö¤retmenlerin bir süre sonra
üniversitelere ve daha cazip kurumlara geçme vb. sebeplerle, sirkülâsyonun fazla
olmas› ve bunun sonucu Bilsem’in e¤itim modelini ö¤retmenlere kavratmada ve
uygulama tecrübesi kazanmalar›n› sa¤lamada e¤itimi aksatacak s›k›nt›lar yaflanmaktad›r. Baz› ö¤rencilerin kendilerine tan›nan ayr›cal›ktan ve genifl imkânlardan
dolay› fl›mard›klar›, kendine güven duygusunun afl›r› artmas› yüzünden derslere
iyice bofl verdi¤inin gözlenmesi, merkezin ve iflleyiflinin iyi tan›t›lmad›¤›, merkezde uygulanan programlar hakk›nda örgün e¤itim kurumlar›n›n müdür ve ö¤retmenlerinin bilgisiz oldu¤u, bunun toplant›lar yap›larak giderilmesi gerekmektedir.
Ö¤rencilerin girecekleri bütün s›navlarda baflar›l› olmas› istenmekte, merkez, dershane veya etüt merkezi olarak alg›lanmaktad›r. Ayr›ca seçilen ö¤rencinin alan›yla
ilgili hemen projeler yapmas› beklenmektedir. Bunun engellenebilmesi için merkezin faaliyet fleklinin aç›klanaca¤› veli toplant›lar› yap›lmal›d›r.

ÜSTÜN VE/VEYA YETENEKL‹ Ö⁄RENC‹LER ‹Ç‹N
SINIF BAZINDA YAPILMIfi OLAN UYGULAMALAR

Türdefl Yetenek Kümeleri
Uygulamada iki tutum bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi, çeflitli ölçekler uygulayarak, uygun ö¤renim alanlar›nda, yetenek düzeyleri ve özellikleri birbirine
yak›n olanlar› ayn› çal›flma grubunda toplama biçimidir. ‹kincisi, birinci s›n›fa yeni al›nacak ö¤rencilerin yine yap›lacak incelemeler sonucunda üstün ve orta yetenekliler ile a¤›r ö¤renenler olarak (A, B, C) üç gruba ayr›lmas› ve durumlar›na
uygun farkl› müfredat uygulamas›d›r.
Türdefl ‹lkokul S›n›flar› denemesi için 1959 y›l›nda okullara yaz›lmak üzere
müracaat eden ö¤rencilere grup yetenek ölçekleri uygulanm›fl ve bunlar›n sonuçlar›na dayan›larak her s›n›f “A, B, C” bölümlerine ayr›lm›flt›r. Ayn› y›l Ankara Sarar ‹lkokulu’nda, 1960 y›l›nda da Ankara Ergenekon ‹lkokulu’nda “Türdefl ‹lkokul S›n›flar›” denemesine bafllanm›flt›r.
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Üst Özel S›n›flar
Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›’n›n 3918 say›l› emriyle 1964–1965 ö¤retim y›l›nda üst özel s›n›flar›n aç›lmas› gerçekleflmifltir. Üst özel s›n›f açma çal›flmalar› Ankara, ‹stanbul, Bursa ve Eskiflehir illerinde uygulanm›flt›r.
Fakat Talim ve Terbiye Kurulu’nun gerek özel üst s›n›flar›n, gerekse türdefl ilkokul s›n›flar› uygulamas›na 1966 y›l›nda son verilmesi hususunda verdi¤i karardan sonra bu uygulamayla ö¤renci al›m› durdurulmufl, fakat mevcut ö¤renciler
mezun olana kadar uygulamaya devam edilmifltir. Bu okuldan mezun olan ö¤renciler Ankara Maarif Koleji’ne al›nm›fllard›r.
Bu uygulaman›n olumlu yönleri; ö¤renci say›s› fazla kalabal›k olmad›¤›ndan,
ö¤retmen ö¤rencilerle daha yak›ndan ilgilenebilmektedir. Ö¤rencilerin kendi aralar›nda ve ö¤renci ö¤retmen iletiflimi daha güçlü olabilmektedir. Ders araçlar› ve
ö¤retmen yeterli oldu¤undan baflar› oran› yüksek olacakt›r. Bu s›n›flarda zekâ seviyeleri birbirine yak›n olan ö¤renciler bulundu¤u için gereksinmelerine uygun düflecek özel programlar›n denenmesi ve uygulanmas› mümkün olacakt›r. Ö¤renciler aras›nda olumlu ve verimli bir yar›flma ortam› oluflabilece¤i gibi küme çal›flmalar› daha anlaml› ve verimli olabilecektir. Bireysel proje ve görevler üzerinde çal›flma ve araflt›rma yapmak için daha elveriflli bir ö¤renme ortam› bulunacakt›r. Bu
tür s›n›flar zenginlefltirme amac› ile kaynak s›n›f olarak da kullan›lmaya elverifllidir.
Olumsuz yönleri: Yetenekli ö¤renciler için özel tam gün s›n›flar› etkin programlamay› garanti etmez. Bu durumdaki çocuklar› üstün zekâl› diye özel bir s›n›fa ay›rmak, bu çocuklarda kendini be¤enmifllik, öteki ö¤rencileri horlamak gibi
sosyal aç›dan yararl› olmayan tutum ve davran›fllar›n geliflmesini kolaylaflt›r›r. Üstün zekâl› çocuklar yaflam boyunca liderlik edecekleri normal çocuklarla bir arada yaflamay›, onlar›n gereksinmelerini tan›may› ve onlarla geçinip uzlaflmay› okul
s›ras›nda ö¤renmektedir. Ayr› s›n›flarda yetifltirilmeleri onlar› bu imkândan yoksun
b›rak›r. Normal s›n›ftaki ö¤renciler üstün zekâl› ö¤rencilerin derslerdeki katk›lar›na ihtiyaç duyarlar. Bunlar›n varl›¤› ile s›n›ftaki küme çal›flma ve tart›flmalar› anlam ve de¤er kazan›r. Bu nedenle, özel s›n›f uygulamas›nda normal s›n›flardaki
ö¤renciler bu imkândan yararlanamazlar.

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLARIN TANILANMASI
Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n geliflim özellikleri dikkate al›nd›¤›nda,
bu özellikteki çocuklar›n biliflsel geliflimlerinin fiziksel ve duygusal geliflimlerinden
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daha h›zl› oldu¤u ve bu nedenle de uyumsuz bir geliflim gösterdikleri görülmektedir. Bu eflzamanl› olmayan geliflim, çocuklar üzerinde baz› problemlere neden
olmaktad›r. Örne¤in, takvim yafl› 5 olan üstün veya özel yetenekli çocuk, 8 yafl›n
biliflsel geliflimine sahip olmas› halinde, do¤al olarak, düflüncelerini ortaya koymakta güçlük çekecektir (Morelock, l992).
Zekâ ve yetenek kuramlar›ndaki çeflitlilik, yetenekli olan çocuklar›n kendi
bünyelerindeki özellikler aç›s›ndan, böylesi çocuklar›n tek bir yöntemle tan›lanma ve belirlenmelerini olumsuz hâle getirmektedir. Geçerli ve güvenilir bir sonuç
almak için çok yönlü arama, tarama ve incelemeye gerek vard›r (Özsoy, Özyürek,
Eripek, 1992).
E¤itimde esas amaç belirli bir kitlenin sahip oldu¤u potansiyele istenilen
do¤rultuda ifllerlik kazand›rmakt›r. Bu da her fleyden önce söz konusu hedef kitlenin tüm yönleriyle belirlenmesini gerektirmektedir. Bu durum özellikle üstün
yetenekliler söz konusu olunca özel bir önem kazanmaktad›r. Bu nedenle, üstün
yeteneklilerin nesnel olarak tan›lanmas›n›n geçerli ve gerçekçi yöntemlerle yap›lmas› ve buna göre seçilmeleri gerekmektedir.
Üstün yeteneklili¤in, önceden oldu¤u gibi sadece “zekâ bölümünde üstünlük” (130 ve yukar›s›) kriterine dayal› olarak tan›mlanmas›, di¤er zihinsel de¤erlendirmelerde de geçerli oldu¤u gibi çocuk aç›s›ndan önemli dezavantajlar tafl›maktad›r. Çünkü böyle k›s›tl› bir de¤erlendirmede henüz zekân›n çeflitli boyutlar›n› yeterince kapsay›p kapsamad›¤› bile kesinleflmemifl olan ölçekler, sadece normal zihin düzeyi temel al›narak yap›land›r›lm›flt›r (1.Özel E¤itim Konseyi, 1991).
Bunun yan› s›ra kullan›lmakta olan ölçeklerin, zekân›n de¤iflik niteliklerinden
çok, genel gücünü ölçtü¤ü elefltirilmektedir.
‹yi bir tan›lama analitik yöntem yard›m›yla yap›labilir (B›y›kl›, 1990). Kullan›lan yöntemin yan› s›ra tan›lama yap›l›rken zekân›n; genel zihin yetene¤i, üst düzeyde baflar›, özel akademik yetenek, yarat›c›l›k, liderlik, görme ve performansa
dayal› sanat yetene¤i gibi yönlerine de yer vermek gereklidir (Clark, 1997).
Sahip oldu¤u zekâ ve/veya yetenek düzeyi yafl›tlar›n›n çok üstünde olan çocuklar› tan›lamak, düzeylerinin aç›kça fark edilebilir olmas›ndan dolay› çok kolayd›r. Ancak, ortalaman›n biraz üstünde yetenek gösteren çocuklar›n yafl›tlar›ndan
olan farkl›l›¤› bu kadar belirgin olmad›¤›ndan, durumlar›n› belirlemek için baz›
saptamalar›n yap›lmas› gerekebilir. Tan›lama yap›l›rken zekân›n yukar›da bahsedilen bütün yönleri göz önünde bulundurulmal›d›r. Okul öncesi dönemde üstün
zihin düzeyine sahip çocuklar›n her bir zekâ türü ile ilgili düzeyi netleflmedi¤in-
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den, tan›lamada kullan›lan yöntemlerin geçerlikleri ve güvenirlikleri düflüktür. ‹lkö¤retim düzeyinde çocuklar›n yatk›n olduklar› zekâ türünü ifade edebilecek ortamlar›n oluflturulup çoklu zekâ uygulamalar›na yer verilmesi, tan›lama aç›s›ndan
büyük önem tafl›maktad›r. Çeflitli nedenlerden ötürü çoklu zekâ kuram›n›n uygulanamad›¤› durumlarda ise, tan›lamada kullan›labilecek farkl› yöntemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Her çocu¤un, üstün ve düflük baflar› gösterdi¤i alanlar
farkl›d›r (Ataman,1986). Bu nedenle yetiflkinler de, “üstün çocuk her alanda üstün olmal›d›r” biçimindeki beklentilerinin yanl›fl oldu¤u konusunda bilinçlendirilmelidir. Çocuklar›n›n yeterliliklerini oldu¤u kadar s›n›rl›l›klar›n› da fark etmeleri
sa¤lanmal›d›r (Davasl›gil, 1990).
ABD E¤itim Konseyinin tan›m›ndan da anlafl›laca¤› üzere, üstün zihin düzeyindeki çocuklar› tan›lamak için belirli zekâ testlerini uygulaman›n yan› s›ra, konunun uzmanlar› taraf›ndan de¤erlendirilecek uzun süreli gözlemlerin de yap›lmas› gerekmektedir.
Üstün Yeteneklilerin tan›lanmas›nda dikkat edilecek noktalar flunlard›r:
•

Ölçmeler çok yönlü ve çok boyutlu olmal›d›r.

•

Ölçütler ça¤dafl bilimsel verilerle, toplumun o zamanki koflullar›na uygun olmal›d›r.

•

Ölçme iflleminde, objektif ölçme araçlar›n›n yan› s›ra, ebeveyn ve ö¤retmen görüflü ile süreç içerisinde gözlenen bireylerin ilgi alanlar› ve dikkat
süreleri de göz önüne al›nmal›d›r.

•

Tan›lama ve seçme ifllemleri çok aflamal› bir biçimde düflünülmelidir.

•

Evrensel boyutlar göz önünde bulundurularak Türkiye’de çeflitli nesnel
ölçme araçlar› gelifltirilmeli, geçerlili¤i ve güvenirli¤i sa¤lanmal›, standartlaflt›rma ifllemleri yap›lmal›d›r.

•

Üstün Yetenekli çocuklar› tan›lama çal›flmalar› mevcut durumda ‹l ve ‹lçelerdeki Rehberlik ve Araflt›rma Merkezlerinde yürütülmektedir. Rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri bu anlamda idari ve örgütsel yap›, teknik
materyal, donan›m ve fiziki flartlar ile personel niteli¤i gibi ifllevsel konularda desteklenmeli ve gelifltirilmelidir.

•

Mevcut durumda ülkemizde üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimini sürdüren kurumlar›n kadrolar›na gerekli testleri uygulayabilecek personel
dâhil edilmeli ve hizmet içi e¤itim ile desteklenmelidir.

•

Mevcut testler ve ölçme araçlar›, ailenin, ö¤retmenlerin ve çevrenin kanaat ve de¤erlendirmesiyle birlikte kullan›lmal›d›r.
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Bilim ve Sanat Merkezleri’nde Tan›lama
Okul öncesi, ilkö¤retim ve orta ö¤retim ça¤›ndaki üstün veya özel yetenekli
çocuklar› belirlemek amac›yla her ö¤retim y›l›n›n ekim ay› içinde Bakanl›kça haz›rlanan “Gözlem formu”, il ve ilçelerde bulunan okul öncesi, ilkö¤retim ve orta
ö¤retim kurumlar›na gönderilir.

Üstün Yetenekli Çocuklar›n E¤itiminde
Yeni Yönelifller ve Paradigma
De¤ifliminin Boyutlar› Nelerdir?

Bu gözlem formu,
a) Okul öncesi e¤itim kurumlar›nda görevli ö¤retmenler,
b) ‹lkö¤retim kurumlar›nda 1-5’inci s›n›flar için s›n›f ö¤retmenleri, 6-8’inci s›n›flar için flube ö¤retmenler kurulu,
c) Orta ö¤retim kurumlar›nda ise s›n›f rehber ö¤retmenler kurulu
taraf›ndan doldurulur.
Ö¤retmenler ve kurullar, üstün veya özel yetene¤e sahip olduklar›n› gözlemledikleri ö¤rencileri aday gösterir. Bu ö¤rencilere, örgün e¤itim kurumlar›ndaki
okul müdürlüklerince foto¤rafl› ö¤renci belgesi haz›rlan›r. Listeler ve formlar, en
geç mart ay›n›n sonuna kadar ilgili Bilim ve Sanat Merkezine gönderilir.
Örgün e¤itim kurumlar› taraf›ndan aday gösterilen okul öncesi ö¤rencileri,
Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi uzmanlar›nca bireysel incelemeye al›n›r; ilkö¤retim ve orta ö¤retim ö¤rencileri ise, her y›l›n may›s ay›nda Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüklerince belirlenen tarihlerde Bakanl›kça haz›rlanan grup testine tabî
tutulur.
‹lkö¤retim ve orta ö¤retimde grup testine al›narak yeterli baflar› gösteren ö¤rencilerden, genel zihinsel yetenek yönünden uygun olanlar; Rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri, özel yetenek yönünden uygun olanlar ise; Bilim ve Sanat Merkezleri uzmanlar›nca bireysel incelemeye al›n›rlar.
Bireysel inceleme ve de¤erlendirme sonuçlar›na göre s›ralanm›fl ö¤rencilerin
listeleri, Genel Müdürlü¤e gönderilir. Genel Müdürlü¤ün yapt›¤› de¤erlendirme
sonunda onaylanan listeler ilgili merkeze gönderilir. Onayl› listelerde yer alan ö¤renciler, Bakanl›kça belirlenen kontenjanlara göre en yüksek puan alandan bafllanarak Bilim ve Sanat Merkezine kaydedilir.

B

ÇOKLU ZEKÂ VE ÜSTÜN
YETENEK ‹L‹fiK‹S‹ NED‹R?

ilimsel bir alan olarak üstün yetenek konusunda araflt›rmalar›n bafllad›¤›
19. yüzy›ldan bu yana üstün yetene¤in en güçlü ölçütü zekâ testleri olmufltur. ‹lk zekâ testi Alfred Binet ve Theodore Simon taraf›ndan haz›rlanm›flt›r
(1890). Lewis Terman bu testi normal ve üstün zekal›lar› tespit edebilecek flekilde gelifltirerek ilk standart zekâ testini, 1916’da Stanford-Binet Intelligence Scale ad› ile kullan›ma sundu. Böylece ilk IQ ölçümü bafllat›ld›. Bunun yan›s›ra özellikle üstün yetene¤in tan›lanmas›nda Wechsler Intelligence Scale for Children
(WISC-R) yayg›nl›k göstermifl ve halen kullan›lmaktad›r. Bu geleneksel zekâ testlerinin ölçtü¤ü üç temel yetenek alan› vard›r. Sözel, say›sal ve uzay iliflkileri
20.yüzy›l›n ortas›ndan itibaren Avrupa’da Piaget, Vigotsky, Dabrowski gibi bilim
adamlar›n›n zekâya ve daha genel bir ifadeyle zihinsel, duyuflsal, devinimsel, sosyal, sanatsal, ahlaki ve dille ilgili yeteneklere bak›fllar› bütüncül ve geliflimseldir.
1970’lerden sonra geliflim sürecini, yeteneklerin incelenmesinde temel çizgi olarak benimseyen Amerikal› bilim adamlar› da genel bir zekâ tan›m› yerine çoklu
zekâ kavram›nda buluflmufl görünüyor. Renzulli bunlardan üçü ile zekây› daha
genifl bir kiflilik geliflimi kuram› içinde yorumlam›flt›r. Yaflamlar› boyunca üstün
baflar› göstermifl yetiflkinleri inceleyen Renzulli bu üstün performans›n alt›nda iç
içe geçmifl üç belirgin unsurdan söz etmektedir.
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•
•
•

Normalin üzerinde yetenek
Yarat›c›l›k
Üstün Motivasyon

Yine geleneksel IQ puan›n›n üstün yetene¤i tan›makta yetersiz kald›¤›n› savunan Sternberg üç tür zekâdan söz etmektedir.
•
•
•

Analitik zekâ
Sentezci zekâ
Pratik zekâ

Analitik zekâ çözümleme becerilerini, mant›ksal düflünmeyi, ak›l yürütmeyi
ve okudu¤unu anlamay› içeren ve geleneksel zekâ testlerinin ölçtü¤ü becerileri
içerir.
Sentezci zekâ yarat›c›l›¤›, yeni durumlarla bafl etmeyi, içgörüyü ve sezgileri
kapsar.
Pratik zekâda ise analitik ve sentezci becerilerin günlük yaflam›n sorunlar›n›
çözmede ifle koflulmas› söz konusudur.
Stenberg’in modeli de Renzulli’ninki gibi dinamiktir. Yetenek, zamana ve
çevre ile etkileflime ba¤l› olarak de¤iflebilir (Akarsu, 2001).

GARDNER’‹N ÇOKLU ZEKÂ KURAMI
Çoklu Zekâ Kuram›, beynin çeflitli bölümlerinin karakteristik özelliklerini yani insan zekâs›n›n dünyadaki çeflitli olgulara, olaylara, seslere veya nesnelere nas›l tepkide bulundu¤unu ve bu içeri¤i nas›l içsellefltirip, zihinde yorumlad›¤›n›
aç›klamaya çal›fl›r.
Çoklu Zekâ Kuram›, problemleri çözmek veya de¤erli ürünler ortaya koyabilmek için bireylerin çeflitli zekâ alanlar›n› nas›l kulland›klar›n› aç›klayan zihinsel bir
modeldir.
Gardner, zekâya flu üç vurguyu yap›yor:
•

Bir kiflinin bir veya birden fazla kültürde de¤er bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi

•

Gerçek hayatta karfl›laflt›¤› problemlere etkili ve verimli çözümler üretebilme becerisi
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Çözüme kavuflturulmas› gereken yeni veya karmafl›k yap›l› problemleri
keflfetme yetene¤i

Gardner ayr›ca, insanlar›n farkl› flekillerde sahip olduklar› yetenekleri potansiyelleri ve kabiliyetleri de zekâ alanlar› olarak adland›rm›flt›r.
Çoklu Zekâ uygulamas› ö¤retmenlere, üstün yetenekli ö¤rencilerin bireysel
farkl›l›klar›n› daha iyi anlama f›rsat› verecek ve onlara yönelik sunacaklar› e¤itimin plân ve program›n› da buna göre haz›rlama imkân› sa¤layacakt›r.
Ortak özellikleri olmas›na karfl›n insanlar birbirlerinden farkl›d›r. Yafl, kilo,
boy, cinsiyet, ›rk, sosyo-ekonomik durum, kültürel çevre de¤iflkenleri aç›s›ndan
farkl› olan bireyler biliflsel, duyuflsal ve psiko-motor geliflimleri aç›s›ndan da farkl› özelliklere sahiptir. Her bir de¤iflkenin birbirine etkisi sonucunda insan›n kendine sayg›s›, güveni, kayg›lar› baflka insanlardan farkl› olarak geliflir. Bu de¤iflkenlerin bilefliminden ortaya ç›kan farkl›l›klar Bireysellefltirilmifl Ö¤retim gereksinimini
do¤urmaktad›r. Bu kadar çok de¤iflkenin etkisiyle beliren farkl›l›klara tam anlam›yla hizmet edebilmek olas› de¤ildir (Bilim ve Sanat Merkezlerinde; bireysel e¤itim yap›lmas› esast›r. Yönerge Madde 12).
‹yi bir ö¤retim program› ö¤renciler aras›ndaki farkl›l›klar› azaltmak yerine artt›r›r. ‹yi bir ö¤retmen, ö¤retim program›n› uygularken ö¤rencilerin farkl›l›klar›ndan kaynaklanan farkl› ö¤renme yollar›na uygun davran›r. Ö¤retim sürecinin ilk
aflamas› olan TANI, ö¤rencilerin tüm özellikleri bak›m›ndan anlafl›lmas›n› gerektirir. Çünkü plânl› ve programl› e¤itim uygulamalar›n›n ilk aflamas›n› bireysel özellikleri aç›s›ndan ö¤rencileri tan›mak oluflturur. Ö¤renciyi tan›mada ça¤dafl tan›
yollar›ndan yararlanmak için Gardner’›n Çoklu Zekâ Kuram›n› bilmek ve uygulamak gerekir.
E¤itim süreci ö¤rencinin özellikleri dikkate al›nd›¤› zaman, ancak etkili ve verimli olabilir. Gardner, her ö¤rencinin ayn› ilgi ve yeteneklere sahip olmad›¤›n›, ayn› yolla ö¤renmedi¤ini belirterek; herkesin, her fleyi farkl› yollarla ö¤renebilece¤ini vurgulamaktad›r.
Bireysel yeteneklerin dikkatli bir flekilde de¤erlendirildi¤i; ö¤renci ile ö¤retim
program› alanlar›n›n eflleflti¤i, birey merkezli bir e¤itim konusunda öneriler sunmakta olan Gardner, ö¤retmenlere ö¤rencilerin bireysel farkl›l›klar›n› dikkate almalar› konusunda önerilerde bulunmaktad›r.
Her bir ö¤rencinin farkl› oldu¤unu unutmay›n›z.
Ö¤renci potansiyelini ortaya ç›karmak için zaman ve çaba harcay›n›z.
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Ö¤renci potansiyelini gelifltiriniz.
Ö¤rencinin düflünme yollar›n›n fark›na var›n›z.
Ö¤rencinin geçmiflteki baflar›lar›n› (okul kay›tlar›) biliniz.
De¤erlendirmede farkl› yollar uygulay›n›z.
Gizli kalan potansiyeli ortaya ç›karmak amac›yla farkl› ö¤renme ortamlar›
oluflturunuz.
Ö¤rencileri beklentileri üzerine ç›karmaya yönlendiriniz.
Kendilerine özgü fleyler yapmalar›n› isteyiniz.
Gardner’a göre ö¤renciler yarat›c›l›k kapasitesi aç›s›ndan da birbirlerinden
farkl›d›rlar. Anne-baba, ö¤retmenler, çocuklar›n›n yarat›c› özelliklere sahip olmas›n› isterler, fakat bir yandan da onlar›n kendi kontrollerinden ç›kmas›na dayanamazlar. Oysa yarat›c› çocuklar›n tepkileri s›radan çocuklar›n tepkilerinden farkl›d›r. Böylece yarat›c›l›k ve farkl›l›k bask› alt›na al›n›r.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar›m›za yönelik program gelifltirirken de¤iflik ve çeflitli ö¤renme modellerinin uygulanmas› gerekir. Çünkü bu de¤iflik e¤itim modelleri biliflsel ve duyuflsal alanda büyümeyi sa¤layacak flekilde birbirini
destekler ve tamamlar.
Gardner’›n, zekâ’y›; bir problemi çözme ya da farkl› kültürel ortamlarda bir
ürüne flekil verme yetene¤i olarak tan›mlad›¤›n› yeniden hat›rlamakta yarar vard›r. Gardner, bir çok insan›n tüm zekâ alanlar›n› üst düzeylere kadar gelifltirebilece¤ini savunur. Baz›lar› ise zekâ alanlar›n› gelifltirecek koflullara sahip de¤ildir ve
hemen her zekâ alan› oldukça alt düzeylerde kalabilir ya da bir iki türü biraz geliflebilir. Zekâlar birlikte çal›fl›r ve her biri di¤erinin geliflmesine etki eder. Karmafl›k
bir iflle bafl etmede bütün zekâ türleri kullan›labilir ve dolay›s›yla gelifltirilebilir.
Çoklu Zekâ Kuram›, üstün yetenekli ö¤rencilerimizin güçlü olduklar› zekâ
alanlar›n› yani onlar›n nas›l veya hangi yollarla en iyi ö¤rendiklerini tespit etmemize de yard›m etmektedir. (Bilim ve Sanat Merkezlerinin amac› da örgün e¤itim
kurumlar›ndan gelen ö¤rencilerimize bireysel yeteneklerini fark ettirebilme ve kapasitelerini gelifltirerek en üst düzeyde kullanmalar›n› sa¤lamakt›r.)
Üstün yetenekli çocuklara, Çoklu Zekâ Kuram›n›n uygulanma nedenlerinden
biri de ö¤rencinin tespit edilen yetene¤i d›fl›nda “yetenekler yelpazesi” hakk›ndaki görüfllerini geniflletmeleri, onlara, keflfedilen bu ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda gelecekte en mutlu ve en yeterli olabilecekleri bir alana yönlendirmektir.
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(1739 say›l› Milli E¤itim Temel kanununda bireyler “ilgi, istidat ve kabiliyetleri do¤rultusunda e¤itilmelidir” görüflü vurgulanmaktad›r.)
Üstün yetenekli çocuklar birbirlerinden farkl› ve benzer özelliklere sahip
olup, benzerliklerini ve farkl›l›klar›n› dikkate alan, geliflmekte ve de¤iflmekte olan
dünyaya ayak uydurmalar›n› sa¤layacak bir e¤itim sürecine gereksinim duymaktad›rlar. Bu benzerlik ve farkl›l›klar ise üstün yeteneklilerin e¤itiminde (Bilim ve
Sanat Merkezlerinde uygulama örne¤i gibi) Çoklu Zekâ Kuram›ndan yararlanarak de¤erlendirilmeli, yarat›c›l›klar›n›n desteklenmesine özen gösterilmelidir (Saban, 2001).

DÜNYADAK‹ UYGULAMALAR VE B‹ZDEK‹ DURUM
Üstün zekâl›lar, üstün yetenekliler ve yarat›c› çocuklarla ilgili kaynaklara
bak›ld›¤›nda 1957 y›l› önemli bir tarih olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu tarihte
Sovyetler Birli¤i ilk uzay arac› olan Sputnik’i dünya çevresinde yörüngeye oturtmufllard›. Bu geliflme bat›da; üstün zekâl›lar›n, üstün yeteneklilerin ve yarat›c›
çocuklar›n e¤itiminde yeni aray›fllar› bafllatm›flt›r. Bat› ülkeleri, uzay yar›fl›na geçilme nedenlerini araflt›r›rken karfl›lar›na üstün zekâl› ve üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimine Sovyetler Birli¤inin verdi¤i önem ve uygulad›¤› e¤itim modeli
ç›km›flt›r. Bu tarihten sonra üstün yeteneklilerin e¤itiminde gerek kuramsal,
gerek e¤itim programlar›, gerekse tan›lama boyutlar›nda h›zla uygulamalar
bafllam›flt›r.
Bu at›l›m do¤al olarak Ülkemizde de kendini göstermifl ve 1964 y›l›nda Ankara Fen Lisesi, matematik ve fen alan›nda üstün yetenekli çocuklar›, ülkenin ihtiyaç duydu¤u araflt›rmac› ve bilim adam› olarak yetifltirmek üzere kurulmufltur.
Daha sonra 1973 y›l›na kadar sürecek olan bir dönem içinde; üst özel s›n›f, türdefl yetenek kümeleri, türdefl yetenek s›n›flar› uygulamalar› ile bir at›l›m bafllad›¤›n› görmekteyiz. E¤itim konusunda bafllan›lan bu giriflimler çeflitli nedenlerle
sonland›r›lm›flt›r.
Ancak 1957 y›l›ndan önce dünyaya önderlik yapan Enderûn Mektebi, devflirme yoluyla seçerek ald›¤› ve yeteneklere yönelik programlarla ortalama 10–15
y›ll›k e¤itimden sonra devletin ihtiyaç duydu¤u üst düzey yönetici, asker ve sanatç›lar› yetifltirmesi ile üstün yeteneklilerin e¤itiminde öncülü¤ünü kan›tlam›flt›r.
Enderûn Mektebi’ne ö¤renci almadaki kayna¤›n bozulmas›n›n ‹mparatorlu¤un
zay›flamas›na yol açt›¤›n› çeflitli kaynaklar belirtmektedir.
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1928 y›l›nda ç›kar›lan 1416 Say›l› Kanun ile her y›l çeflitli branfllarda ö¤renciler devlet veya iktisadi devlet teflekkülleri hesab›na ihtisas görmek üzere yabanc› ülkelere gönderilmifltir.

Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocuklar›n
E¤itimi ‹çin Yasa, Yönetmelik ve Yönerge
Düzenlemesi (Yasal Mevzuat (Özeti)

1940 y›l›nda ç›kar›lan 3803 Say›l› Kanun ile aç›lan Köy Enstitüleri o günün flartlar›nda ülkenin ihtiyaçlar› do¤rultusunda e¤iticiler yetifltirmeye yönelik
bir e¤itim modeli uygulam›flt›r. Bu arada, devletin himayesinde üstün özel yetenekli çocuklar›n yetifltirilmesi için 1948 y›l›nda ç›kar›lan 5245 Say›l› Kanun ile
‹dil B‹RET ve Suna KAN’›n devlet hesab›na yurt d›fl›nda e¤itim görmesi sa¤lanm›flt›r. Daha sonra bu kanun yerine 6660 say›l› kanun ç›kar›larak kapsam› geniflletilmifl; resim, müzik ve plastik sanatlarda üstün yeteneklilerin yurt içinde ve yurt
d›fl›nda devlet hesab›na e¤itim almalar› sa¤lanm›flt›r. 1978 y›l›na kadar bu uygulamaya devam edilmifl ancak bu y›ldan sonra kanun kapsam›nda yurt d›fl›na e¤itim için ö¤renci gönderilmemifltir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Talim ve Terbiye Kurulu’nun 25.10.2001 tarih ve 370
say›l› karar› ile yürürlü¤e giren Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nin belirledi¤i e¤itim modeli; “okul öncesi, ilkö¤retim ve orta ö¤retim kurumlar›na devam
eden üstün veya özel yetenekli ö¤rencilerin örgün e¤itim kurumlar›ndaki e¤itimlerini aksatmayacak flekilde bireysel yeteneklerinin fark›nda olmalar›n› ve kapasitelerini gelifltirerek en üst düzeyde kullanmalar›n› sa¤lamakt›r.”
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve ‹stanbul Üniversitesi aras›nda imzalanan protokol
gere¤ince Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu’nda üstün zekâl›lar›n e¤itimine iliflkin uygulanan modelle ilgili haz›rlanan yönerge önerisi Milli E¤itim Bakanl›¤›’na arz
edilmifltir.

A

ANAYASA

nayasan›n 42. maddesinde:
“… Devlet, durumlar› sebebiyle özel e¤itime ihtiyac› olanlar› topluma yararl› k›lacak tedbirleri al›r.
E¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda sadece e¤itim, ö¤retim, araflt›rma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.”
denilerek özel e¤itime ihtiyac› olan veya özel e¤itim gerektiren durumlarda
devletin tedbir almas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r.

1739 SAYILI M‹LL‹ E⁄‹T‹M TEMEL KANUNU
1739 Say›l› Milli E¤itim Temel Kanunun 2., 6. ve 8. maddelerinde e¤itimin
toplumsal yönünden, sa¤l›kl› rehberlik hizmetleri ve f›rsat - imkan eflitli¤inden
bahsedilmifltir. Bu maddelerin ayr›nt›lar› afla¤›daki gibidir:

Madde 2.
“Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bak›mlar›ndan dengeli ve sa¤l›kl› flekilde
geliflmifl bir kiflili¤e ve karaktere, hür ve bilimsel düflünme gücüne, genifl bir dün-
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ya görüflüne sahip, insan haklar›na sayg›l›, kiflilik ve teflebbüse de¤er veren, topluma karfl› sorumluluk duyan; yap›c›, yarat›c› ve verimli kifliler olarak yetifltirmek...”

tür Müdürlü¤ü, Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü, ‹lçe ‹zcilik Kurulu, Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi gibi kurulufllar ile iflbirli¤i yaparak kendilerini gelifltirmelerine imkân sa¤lamak. “

Madde 6.
“Fertler e¤itimleri süresince, ilgi istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do¤rultusunda çeflitli programlara veya okullara yöneltilerek yetifltirilirler.
Milli E¤itim Sistemi, her bak›mdan, bu yöneltmeyi gerçeklefltirecek biçimde
düzenlenir. Yöneltmede ve baflar›n›n ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve
objektif ölçme ve de¤erlendirme metotlar›ndan yararlan›l›r.”

‹LKÖ⁄RET‹MDE YÖNELTME YÖNERGES‹
Özel E¤itime muhtaç çocuklara uygun bir yönlendirme yap›lmad›¤› durumlarda yaflanabilecek olumsuz durumlar› engellemek amac›yla ‹lkö¤retimde Yöneltme Yönergesi 10. Madde “i” bendinde rehberlik ve psikolojik dan›flma servislerine duyulan ihtiyac›n önemi vurgulanmaktad›r.

Madde 10 / i bendi:

Madde 8.

2916 SAYILI ÖZEL E⁄‹T‹ME MUHTAÇ ÇOCUKLAR KANUNU

“Üstün yetenekli ö¤renciler ile özel e¤itime gereksinimi olan ö¤rencilerin belirlenmesi ve yöneltilmelerinin sa¤l›kl› yap›labilmesi için –varsa- okulundaki Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Servisi, yoksa ba¤l› bulundu¤u Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi ile iflbirli¤i yapar.”

Milli E¤itimin özel e¤itime muhtaç çocuklarla ilgili tutumu 2916 Say›l› Özel
E¤itime Muhtaç Çocuklar Kanunun 8. maddesinde yer almaktad›r.

573 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

“E¤itimde kad›n, erkek herkese f›rsat ve imkân eflitli¤i sa¤lan›r.”

Madde 8.
“…… özel e¤itime ……… muhtaç çocuklar› yetifltirmek için özel tedbirler
al›n›r.”

Özürlülere iliflkin özel e¤itim esaslar›n›n düzenlenmesi amac› ile 03.12.1996
tarihli ve 4216 say›l› Kanunun verdi¤i yetkiye dayan›larak Bakanlar Kurulunca kararlaflt›r›lm›fl ve 6 Haziran 1997 tarihli mükerrer 23011 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e konulmufltur.

Madde 2.
‹LKÖ⁄RET‹M KURUMLARI YÖNETMEL‹⁄‹
Ayr›ca özel yetene¤i saptanan ö¤rencilerle ilgili ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i’nde 117. maddenin “d” bendinde bir tak›m önlemlerden söz edilmifltir .
‹lgili madde afla¤›daki gibidir:

“Bu Kanun Hükmünde Kararname; özel e¤itim gerektiren bireyler ile onlara
do¤rudan veya dolayl› olarak sunulacak e¤itim hizmetlerini, bu hizmetleri sa¤layacak okul, kurum ve programlar› kapsar.”

Madde 4.
Madde 117/d bendi:
“Özel yetene¤i saptanan ö¤rencilerin bu alanlarla ilgili destek e¤itimi almalar› için gerekli önlemleri almak, yeni imkânlar sunmak için Bilim ve Sanat Merkezleri, Halk E¤itim Merkezleri, Özel Ö¤retim Kurumlar›, Devlet Tiyatrolar›, ‹l Kül-

“Türk Milli E¤itimini düzenleyen genel esaslar do¤rultusunda özel e¤itimle
ilgili temel ilkeler flunlard›r.
•

Özel e¤itim gerektiren tüm bireyler, ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri
do¤rultusunda ve ölçüsünde özel e¤itim hizmetlerinden yararland›r›l›r.
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•

•

•

Özel E¤itim Hizmetleri, özel e¤itim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün oldu¤u kadar ay›rmadan plânlan›r ve yürütülür.
Özel e¤itim gerektiren bireyler için bireysellefltirilmifl e¤itim plân› gelifltirilmesi ve e¤itim programlar›n›n bireysellefltirilerek uygulanmas›
esast›r.
Özel e¤itim hizmetleri, özel e¤itim gerektiren bireylerin toplumla etkileflim ve karfl›l›kl› uyum sa¤lama sürecini kapsayacak flekilde plânlan›r.”

Madde 7.
“Tan›s› konulmufl özel e¤itim gerektiren çocuklar için okul öncesi e¤itimi zorunludur. Bu e¤itim özel e¤itim okullar› ile di¤er okul öncesi e¤itim kurumlar›nda verilir. Geliflim ve bireysel özellikleri dikkate al›narak, özel e¤itim gerektiren
çocuklar›n okul öncesi e¤itim süreleri uzat›labilir.”

ÖZEL E⁄‹T‹ME MUHTAÇ ÇOCUKLAR KANUNU
12/10/1983 tarihinde yürürlü¤e giren 2916 Say›l› Özel E¤itime Muhtaç Çocuklar
Kanununu dayanak alan Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› Özel E¤itim Okullar›
Yönetmeli¤i’nde
Üstün Zekâl›
“zekâ bölümü çeflitli ölçeklerde sürekli olarak 130 veya daha yukar› olan”
Üstün Özel Yetenekli ise,
“zekâ bölümü çeflitli ölçeklerde sürekli olarak 110 veya daha yukar› olup da
güzel sanatlar, teknik ve benzeri alanlarda yafl›tlar›ndan belirli ölçüde üstün olan”
fleklinde tan›mlanm›flt›r. Ancak bu kanun yürürlükten kald›r›larak, 573 say›l› Özel
E¤itim Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname 6 Haziran 1997 tarihli ve
mükerrer 23011 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e konmufl ve uygulamas› ile ilgili hususlar 18 Ocak 2000 tarihli ve mükerrer 23937 say›l› gazetede
yay›mlanarak yürürlü¤e konan Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim Hizmetleri Yönetmeli¤i’nde belirtilmifltir.
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M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I ÖZEL E⁄‹T‹M H‹ZMETLER‹ YÖNETMEL‹⁄‹
Ülkemizin sosyal devlet anlay›fl› içinde yönetilmesi, toplumun tüm bireylerinin gereksinimlerinin eflit flekilde karfl›lanmas› gere¤ini ortaya koymaktad›r. Nitekim bu hususa bu yönetmelikte de yer verilmifltir. 2. bölümü’nde yer alan Temel
‹lkeler’in “a ve b” bendlerinde
a)

Özel e¤itim gerektiren tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri
do¤rultusunda ve ölçüsünde özel e¤itim hizmetlerinden yararland›r›l›r.

b)

Özel e¤itim gerektiren bireylerin e¤itimine erken yaflta bafllan›r

denmektedir. Genel Hükümler’in 4. maddesinde yer alan tan›mlar›n “d” bendinde
Yine ayn› yönetmeli¤in 1. k›sm› olan Genel Hükümler’in 4. maddesinde yer
alan tan›mlar›n “d” bendinde
“Özel E¤itim: Özel e¤itim gerektiren bireylerin e¤itim ve sosyal gereksinimlerini karfl›lamak için özel olarak yetifltirilmifl personel, gelifltirilmifl e¤itim programlar› ve yöntemleri ile özel e¤itim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine
dayal›, geliflim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen e¤itimi”
olarak belirtilmektedir ve “v” bendinde ise, üstün zekâ ve özel yeteneklilerin tan›m›na
“Üstün veya Özel Yetenek: Akademik alanda ve/veya sanat alan›ndaki yetenekleri aç›s›ndan akranlar›na göre üst düzeyde performans gösterme durumudur”
fleklinde yer verilerek, onlar›n da özel e¤itim kapsam›nda ele al›nmalar› gereken
bir kesim oldu¤u ortaya konmaktad›r. Ancak, 2000 y›l›nda yürürlü¤e giren son
yönetmeli¤imizde dahi hâlâ tek ölçüte dayal› “üstün zekâl›” tan›m› yap›lmakta,
farkl› ölçütlere yer verilmemektedir.
Ayn› yönetmeli¤in 4. K›sm›n›n 1. Bölümünde yer alan 41. maddedeki Üstün veya Özel Yetene¤i Olan Bireyler ‹çin Aç›lan Kurumlar bafll›¤› alt›nda ise,
“‹lkö¤retim ve orta ö¤retim ça¤›nda, üstün veya özel yetenekli oldu¤u belirlenen ö¤renciler için, gündüzlü ve yat›l› özel e¤itim kurumlar› aç›l›r. Bu kurumlarda, ö¤rencilerin bireysel yeteneklerinin fark›nda olmalar›n› ve özel yeteneklerini
gelifltirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalar›n› sa¤layacak bireysel ve
destek e¤itim programlar› uygulan›r.
Aç›lan kurumlar›n e¤itim-ö¤retim uygulama süreci ile çal›flma usul ve esaslar› Bakanl›kça haz›rlanacak yönerge ile belirlenir”
denmektedir.
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Kanun Hükmündeki Kararnamede, sadece özel ö¤retim kurumlar›n›n aç›lmas›na iliflkin bir madde vard›r. Fakat normal ve üstün çocuklar›n birlikte e¤itim
gördü¤ü okullarda üstün ve özel yetene¤e sahip çocuklar›n da e¤itim gereksinimini karfl›layacak özel düzenlemelere gidilebilece¤i yolunda her hangi bir madde mevcut de¤ildir. Bu tür çocuklar için, potansiyelleri, ö¤renme h›zlar›, ilgi ve yeteneklerine göre ayarlanm›fl dinamik bir e¤itim hizmetinin sa¤lanmas› yan›nda,
günün di¤er bölümünde normal yafl›tlar›yla birlikte e¤itim-ö¤retim görmelerine
imkân sa¤layacak bir düzenlemenin gerçeklefltirilmesi, bu tür çocuklar›n hem zihinsel yönden hem de duygusal ve sosyal yönden gereksinimlerini karfl›layacakt›r, çünkü üstün çocuklar kendileri gibi yüksek potansiyele sahip yafl›tlar›yla zihinsel etkileflim içinde olma gereksinimi içinde olduklar› gibi, ortak noktalar yakalamak ve birlikte uyum içinde yaflamay› ö¤renerek sosyal geliflimlerini sa¤l›kl› bir
flekilde gerçeklefltirmek için de normal yafl›tlar›yla etkileflim içinde olmaya ihtiyaç
duyarlar.

let Taraf›ndan Yetifltirilmesi Hakk›ndaki Yasa’n›n uygulamalar› bu örneklerden biridir. Fakat günümüzde bu kanun ifllememektedir.

Bu flekilde bir düzenleme, yine bu yönetmeli¤in “c” ve “d” bentlerinde
a)

Özel e¤itim hizmetleri, özel e¤itim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel
çevrelerinden mümkün oldu¤u kadar ay›rmadan plânlan›r ve yürütülür.

b)

Özel e¤itim gerektiren bireylerin, e¤itim performanslar› dikkate al›narak,
amaç, içerik ve ö¤retim süreçlerinde uyarlamalar yap›larak, yetersizli¤i
olamayan akranlar› ile birlikte e¤itilmelerine öncelik verilir

fleklinde ifade bulan özel e¤itim ilkeleriyle de uyum içinde olacakt›r (Davasl›gil,
1999).

B‹L‹M VE SANAT MERKEZLER‹ YÖNERGES‹
‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim ça¤›ndaki ö¤rencilerin, üstün veya özel yeteneklerini gelifltirerek bilimsel düflünme ve davran›fllarla estetik de¤erleri birlefltiren,
üretken, problem çözen bireyler haline gelmelerini, onlara gerçek yaflamda ö¤renme f›rsatlar› ve özel e¤itim aktiviteleri yoluyla sa¤layan bir e¤itim kurumu
olan bilim ve sanat merkezleri Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu 25.10.2001 tarih ve 370 say›l› karar› ile yürürlü¤e girmifltir.
Özellikle, resim, müzik ve öteki özel yetenekler alan›nda küçük yafltan itibaren ola¤an üstü geliflme gösteren çocuklara uygulanmaktad›r. Yurdumuzda da
6660 Say›l› Kanun Güzel Sanatlarda Fevkalade ‹stidat Gösteren Çocuklar›n Dev-

PROGRAM GEL‹fiT‹RME ÇALIfiMALARI ÖZET‹
Üstün yetenekli/zekâl› çocuklara yönelik program modelleri, üstün yeteneklilerin/zekâl›lar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya dönük ö¤renme ortamlar› haline getirilen düzenleyici modellerdir. Herhangi bir modelin benimsenmesi ve sonradan gelifltirilmesi en son nokta de¤il, daha çok bu ö¤rencilere uygun ö¤renme olanaklar› sa¤lamaya yönelik bafllang›ç noktas›d›r.
Program, herhangi bir di¤eri de¤il de, belirli bir modelin kullan›lmas› yönünde karar, bunlarda her birinin kullan›laca¤› kuruma ve program için gelifltirilen
hedeflere ne derecede uygun oldu¤una iliflkin dikkatle yap›lan de¤erlendirmelere dayan›r. Burada sorulmas› gereken as›l soru hangi modelin seçilmesi de¤il, yap›lan seçimin ö¤rencileri ne flekilde etkileyece¤idir.
Üstün yeteneklilere/zekâl›lara yönelik bir program genelde çeflitli modellerin kullan›lmas›na odaklan›r. Bu modeller, farkl› potansiyellere sahiptir ve uygulamaya konmadan önce belirli bir durum için kullan›labilirlik ve uyarlanabilirlik
özelliklerinin dikkatle gözden geçirilmesi gerekir. Tek bir model her fleyi yapamayaca¤›ndan, ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› ve program›n hedeflerini karfl›layacak
flekilde uygulaman›n nas›l biçimlendirilebilece¤i ve flekillendirilebilece¤i, konusu ile ba¤lant›l› olarak, de¤iflik modellerin de¤erlendirilmesini gerektirir. Üstün
zekâl›lara yönelik bir program, pratik ve uygulanabilir özellikleri olas› özelliklerle bütünlefltiren ve benimseyen de¤iflik modellerin bilefliminden s›kl›kla yararlan›r.
Üstün Zekâl›lara/yeteneklilere yönelik bir programda uygulanabilecek pek
çok model s›n›fland›rmas› vard›r. Belirli bir program› gelifltirmenin temelinde Zenginlefltirme, Grupland›rma, H›zland›rma ve Rehberlik unsurlar›n›n de¤iflik
biçimde kullan›lmas› yatar. Her bir seçenek belirli bir modelin dizayn›nda kullan›labilecek bir unsur da olabilir, ayr› bir program modeli de. Her bir unsurun gelifltirilme derecesi sonuçta modelin türünü belirler. Modeller aras›ndaki farkl›l›klar
bu unsurlar›n bir araya gelme biçimlerinin ve ö¤rencilerin kullan›m›na uygun hale getirilme biçimi ve zaman›n bir sonucudur. Bir model, belirli bir unsurun bir di¤erine göre daha fazla kullan›lmas›yla kendini gösterebilir. Bu durum, tan›mla ilgili bir sorun olmaktan çok, üstün zekâl›/yetenekli ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› karfl›-

82

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR DURUM TESP‹T‹ KOM‹SYONU ÖN RAPORU

TÜRK‹YE’DE Ü.Y.Ç. E⁄‹T‹M‹ ‹Ç‹N YASA, YÖNETMEL‹K VE YÖNERGE DÜZENLEMES‹ (YASAL MEVZUAT (ÖZET‹) 83

layan bir modelin yap›land›r›lmas›n› yönlendirecek unsurlar›n tan›nmas› ile ilgili
bir sorundur.

Tercih S›ras›
Yeterlilik ve ö¤renmeye yönelik ilgi

98

Üstün zekâl›/yetenekli ö¤rencilere yönelik program modellerinin en s›k kullan›lan türlerinden baz›lar› flunlard›r:

Belirli bir konunun ö¤retimindeki s›rad›fl› yeterlilik

95

Yüzdelik (%)

‹flbirlikçi demokratik tutum

92

•

Normal S›n›f ‹çinde Kümelere Ay›rma

Genifl ilgi alanlar›

85

•

Normal S›n›f D›fl›ndaki Çal›flmalar ‹çin Ayr›lan S›n›flar

Ödüllendirme ve takdirin kullan›m›

88

•

Kendi Kendine Yeten Homojen S›n›flar

Esneklik

90

•

Belirli Bir Konu ya da Konu Gruplar› ‹çin Homojen Ay›rma

Adil olma ve tarafs›zl›k

93

•

Gezici Ö¤retmen

Espiri duygusu

90

•

Kaynak Odas›

‹nsanlar›n problemleriyle ilgilenme

83

•

Bire Bir E¤itim veya Dan›flmanl› Yaklafl›m›

Hofl bir görünüm ve tav›r

79

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUK E⁄‹T‹M‹NDE
Ö⁄RETMEN E⁄‹T‹M‹ VE UZMANLAfiMA

S›ralanan özelliklerden, ö¤renmeye yönelik ilgi ve belirli bir konunun ö¤retimindeki yeterlik gibi mesleki özelliklerin, kiflisel özelliklerden veya hofl bir görünüm ve tav›rdan daha önemli oldu¤u aç›kt›r.

Ö¤retmenler, üstün yetenekli/zekâl› ö¤renciler için amaç belirlerler, de¤erlerin oluflumuna yard›m eder, ö¤retim yöntemi ya da stratejiler seçer ve belki de en
önemlisi ö¤rencilere örnek modeller ortaya koyarlar.

Maker (1982) ’a göre üstün zekâl›lar›n e¤itiminde ö¤retmen özelliklerini incelemenin bir di¤er yolu da, felsefi, kiflisel ve mesleki olmak üzere üç gruba ayr›labilir.

Carroll (1940) ve Bentley (1937), üstün zekal›lara ö¤retmenlik yapacak kiflinin ö¤renme konusunda flevkli, e¤itsel yöntemlerde gerçek anlamda yeterli, k›skançl›k ve bencillikten ar›nm›fl ve orta derecede parlak olmalar› gerekti¤ini öne
sürerler. Bentley (1937) özellikler listesine ayr›ca üstün zekâl›lar›n e¤itim alan›nda
özel e¤itim al›nmas›n› ve ö¤retmenlik deneyimini de eklemifltir.

Felsefi özellikler önemlidir, çünkü ö¤retmenlerin e¤itime bak›fl›n›n, ö¤retim
yaklafl›mlar› üzerinde büyük etkisi vard›r. Örne¤in, gezici programlar›n, özel s›n›f
ve okullar›n, elit bir grup yaratt›¤›na inanan bir ö¤retmen, programa olumsuz
duygularla ve flevk eksikli¤i ile bafllayacakt›r. Ö¤retmenler, üstün zekây›, yüksek
entelektüel potansiyeli, görev azmini, yüksek baflar›y› ve yarat›c›l›¤› kapsad›¤›
fleklinde gördü¤ü zaman, üstün zekâl› ö¤rencilere, ders konular›na odaklanma
e¤iliminde olan güçlü ve güçsüz yanlar›yla birlikte ortaya ç›kt›¤› fleklinde alg›lad›kça, ö¤retime ö¤renciyi merkez alarak yaklaflacakt›r.

Davis (1954) taraf›ndan derlenen, üstün zekâl›lar›n ö¤retmenlerinin çeflitli
özelliklerine yönelik özellikler listesinde flu özelliler s›ralanmaktad›r; iflbirlikçi demokratik tutum, nezaket ve tarafs›zl›k, iyi niyet ve tutarl› davran›fl, insanlar›n
problemlerine ilgi, esneklik, ödüllendirme ve takdir etme ve belirli bir konuda s›rad›fl› ö¤retme yeterlili¤i.
Ortaokul düzeyindeki üstün zekal›lara yönelik yat›l› bir yaz program›n› izleme prosedürü olarak 60 ö¤renci, Davis’in (1954) ö¤retmen özellikleri listesinin
tercih s›ras›na göre derecelendirilmifl, üstün zekal›lar›n e¤itiminde önemli oldu¤unu düflündükleri özellikleri eklemifllerdir (Sisk,1984). Bu tercihler flu flekilde s›ralanm›flt›r.

Ö¤retmen tutumlar›n›n zararl› olmas› için mutlaka olumsuz olmas› gerekmez. Örne¤in, ö¤retmenler üstün zekâl› ö¤rencilerin daha iyiyi baflaraca¤›na inanabilirler ve sonuçta birer ö¤renci olarak onlar›n lehinde fikirler oluflturabilirler.
Strom (1983), bu türden olumlu bir tutum oluflturduktan sonra, bunun çeliflen
bilgilere karfl›n devam edece¤ini belirtmektedir.
Ö¤retmen ve yöneticilerin, felsefi yaklafl›mlar› ve bunlar›n s›n›f içindeki sonuçlar›n› bilmelerinin önemi büyüktür. Çünkü afl›r› derecede iyimser ve gerçek d›-
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fl› beklentiler üstün zekâl›lar›n e¤itiminde neredeyse olumsuz tutumlar kadar zararl›d›r.

Bilim Dal› kurulmufltur. Ekim 2002’de bu Ana Bilim Dal›’nda Üstünlerin E¤itimi
Yan Dal: S›n›f Ö¤retmenli¤i ad› alt›nda üstün ö¤rencilere s›n›f ö¤retmeni yetifltirmek üzere, bir program bafllat›lm›flt›r. Bu, 150 krediden oluflan 4 y›ll›k bir lisans
program›d›r. Böylece zekâ düzeyi yüksek ö¤rencilere ilk ö¤retimin ilk y›llar›ndan
itibaren farkl›laflt›r›lm›fl bir e¤itim-ö¤retim program› uygulayabilmek için altyap›y› oluflturma çabalar›na giriflilmifltir.

Ö¤retmenlerin belirli bir konuda grup dinami¤i becerileri, ileri düzeyde teknik ve stratejiler kullanmas›; araflt›rma e¤itimine yer vermesi ve bilgisayar bilimlerine iliflkin bilgi sahibi olmas› türündeki mesleki özellikleri, hizmet-içi e¤itim yoluyla gelifltirilebilir.
Whitemore’›n (1980) ; üstün zekâl›lar›n ö¤retmenlerini, ö¤rencilerin özelliklerine ve yaflam biçimlerine örnek teflkil eden, ilgi alanlar›n› ve ba¤›ms›z çal›flmalar› canland›ran, esneklik ihtiyac›na karfl›l›k veren ve üstün zekâl› ö¤rencilerin
enerjik ve araflt›r›c› kafalar›ndan hofllanan ö¤retmenler olarak tan›mlam›flt›r.
De¤iflmeye en az uygun olan özellikler, kiflisel özelliklerdir. Kiflisel özellikler
motivasyonu, kendine güveni, espri duygusunu, sabr›, ilgi alanlar›n› ve esnekli¤i
içeren asli özelliklerdir. Üstün zekâl›larla çal›flmada baflar›l› olan ö¤retmenlerin kiflisel özelliklerini sentezlemifltir. Bu özellikler, kendini anlamay› ve kabul etmeyi,
çarp›c› bir ego gücünü farketmeyi, baflkalar›na karfl› duyarl› olmay›, ortalaman›n
üstünde entelektüel ilgilere ilgi duymay› ve kendi davran›fllar›ndan ve bunlar›n
sonuçlar›ndan sorumlu olmay› içermektedir. K›sacas›; üstün yeteneklilerin ö¤retmenleri, kiflisel ve mesleki anlamda yeterli, felsefi yaklafl›m› aç›s›ndan uygun ö¤retmenler olmal›d›r.
Sonuç olarak üstün yetenekli ö¤rencilere e¤itim verecek ö¤retmenlerin seçimi, kiflisel özelliklerin de¤iflmesinin zor olaca¤› varsay›m›n› da göz önüne alarak,
ÖSS sonuçlar› ile seçilenlere uygulanan lisans program› ile de¤il, de¤iflik branfllarda lisans programlar›n› tamamlam›fl olan ö¤retmenlerden, kiflisel yeterlilikleri
mesleki çal›flmalar› s›ras›nda tespit edilmifl ö¤retmenlerin, meslek içinde e¤itilerek hizmetiçi e¤itim yoluyla seçilmeli ve bunlara üstün yetenekli ö¤rencilerle ilgili yüksek lisans programlar›n›n tamamlat›lmalar› için imkân sa¤lanmal›d›r (Creative Teaching of the Gifted, Tercüme: Tarhan, 1986).
E¤itim tarihimiz incelendi¤inde, ö¤retmen seçiminde çeflitli yöntemler uyguland›¤› görülebilir. Osmanl› döneminde Fatih’in S›byan Okullar›na ö¤retmen olacaklar için farkl› program uygulatt›¤›, vakfiyesinde; açt›¤› ilk mektebin ö¤retmenlerinde bulunmas› gereken baz› özellikleri sayd›¤›, hattâ medreselere müderris
atarken ve onlar› terfi ettirirken, kurdu¤u imtihan heyetine baflkanl›k etti¤i bilinmektedir (Akyüz, 1992).
‹stanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi, Özel E¤itim
Bölümü’nde Türkiye’de ilk kez, Ü s t ü n Z e k â l › l a r › n E ¤ i t i m i Ana

Bu programda s›n›f ö¤retmenli¤i çerçeve program›nda yer alan derslerin yan› s›ra, üstün ö¤rencilerin özellikleri, ihtiyaca göre e¤itim programlar›n›n farkl›laflt›r›lmas›, yarat›c›l›¤›n ve elefltirel düflüncenin gelifltirilmesi ve ayr›ca ö¤rencilerin
bir bütün olarak e¤itilmeleri amac›yla onlar›n duygusal ve sosyal yönden gelifltirilmelerini sa¤layan derslere de yer verilmifltir. Branfl ö¤retmenlerinin de yetifltirilebilmesi için 2003-2004 ö¤retim y›l›nda yüksek lisans program› aç›lm›flt›r. Doktora program› aç›lmas› için de çal›flmalar sürmektedir.
Fen Liseleri ile Anadolu türünden Liselerde görev alacak ö¤retmenler s›nav
ve mülâkat sonucu seçilerek görevlendirilmektir. Bilim ve Sanat Merkezlerinde
görev alacak ö¤retmenler ise e¤itime geçifl öncesi yap›lan seminerde seçilmekte
ve hizmet-içi e¤itimleri sürdürülmektedir.

A‹LE-ÜSTÜN YETENEK ‹L‹fiK‹S‹
(SORUNLAR NASIL AfiILAB‹L‹R?)
S›hhatli bir flekilde geliflen çocuklar, kendi aralar›nda olumlu etkileflim içinde
olan ve çocuk yetifltirme kurallar›n› do¤ru uygulayan s›hhatli ailelerden gelir. Bu
nedenle, aileler çocuk yetifltirme konusunda önemli bir role sahiptirler ve bu konuda e¤itilmelerinde yarar vard›r. Hele yafl›tlar›ndan farkl› özellikler gösteren zekâca üstün ve yetenekli çocuklara sahip aileler, afla¤›da belirtilen noktalar çerçevesinde ayd›nlat›lmaya bir kat daha fazla gereksinim duyarlar.
Afl›r› Gurur: Bu çocuklardan baz›lar›nda ve bilhassa ana babalar›nda gereksiz bir gurur geliflebilir. Ana baba olarak üstün yetenekli bir çocu¤a sahip olmak
muhakkak iyi bir fleydir. Ama bunu afl›r› bir gurur gelifltirmek için vesile yapmaya
hiç gerek yoktur. Afl›r› gurur çocu¤un daha iyi yetiflmesini engeller. Ana babada
geliflen gurur zamanla çocu¤u da sarabilir. O zaman durum daha da nazik olmaktad›r. Bu duruma düflmemek için ana babaya gerekli rehberlik yap›lmal›d›r.
Çünkü üstünlük duygusu en az afla¤›l›k duygusu kadar zararl› olabilir (Özsoy, Özyürek, Eripek,1992).
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Çocuklar›n merak›n›n giderilmesi – Merak üstün çocuklar›n önemli özelliklerinden biridir. Bazen yetiflkinler çocuklar›n›n sorular›n› yan›tlamakta zorluk
çekebilirler. Böyle durumlarda çocu¤a karfl› tepkisiz kalmak yerine, çocuklar›n›n
gereksinimini karfl›layacak baflka çözüm yollar›na baflvurulmal›d›r. Örne¤in, kitaplardan, ansiklopedilerden, dost ve uzman kiflilerden yararlanmak gibi. Böylece
onlarda niçin sorusunun yerleflmesi ve yaflam boyunca sürekli daha iyiyi, gerçe¤i
arama çabalar› için zemin haz›rlanm›fl olacakt›r.

duklar›n› düflünürlerse, çocuklar›n› duygusal bak›mdan kald›ramayacaklar› sorun
ve durumlar›n yükü alt›nda b›rakabilirler. Zekâ düzeylerinin yüksek olmas›n›n, büyürken karfl›laflacaklar› sorunlar›n çözümünde onlara art› bir özellik kazand›rmayaca¤›n› ve onlar›n hâlâ çocuk olduklar›n› ak›llardan ç›kartmamal›d›r.

Anne-babalar›n iyi dinleyiciler olmalar› - ‹yi birer dinleyici olarak da anne-babalar üstün çocuklar›na destek olabilirler, çünkü bu tür çocuklar, düflüncelerini, de¤erlendirmelerini, ç›kard›klar› sonuçlar› di¤er yafl›tlar›na oranla daha fazla anne-babalar›na aktarma ihtiyac› duyarlar. Sürekli çal›flan beyinlere sahip bu
tür çocuklar gün boyunca beyinlerine birçok bilgi yüklerler. Analiz ve de¤erlendirmelerini yaparak, toplad›klar› bu bilgilerin tam bir özümlemesini yapmak isterler. ‹flte anne-babalar çocuklar›n› dinleyerek, bu bilgilerini toparlamalar›na imkân
sa¤lam›fl olurlar, çünkü konufltukça, bilgiler aras›nda daha fazla ba¤lant› kurma,
aç›k kalan noktalar› ortaya ç›karma, çözümlere ulaflma f›rsatlar› yarat›lm›fl olur.
Çocuklar›n tepkilerine duyarl› davranma - Yetiflkinin çocu¤unun tepkilerine karfl› duyarl› davranmas›, yani daha bebeklik döneminde çocu¤un seslendirmelerine yetiflkinin sözel tepkilerde bulunmas›, daha sonralar›, çocu¤un ilgisini yo¤unlaflt›rd›¤› konularla ilgili aç›klamalar getirip ek bilgiler vermesi, en ufak
baflar›s›n› ödüllendirmesi, yasaklar›n nedeninin aç›klay›p alternatif yollar bulunmas›nda rehberlik etmesi hem çocu¤un kendine olan güveninin artmas› hem de
ö¤renme at›l›mlar›n›n desteklenmesi bak›m›ndan yararl›d›r.
Geliflim yüzlerinin ayn› h›zda geliflmedi¤i gerçe¤i – Üstünlerdeki bütün
geliflim yüzlerinin ayn› h›zda geliflmedi¤i gerçe¤ini de dikkate almak gerekir. Ço¤u kez zihinsel geliflim sosyal ve duygusal geliflimden daha ileridedir. Anne-babalar›n çocuklar›n›n bu ileri zihinsel düzeylerinden haberdar olmalar› ve çocuklar›yla bu düzeyde etkileflime geçerek uyar›c› zihinsel bir çevreye olan gereksinimlerini karfl›lamalar› gerekir, çünkü bunun tersi bir durumda çocuklar endifle ve k›r›kl›¤a u¤rarlar.
Anne-babalar çocuklar›n›n sosyal düzeylerini yarg›larken, zihinsel geliflimlerini de¤erlendirirken kulland›klar› yüksek kriterlere bafl vurmalar› halinde, çocuklar›na iç çat›flma ve gereksiz gerginlik için zemin haz›rlam›fl olabilirler. Ayn› flekilde, anne-babalar çocuklar›n›n duygusal geliflimlerini de¤erlendirirken de bu
tutumlar›n› sürdürür ve duygusal yönden onlar›n gerçektekinden daha olgun ol-

Mükemmel Olma E¤ilimi – Üstün çocuklar ilgi alanlar› ve duygusal konularla ilgili olarak mükemmelliyetçilik aray›fl› içindedirler. Ço¤u kez bu alanlarda
kendilerine koyduklar› satandardlar anne-babalar›n›n, ö¤retmenlerinin ve toplumun standardlar›n›n çok üstündedir. Bu durumda anne-babalar›n çocuklar›na
olan sevgilerinin, onlar›n üretkenliklerinden, baflar›lar›ndan ayr› olarak, yani herhangi bir koflula ba¤l› olmaks›z›n daima var oldu¤unu çocuklar›na hissettirmelerinde yarar vard›r. Böylece onlar›n benlik sayg›lar›n›, ‘sevgiye de¤er bir varl›k’
fleklinde yap›land›rmalar›na yard›mc› olabilirler.
Mükemmel olma e¤ilimi ya geliflme ya da ac› üreten bir araç gibidir. Bu e¤ilim bireyin kendisine odakland›¤› zaman kifliyi ola¤anüstü baflar›ya götürebilir, fakat di¤erlerine odaklanm›flsa, genellikle yersiz beklentilere, düfl k›r›kl›¤›na ve nefrete sürükleyebilir. E¤er mükemmel olma tekrar tekrar denemek anlam›nda ele
al›n›rsa, baflar›ya götürebilir. Ama e¤er bu e¤ilim paralize olma, kaç›nma davran›fllar› veya endifle duygular› ile sonuçlan›rsa, baflar›s›zl›k kaç›n›lmaz olur. Mükemmel olma gelece¤e yönelik ele al›n›rsa, kifliyi daha iyi bir yaflam mücadelesi içine
sokar, ama e¤er geçmifle yönelik olarak ele al›n›rsa, kifliyi yapm›fl oldu¤u yanl›fllardan afl›r› ürken bir duruma getirebilir. Mükemmel olma e¤iliminin olumsuz
yönlerinden baz›lar› yanl›fllardan korkma, bu korkunun ilerideki çabalar› engellemesi, kendi standartlar›n› di¤erlerine zorla kabul ettirme ve birçok alanda ayn›
anda mükemmel olma çabas›na girme iste¤idir.
Ailelerin kendilerinin ve çocuklar›n›n mükemmel olma e¤ilimleriyle bafla ç›kmaya yarayacak baz› ipuçlar›:
•

Bu e¤ilimlerini anne-baba kabul etmeli ve çocuklar›n›n k›r›kl›k duygular›n› anlay›flla karfl›lamal›d›rlar. Kendilerinin de s›k s›k bu duyguya kap›ld›klar›n› ve nas›l baflettiklerini çocuklar›yla paylaflmal›d›rlar.

•

Böyle bir özelli¤in yararl› bir amaca hizmet edebilece¤i bilincine ulaflabilmelidirler. Bazen ulafl›lmalar› mümkün olmad›¤›nda üzüntü yaratsalar
da, ideallerin ve yüksek standardlar›n yararl› oldu¤unu hem kendilerine
hem de çocuklar›na hat›rlatmal›d›rlar.

•

Anne-babalar her alanda mükemmel olma aray›fl› içinde olmak yerine,
kendileri için gerçekten önemli olan etkinliklerde bu aray›fla girmelidir-
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ler. Çocuklar›n›n her alanda mükemmel olamayaca¤› gerçe¤ini anlamalar›na ve kendilerini öncelikler onlar›n yerine koymalar› gere¤ini kavramalar›na yard›mc› olmal›d›rlar.

raf›ndan farkl› ve acayip olarak damgalanabilirler. Böyle bir damgalanmay› içsellefltirme riski tafl›yan bu çocuklar›n toplumdan kopma olas›l›klar› artar.

•

Anne-babalar çocuklar›n›n ilk at›l›mlar› baflar›s›z olsa da, mücadeleyi
b›rakmamalar› için onlar› yüreklendirmelidirler. Deneye deneye hedeflerine daha yak›nlaflacaklar›n›, yüksek standartlara ulaflmalar›n›n zaman ve çaba gerektirece¤ini onlara yaflamdan örnekler vererek hat›rlatmal›d›rlar.

•

Anne-babalar baflar›s›zl›kla karfl›lafl›nca, kendilerini cezaland›rmak yerine, enerjilerini gelecekteki baflar›lar›na odaklamal›d›rlar. Kendilerini yanl›fllar›yla kabul eden bir yetiflkin modelini çocuklar›na örneklemelidirler.
E¤er çocuklar anne-babalar›n› ara ara mükemmeliyetçi olmayan örnekler sergileyen bireyler olarak görmezler, yanl›fllar›n insan do¤as›n›n do¤al bir parças› oldu¤u fleklinde bir aç›klamayla karfl›laflmazlar ve yanl›fllardan ders almalar› konusunda yetiflkinlerden yard›m görmezlerse, kendi yanl›fllar›n› kabullenme konusunda tabii ki güçlü¤e u¤rayabilirler.

Çift ifllevli sosyal etkileflim –Anne-babalar sosyal geliflim evrelerine göre
çocuklar›n›n sosyal geliflimlerini desteklemelidirler. Üstün çocu¤a yafl›tlar›yla etkileflim içinde olma f›rsat› verilmemesi halinde, sosyalleflme aç›s›ndan uyumsuzluk
bafl gösterebilir. Ço¤u zaman üstün çocuklar yaln›z çocuklar olarak karfl›m›za ç›karlar. Onlar›n yaln›zl›¤› koflullar›n bir ürünüdür. Yaln›zl›k ö¤renilmifl bir davran›flt›r ve nedenleri çeflitlidir. Temelde, çocu¤un kiflisel gereksinimleri ve toplumun
bask›s› aras›ndaki çat›flmadan kaynaklan›r.
‹flte anne-babalar bu tür çocuklar›n›n bu alanda sorunlar yaflamamalar› için,
onlar›n zihinsel düzeyde iletiflim kuracaklar› ve ayn› zamanda da sosyal etkileflim
içinde olacaklar› bir arkadafl grubuna sahip olmalar› konusunda imkânlar yaratmal›d›rlar. E¤er bu iki ifllevi ayn› arkadafl grubu karfl›layam›yorsa, o zaman iki
farkl› arkadafl grubuna gereksinim vard›r. Gruplardan biri zihinsel yönden bu tür
çocuklar› tatmin edebilmeli, üstünlü¤ün getirdi¤i yükü hissettirmemeli ve onlar›n paylafl›m ve özdeflim içinde olabilecekleri, kendilerine benzer yafl›tlar›ndan
oluflmal›d›r.
Di¤er taraftan üstün çocuklar›n, izcili¤i, kamp yaflam›n›, dans ve sporu içeren sosyal yafllar›na uygun grup etkinliklerine de gereksinimleri vard›r. ‹flte aileler
bu çocuklar›n küçük yafllardan itibaren zihinsel ve sosyal yönden gereksinimlerini karfl›layacak bir arkadafl çevresi yaratmakta baflar›s›z olurlarsa, arkadafllar› ta-

Harekete dayal› becerilerin gelifltirilmesi – Anne-babalar›n, geliflim evrelerine uygun olarak, çocuklar›n›n psiko-motor becerilerinin geliflimini de teflvik
etmelerinde yarar vard›r. S›k s›k harekî becerilerin üstünlerde beklenen düzeyde
geliflmedi¤ine rastlan›r, çünkü anne-babalar genellikle zihinsel üstünlü¤ün üzerinde dururlar ve spor, dans, oyun için gerekli basit harekî becerilerin gelifltirilmesi için f›rsat yaratmazlar. Bunun sonucunda da çocuklar gülünç duruma düflmemek için, çeflitli spor, dans ve oyunlar› denemek istemezler ve normal yafl›tlar›yla
ortak bir noktada buluflma olas›l›klar›n› azalt›rlar.
Her alanda üstünlük gösterilemeyece¤i gerçe¤i – Bu tür çocuklar›n her
alanda üstünlük göstermeyebilecekleri gerçe¤ini de ak›llardan ç›karmamal›d›r.
Ço¤u zaman anne –babalar›n çocuklar›na “Edebiyatta oldu¤u gibi niçin matematikten de 90 alm›yorsun” veya “Öykü yazmak için harcad›¤›n zaman kadar niçin
kimya çal›flmaya da zaman ay›r m›yorsun?” gibi sorular sorduklar›n› görürüz. Oysa anne-babal›k görevinin bafll›ca amaçlar›ndan biri tam ifllev halinde olan ba¤›ms›z bir bireyin geliflmesini teflvik etmek olmal›d›r. E¤er aileler çocuklar›na ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda seçme hakk› tan›mazlar, her alanda üstün baflar› beklentisi içinde hedefleri onlara kendileri koyar ve standardlar› kendileri belirlerlerse, çocuklar›na kendileri için düflünme ve kendini tan›ma f›rsat› vermemifl ve d›fltan denetimli kifliler haline gelme olas›l›klar›n› artt›rm›fl olurlar. Bu durumda da hem kendilerine hem de baflkalar›na karfl› sorumluluk duygular› teflvik edilmemifl olur.
Yarat›c›l›k – Ba¤›ms›zl›¤› engelleyici tutum yarat›c›l›¤›n da bafl düflman›d›r.
Tutarl› bir disiplin uygulamas› – Çocuklara ba¤›ms›zl›k duygusunu kazand›rmak amac›yla yetiflkinlere baz› konularda pasif kalmalar›n›n önerilmesi, çocuklar›n› disiplin alt›na almalar› konusunda, ailelerin önemli rolleri yoktur, fleklinde yorumlanmas›na yol açmamal›d›r. Toplumu baz› kurallar ve davran›fl normlar›
yönetmektedir. Üstün çocuklara, bu k›s›tlamalarla uyum içinde yaflamay› ö¤retmek, ailelerin sorumlulu¤udur. Üstün çocuklar üstünlüklerinden dolay› özel imtiyazlara sahip olmamal›d›rlar ve kabul görmeyen davran›fllar›na hoflgörü gösterilmemelidir. Anne-babalar tutarl› bir disiplin uygulayarak ve benimsedikleri kurallara ba¤l› kald›klar›n› yaflamlar›nda örnekleyerek bu konuda çocuklar›na yard›mc› olabilirler.
Çal›flma al›flkanl›¤›n›n gelifltirilmesi – Üstün çocuklar›n potansiyelleri
oran›nda baflar› gösterememelerinin bafll›ca nedenlerinden biri çal›flma al›flkanl›-
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¤›na sahip olmamalar›d›r. Zaman›n›n ço¤unu bofla harcay›p, son anda birfley
üretme çabas› içine giren çocuk, tabii ki baflar›y› tatma flans›na sahip olamaz. ‹flte bu nedenle, çocuklar›na iç disiplin kazand›rarak do¤ru çal›flma al›flkanl›¤›n›
yerlefltirme görevi de ailelere düflmektedir.

¤al olarak yönlendi¤i çal›flmalardan uzaklaflmas›na ve ailesini mutlu etmek, onlar›n ilgi ve sevgisini kaybetmemek için zoraki olarak ilgisini çekmeyen çal›flmalara yönlenmesine neden olur ki bu tür çal›flmalardan duyaca¤› b›kk›nl›k ve bezginlik, bir süre sonra yeteneklerini gizlemesine ve kullanmamas›na da neden olabilir; bu sonuç, bir yetene¤in kayb› demektir.

Yaflam felsefesinin oluflturulmas›na yard›mc› olma – Üstün çocuklar da
normal çocuklar gibi çeflitli geliflim evrelerine deneyimsiz bafllarlar ve zaman zaman kendilerini güvensiz hissedip, uyum sorunlar› gösterebilirler. Bu nedenle,
kendilerine rehberlik edecek yetiflkinlere gereksinim duyarlar. ‹flte anne-babalar
çocuklar›n›n benimsemelerini istedikleri de¤er yarg›lar› ve yaflam stilini bizzat
kendi yaflamlar›nda örnekleyerek bu yönlendirmeyi sa¤layabilirler, çünkü ö¤ütlerin etkisiz oldu¤u bir gerçektir. Böylece, çocuklar›n anne-babalar›n›n sergiledi¤i
bu somut yaflam deneyimi örnekleriyle kendilerini özdefllefltirmeleri, baz› de¤er
yarg›lar›n› benimsemeleri ve bir yaflam felsefesi gelifltirmeleri kolaylaflabilir.
Üstünlü¤ün anlam›n› aç›klama - Çocuklara sadece baz› alanlarda yüksek
potansiyale sahip olduklar›n› söylemek ve akademik baflar›lar› yüksekse, uyum
sorunlar›n›n olmad›¤›n› düflünmek do¤ru de¤ildir. Burada üstünlü¤ün ne anlama
geldi¤ini ve beraberinde ne gibi potansiyel sorunlar getirebilece¤ini ve bu durumdaki yafl›tlar›n›n da bu tür deneyimler yaflayabileceklerini onlara aç›klamal›d›r.
Böylece onlar› yaln›zl›k duygusundan ar›nd›rmak ve kendilerini tan›malar›na yard›mc› olmak mümkün olabilecektir.
Mükemmeli yakalama e¤ilimleri yan›nda bu tür çocuklar›n kendilerine iliflkin
bilmeleri gereken baflka özellikleri de vard›r. Bunlardan biri çok yüksek düzeyde
görülen duyarl›l›klar›d›r. Bu süper duyarl›l›klar›, bireyleraras› tepkilere sosyal fark›ndal›k gelifltirme fleklinde de uzant›lar›n› gösterebilir. Sonuç olarak üstün çocuklar sosyal çevrelerindeki sözel ve sözel olmayan mesajlar› çok çabuk yakalayabilirler. Bu özellikleri kendilerine di¤erlerinin gözünden kaçan bilgileri farketme
imkân› sa¤layabilir. ‹flte üstün çocuklar› bu özelliklerinden haberdar etmekte ve
kendi gibi olan di¤er yafl›tlar›n›n da bu özelli¤e sahip oldu¤unu onlara söylemekte yarar vard›r. Bu davran›fl›n basit bir aç›klamas› bir çat›flma durumunu çözmeleri için yeterli de¤ildir, ama onlara yaln›z olmad›klar›n› bilme rahatl›¤›n› tadd›racakt›r (Davasl›gil, 2001).
Üstün veya özel yetenekli çocuklar için, ilgisiz aile yaklafl›m› kadar, afl›r› ilgili
aile yaklafl›m› da çocuk üzerinde olumsuz etkiler b›rakacakt›r. Çocu¤unun baflar›s›yla sürekli övünme ve bu baflar›lar› reklam etme, baflar›l› olmas› için çocu¤u
zorlama gibi olumsuz tutumlar, çocu¤un, ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda do-

Ebeveynlerin çocuklar›ndan kendi baflaramad›klar›n› baflarmalar›n› ve gerçeklefltiremedikleri ideallerini gerçeklefltirmelerini bekleyen bir tutum içine girmeleri de çocuklar üzerinde olumsuz etki b›rakacakt›r. Ebeveynlerin beklentileri,
çocu¤un ilgi alanlar›yla örtüflmeyebilir ve çocuk bu zorlay›c› beklentiden dolay›
büyük bir rahats›zl›k duyabilir. Tehlikeli ve telafisi mümkün olmayan sonuçlarla
karfl›laflmamak için ebeveynlerin çocuklar›n›, onlar›n temel ihtiyaç ve istekleri
do¤rultusunda yönlendirmeleri ve desteklemeleri gerekir.
Sonuç olarak aile bireylerinin bu özellikteki çocuklar›n, üstün veya özel yetenekli olmalar›ndan önce çocuk olduklar›n› ve kifliliklerinin bir bütün olarak geliflmesinin önemli oldu¤unu unutmamal›; onlara karfl› bu yönde bir yaklafl›mla yaklaflmal›d›rlar (Uzun, 2001).
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Üstün Yetenekli Çocuklar›n E¤itiminin
Ülkemiz Aç›s›ndan Önemi ve ‹stihdam›

Ü

lkemizde, tüm ö¤renciler okul hayatlar›n›n bir bölümünde, ilgi, yetenek ve
statü fark› gözetilmeksizin, ortak ö¤renim yaflant›lar›na tabî tutulmaktad›r.
Bugün bütün ülkelerin ilkö¤retim okullar› birinci kademesinde baz› ülkelerin birinci ve ikinci kademelerinde ö¤renciler ortak ö¤renim yaflant›lar›n› paylafl›rlar.
Söz konusu ö¤renim süresince ilgi ve yeteneklerine göre farkl›laflt›r›lmam›fl (zenginlefltirilmemifl, bireysellefltirilmemifl) ö¤retim programlar›n› da izlerler. Bu, e¤itimde f›rsat eflitli¤ini do¤urmakla birlikte üstün ve özel yetenekli veya özel e¤itime ihtiyaç duyan tüm bireyler için bir eflitsizli¤i de beraberinde getirmektedir.
Hâlen geçerli olan bu uygulamada ö¤retim programlar› ortalama ö¤rencilerin normal çal›flmayla baflarabilecekleri düzeyde haz›rlan›r. Ortalaman›n alt›ndaki
ö¤renciler fazla çal›flma ile baflar›l› olabilirler. Ama bu programlar ciddi ö¤renme
güçlü¤ü olanlarla, üstün veya özel yetenekliler gibi s›ra d›fl› iki grubun ihtiyaçlar›na cevap veremez.
Ciddi ö¤renme güçlü¤ü olanlar özel e¤itim okullar›nda e¤itime al›nmaktad›rlar.
Okul öncesi ve ilkö¤retim ça¤›ndaki üstün veya özel yetenekli ö¤renciler için ülkemizde pek fazla bir fley yap›ld›¤› söylenemez. Halihaz›rda Türkiye’de tek bir devlet ilkö¤retim okulunda (Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu) üstün veya özel yetenekli çocuklar
için bir proje yürütülmektedir. Orta ö¤renimde ise seçerek ö¤renci alan Fen Liseleri,
Anadolu Liseleri ve Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri gibi üstün veya özel yetenekli
ö¤rencilerin devam edece¤i okul türleri vard›r. Bunlara ra¤men e¤itim sistemimizin
en fazla ma¤dur etti¤i grubun üstün veya özel yetenekliler oldu¤u söylenebilir.
Üstün veya özel yetenek, kiflilerin baflar›l› bilim insan› veya ifl adam› olmalar›
için belki gerekli fakat asla yeterli de¤ildir. Üstün veya özel yetenek baflar›y› etkileyen di¤er faktörlerle uygun bileflim oluflturdu¤u zaman kifliler için bir güç kayna¤›
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haline dönüflür. Asl›nda üstün veya özel yetenekliler ciddi bir risk grubudur. Üstün
veya özel yeteneklilerin bu potansiyelleri uygun flekilde gelifltirilip yönlendirilebilirse; baflar›l› birer fert olarak ülkemize ve insanl›¤a önemli hizmetlerde bulunabilirler. Aksi halde kendisi ile bar›fl›k olmayan, aile ve toplum için “sorunlu grup” haline dönüflmeleri ihtimali oldukça yüksektir. Bu sebeple, üstün veya özel yeteneklilerin özel ö¤renme ihtiyaçlar›na cevap verecek ve ö¤renme h›zlar›na uyum sa¤layacak e¤itim modellerinin gelifltirilmesine ihtiyaç vard›r. Ülkelerin en büyük kültürel ve ekonomik de¤er kayna¤› say›lan üstün insan beyin gücü ve göçü sadece günümüzün bir olay› de¤ildir. Çok eski ça¤lardan beri, seçkin bilim ve sanat adamlar› geliflen yeni merkezlere, hükümdar ve soylu saraylar›na do¤ru göçmüfllerdir.

Türkiye’nin Üstün Yetenekli Çocuk
E¤itiminde Yaflanan Problemler Nelerdir?

Bu ilginin bafll›ca nedenleri flunlard›r:
•
•

•
•

Yetiflmifl üstün beyin gücünün önemli ve anlaml› ekonomik bir yat›r›m
oldu¤unun anlafl›lmas›.
Göçün, öncelikle az geliflmifl ülkelerden geliflmifl ülkelere do¤ru oluflu.
Bu durumun da iki tür ülke aras›nda ekonomik ve sosyal-kültürel göstergeler aras›ndaki dengeleri etkilemesi.
Göçü çeken ülkelerin de bunlardaki kazançlar›n›n önemini kestirerek göçü teflvik edici tedbirleri almas›.
Az geliflmifl ülkelerin bu kayb›n önemini kavrayarak önleyici tedbirler
arama zorunda kal›fl›.

Üstün beyin göçüne karfl› iki tutum ve yorum benimsenmifltir. Bunlardan birincisi; göçü önlemenin do¤ru olmad›¤›n› belirtmektedir. Esasen özgür ülkelerde
bu imkâns›zd›r. ‹nsan da öteki ekonomik de¤erler gibi arz-talep kural›na uygun
olarak en fazla istek olan pazarlara göçer. Ayr›ca yetiflmifl beyin gücüne sahip
olanlar hangi ülkede olursa olsun bütün insanl›¤›n yararlanaca¤› ürünler verirler.
Bu yüzden zorla yurtlar›nda tutup elveriflsiz koflullar alt›nda verimsiz ifllerde çal›flt›r›lmalar› insanl›k için büyük bir kay›pt›r.
‹kicisi ise; üstün veya özel yetenekli bireylerin e¤itimi çok pahal› bir yat›r›m
oldu¤undan yoksul bir ülkenin kaynaklar›ndan yap›lan bu yat›r›m›n geliflmifl ve
zengin bir ülkenin kendine çekmesi de bir çeflit yeni sömürü biçimidir.
Geçmifl ve günümüzdeki bu gerçeklerden hareketle, ülkemizdeki üstün veya özel yetenekli bireylerin e¤itimleri ve ülkemizde istihdam edilmeleri noktas›nda devlet, sivil toplum kurulufllar›, yaz›l› ve görsel medya ile ifl dünyas›n›n ortak
bilinçle millî bir politika oluflturarak bu gizil gücün ülkenin kalk›nmas›ndaki yerini almas›n› sa¤lamal›d›rlar.

Ü

lkemizde, üstün ve özel yetenekli çocuklar›n tan›m›, duygusal, zihinsel,
sosyal yönden özellikleri, özel e¤itime duyduklar› gereksinim ve genelde
toplumun geliflimi aç›s›ndan sahip olduklar› önem konusunda ailelerde ve ö¤retmenlerde yeterli bilinç oluflturulamam›flt›r. Çocuklar›n›n yafl›tlar›ndan farkl› özelliklere sahip olduklar›n› gören anne-babalar bu konuda yeteri kadar bilgiye sahip
olmad›klar› için, neler yapabileceklerini ya da kimlere dan›flabileceklerini bilememektedirler. Ayn› flekilde s›n›fta üstün veya özel yetenekli çocuklarla karfl›laflan
ö¤retmenler bu tarz çocuklara nas›l bir e¤itim sunabilecekleri konusunda zorluk
çekmektedirler.
Oysa üstün veya özel yetenekli çocuklar toplumumuzun en de¤erli kaynaklar›ndan birisidir. Daha önce de de¤inildi¤i gibi, sadece zekâ kriteri ele al›nd›¤›nda, toplumun %2’lik bir k›sm› üstün veya özel yetenekli çocuklardan oluflmaktad›r. Bu dilime giren çocuklar, ülkelerin kalk›nmas›nda, insanl›¤a yeni bulufl ve
hizmetlerin sunumunda oldukça önemli ve göz ard› edilemeyecek bir yere sahiptir. Bu nedenle, üstün veya özel yetenekli çocuklar kaderlerine b›rak›lmamal›d›r. Özellikle özel e¤itimden yararlanmalar›na olanak tan›nmal› böylece potansiyellerini gerçeklefltirmelerine f›rsat verilmelidir. Bu flekilde, üstün ve özel yetenekli çocuklar›n toplumumuza ve dünyaya sa¤layabilecekleri katk›lardan yararlanabiliriz.
Ancak ülkemizde bu çocuklar›n do¤as›na, özelliklerine ve ihtiyaçlar›na yönelik çal›flmalara çok az rastlan›lmas›na; üstün veya özel yetenekli çocuklar için ör-
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gün e¤itim kurumlar›na yönelik Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulunca Onaylanm›fl ö¤retim programlar›n›n olmamas›na ra¤men, son birkaç y›l içerisinde bu alanla ilgili yap›lan çal›flmalar umut vericidir.
Bu çocuklar›n özel e¤itilmifl ö¤retmenler taraf›ndan yetifltirilmeleri gerekti¤i
ortadad›r. Ülkemizde mevcut ö¤retmenler hizmet-içi e¤itim seminerleri ile yetifltirilmek suretiyle Bilim Sanat Merkezlerinde görevlendirilmektedir. Bunun yan› s›ra ‹stanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi, Özel E¤itim
Bölümü’nde üstün ve özel yetenekli çocuklara s › n › f ö ¤ r e t m e n i yetifltirmek amac›yla “Üstün Zekâl›lar Ö¤retmenli¤i Ana Bilim Dal›” aç›lm›flt›r.
Branfl ö¤retmenlerinin de 2003-2004 ö¤retim y›l›nda aç›lm›fl olan Yüksek Lisans Program›ndan ve 2005-2006 y›l›nda aç›lmas› düflünülen Doktora Program›ndan yararlanmalar› mümkündür.

UYGULANAB‹L‹R E⁄‹T‹M MODEL‹ NE OLMALIDIR?
Üstün veya özel yetenekli ö¤renciler için ihtiyaç duyulan e¤itim modeli ö¤rencilerin desteklenmesi ya da kurslarda alacaklar› e¤itimden farkl› olmal›d›r.
Üstün yeteneklilerin e¤itimi ile ilgili ülkemizde de de¤iflik uygulamalar denenmektedir.
Bu uygulamalardan bir tanesi Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim Rehberlik ve
Dan›flma Hizmetleri Müdürlü¤ü’nce üstün veya özel yetenekli ö¤rencilerin tan›lanmas› ile ilgili bir modeldir. Bu çal›flmalar›n sonucunda Bilim ve Sanat Merkezlerinin aç›lmas›na bafllanm›flt›r.
Asl›nda üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimi, ülkemiz için yeni bir konu de¤ildir. Enderun Mektebi; sistemli olarak üstün yeteneklilerin e¤itimini yapan bir kurum olarak Osmanl›lar döneminde gerçeklefltirilmifltir. Enderun Mektebi’nde ö¤renciler kapasiteleri oran›nda tamamlad›klar› e¤itimleri sonunda devlet hizmetlerinde görevlendirilirdi. E¤itimin son aflamas› olan Has Odaya kadar yükselenler de
devlet yönetiminde görev al›rlard›.
Bu nedenle; üstün yeteneklilerin do¤as›na uygun e¤itim modeli olufltururken Enderun Merkepleri sistemi çok iyi analiz edilmelidir. Okul öncesi, ilkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›na devam eden ö¤rencilere okul d›fl› zamanlarda
bireysellefltirilmifl e¤itim programlar› uygulayan Bilim ve Sanat Merkezleri
her e¤itim bölgesinde aç›larak bu e¤itim modeli yayg›nlaflt›r›larak sürdürülmelidir.
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Bu modelin yan›nda örgün e¤itime yönelik:
•
•
•
•
•
•

Ö¤retim Program›
Ö¤retmen
Bina
Ö¤renci Tan›lamas›
Finans Kayna¤›
Mezun olacaklar›n istihdam›

da göz önüne al›narak her türlü siyasi bask› ve etkilerden uzak de¤erlere dayal›
e¤itim veren çeflitli modeller oluflturulmal›d›r.
Daha önce de belirtildi¤i gibi, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile ‹stanbul Üniversitesi’nin imzalam›fl oldu¤u bir protokol gere¤i Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu’nda
Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi, Özel E¤itim Bölümü taraf›ndan yürütülmekte olan model, bu alanda örgün e¤itimde uygulanabilecek çal›flmalara bir örnektir. Bu modelle ilgili haber Üstün ve Yetenekli Çocuklar Dünya Konseyi’nin (World Council of Gifted and Talented Children) y›lda iki kez ç›kartt›¤› World Gifted NEWSLETTER OF THE WORLD COUNCIL FOR GIFTED AND
TALENTED CHILDREN adl› haber bülteninde 2002 y›l›nda yay›nlanm›flt›r. Bu modelle ilgili ilk araflt›rma bulgular› Konseyin A¤ustos 2005’te New Orleans’ta yap›lacak olan Dünya Konferans›nda sunulacakt›r. Bu çal›flmalara yenilerinin eklenmesi ve yeni modellerin oluflturulmas› üstün veya özel yetenekli çocuklar›n e¤itimi aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

0-24 YAfi GRUBU ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUK SAYISI NE KADARDIR?
Devlet ‹statistik Enstitüsünün resmi internet adresinden al›nan 2000 Genel
Nüfus Say›m› kesin sonuçlar›na göre ça¤ nüfusun yafl seviyelerine da¤›l›m› afla¤›daki gibidir:
Yafl Seviyeleri

KADIN

ERKEK

TOPLAM

%2

0-4

3.188.132

3.396.690

6.584.822

131.696

5-9

3.270.871

3.485.746

6.756.617

135.132

10-14

3.307.999

3.570.657

6.878.656

137.573

15-19

3.518.257

3.691.218

7.209.475

144.190

20-24

3.263.432

3.426.714

6.690.146

133.803

TOPLAM

16.548.691

17.571.025

34.119.716

682.394
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Birleflmifl Milletler, Dünya Sa¤l›k Örgütü ve akademik araflt›rmalar›na göre
nüfusun % 2’sinin üstün yetenekli oldu¤u tespit edilmifltir. Ülkemiz 2000 Genel
Nüfus Say›m› kesin sonuçlar›na göre 0 – 24 yafl grubu nüfusun 34.119.716’dir.
Bu tabloyu yorumlad›¤›m›zda üstün yetenekli çocuk ve gençlerin say›s›n›n
682.394 oldu¤unu görürüz.

ÜLKEM‹ZDE 5-24 YAfi GRUBUNDA NE KADAR
ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKL‹ E⁄‹T‹M‹ ALIYOR?
Ana s›n›f›nda ve okul öncesinde e¤itim gören çocuklar için üstün yetenekli
e¤itimi konusunda bu güne kadar herhangi bir uygulama yap›lmam›flt›r.
Hâlen ülkemiz genelinde e¤itim faaliyetlerini sürdüren çocuklar›n e¤itim
gördü¤ü Bilim ve Sanat Merkezlerinde; “okul öncesi, ilkö¤retim ve orta ö¤retim
ça¤› ö¤rencileri” nden tan›lama sonucu üstün yetene¤i tespit edilen 2.307 çocuk
e¤itim almaktad›r.
‹lkö¤retimini tamamlayan çocuklar, merkezi s›nav sistemi sonucu ald›klar›
puanlara göre orta ö¤retim okullar›na girmektedir. 2002-2003 Ö¤retim Y›l› verilerine göre seçerek ö¤renci alan Fen ve Anadolu Lisesi türünden liselerdeki ö¤renci say›lar› afla¤›daki gibidir. Bu okullar›m›z›n hedef kitlesi ilkö¤retim okulu
8’inci s›n›f ö¤rencileridir. Oysa Çoklu Zekâ Kuram›na göre bireylerdeki yeteneklerin hemen tamam› okul öncesi dönemde ortaya ç›kmakta ve keflfedilemeden
bu özellikleri ortalama çocuklar›n düzeyine indirgenmeye zorlanmakta ve dolay›s›yla heba edilmektedir.
Anadolu Lisesi
Anadolu Ö¤retmen Lisesi
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rekse dershanelere devam etmeleri nedeniyle, ezbere dayal› bir e¤itim modeline
dönüflmektedir.
Bilim ve Sanat Merkezlerine devam eden ö¤rencilerden orta ö¤retime geçenlerin de bu haz›rl›k sürecine girmeleri sonucu bu kurumlarda da e¤itimlerine
devam edilememektedir.
Oysa 0–24 yafl seviyesindeki 34.119.716 çocu¤un tamam›n›n iyi bir gözlem
sonucu akranlar›na göre farkl›l›k gösterenleri belirlenerek bireysel tan›lamalar›n›n
yap›lmas› durumunda 682.394 üstün yetenekli çocu¤un tespiti ihtimali vard›r.
Halen 24 tane Bilim ve Sanat Merkezinde 2.307 ö¤rencinin ilgi ve yetenekleri
do¤rultusunda bireysel e¤itim ald›¤› buna karfl›l›k yaklafl›k olarak 680.087 çocu¤un bu e¤itimi almakta ma¤dur oldu¤u görülmektedir. Bunun yan›s›ra, Bilim Sanat Merkezlerindeki e¤itimin okul öncesinden bafllam›yor oluflunun büyük bir
eksiklik oldu¤u düflünülmektedir. Dolay›s›yla, nüfus toplam›n›n, üstün zihin düzeyinde kabul edildi¤i, %2’lik diliminin ciddi bir e¤itim eksikli¤i ile karfl› karfl›ya
kald›¤› aç›kça ortadad›r.

STRATEJ‹K PLÂNLAMA
VIII. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›nda, Türkiye’de özel e¤itim okullar›n›n say›s› art›r›lamam›fl ve mevcut okullarda kaynaflt›rma e¤itimine geçilmesinde yeterli geliflme
sa¤lanamam›flt›r. Ayr›ca özel e¤itim gerektiren üstün zekâl› çocuklara uygun e¤itim ortamlar›n›n haz›rlanmas›nda yetersiz kal›nm›flt›r. Ayr›ca, ortaö¤retimde uygulamaya konulan ders geçme ve kredi sistemi 1995-1996 ö¤retim y›l›nda yürürlükten kald›r›larak s›n›f geçme sistemine dönülmüfltür (VIII. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plân›).

218.222
31.519

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri

6.469

Anadolu Mesleki-Teknik Liseleri

117.531

Fen Liseleri

12.022

TOPLAM

385.763

Yukar›daki tabloda belirtilen okullar›m›zda seçilerek e¤itime al›nan çocuklara her ne kadar ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda e¤itim etkinli¤i yap›lmak istense de çocuklar›n ÖSYM’ce yap›lan ÖSS’ye haz›rlanmalar› için gerek özel ders, ge-

Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar›n E¤itimi ile ‹lgili Olarak
Âcilen Gerçeklefltirilmesi ‹çin ‹leri Sürülen Öneriler:
Öncelikle üstün ve özel yetenekli çocuklar›n tan›m›, özellikleri, almalar› gereken ö¤retim programlar›, uygulanmas› gereken e¤itim modelleri, toplum için
önemleri ve ülkede neden istihdam edilmesi gerekti¤i hususunda;
•

Üstün yeteneklilerin e¤itimi alan›nda ülke ölçekli örgün ve yayg›n e¤itim
stratejisinin haz›rlanmas›,

•

Uygulanabilir farkl›laflt›r›lm›fl e¤itim modellerinin gelifltirilmesi ve her birinin
bilimsel araflt›rmalarla de¤erlendirilmesi,

100

•
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Üstün yetenekli çocuk ve gençlerin tespitine yönelik etkin tan›lama program›n›n uygulanmas›. Bu amaçla, zaman afl›m›na u¤ram›fl testlerin yeniden
standardizasyonunun yap›lmas›. Zekân›n niteli¤ini de ortaya ç›karan yeni zekâ testlerinin ülkemize uyarlanabilmesi için, âcilen geçerlik, güvenirlik ve
standardizasyon çal›flmalar›na giriflilmesi ve kültürümüze yönelik yerli testlerin üretimine geçme çal›flmalar›n›n yap›lmas›,
a)

S›n›f atlatma

b)

Üst s›n›ftan ders alma,

c)

Orta ö¤retimde ö¤renim görürken üniversiteden ders alma,

d)

Grup çal›flmalar› için ö¤retmen norm kadrosu say›s›n› artt›rma,

e)

Ders saatlerini ö¤rencinin gereksinimine göre ayarlama,

f)

Branfl derslerinin branfl ö¤retmenleri taraf›ndan yürütülmesine birinci s›n›ftan itibaren bafllama,

gibi bu tür çocuklar›n e¤itiminde önemli olan hususlar›n hayata geçirilebilmesi
için gerekli mevzuat çal›flmalar›n›n âcilen sonuçland›r›lmas›,
•

Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu’nda bafllat›lan modelle ilgili e¤itim-ö¤retim uygulama süreci ile çal›flma usul ve esaslar›na yönelik Bakanl›¤a arz edilen
yönerge tasla¤›n›n Bakanl›kça, bu tür ö¤rencilerin e¤itim gereksinmelerini dikkate alarak âcilen sonuca ulaflt›r›lmas›,

•

Uygulamalarda amaca ulafl›labilmesi için, nitelikten ödün verilmemesi,

•

Üstün veya özel yetenekli çocuklar› ilgilendiren konularda bilgi üretimi,
araflt›rma, uygulama ve de¤erlendirme ve izlemeyi kapsayan özerk bir
kurumun kurulmas›,

•

Rehberlik ve Araflt›rma Merkezlerinde üstün ve özel yetenekli çocuklarla ilgilenecek ayr› bir bölümün oluflturulmas›,

•

Alan›n bütün özneleri ile iflbirli¤i olanaklar›n›n sa¤lanmas›,

•

Üstün beyin gücüne ulaflm›fl yeteneklerin istihdam›na yönelik politikalar›n belirlenmesi,

•

Beyin göçünü önlemek için üniversite ve ifl dünyas›n›n birlikte eflgüdümlü bir flekilde çal›flmas›na dönük politikalar›n belirlenmesi,

ülkemiz insan› için millî bir görev olarak alg›lanmal› ve de¤erlendirilmelidir.
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