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Sunufl

I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin amaçlar›ndan birisi bu alan-
da bafllat›labilecek etkinliklerin dayanmas› gereken bilimsel yaklafl›mlar›,

dünya uygulamalar›n› ve izlenebilecek politikalar› ortaya ç›kartmakt›. Bu amaçla
baflkanl›¤›mda Doç. Dr. Ayflenur Yontar To¤rol, Dr. Buket Yakmac› Güzel ve
Mustafa Ruhi fiirin’den oluflan bir komisyona politika önerileri ön raporu haz›r-
lama görevi verildi. Rapor yaz›ld› ve bas›larak Kongre öncesinde kat›l›mc›lara
da¤›t›ld›. Ön raporu okuyan ve katk›da bulunmak isteyen kat›l›mc›lar iki ayr›
oturumda ayr›nt›l› bir biçimde raporu tart›flt›lar. Tart›flmalar Prof. Dr. Süleyman
Çetin Özo¤lu baflkanl›¤›nda ifllev gören bir komisyon taraf›ndan katk› olarak ra-
pora yans›t›ld›. 

Elinizdeki rapor art›k bir ön rapor de¤il; kongre üyelerinin süzgecinden geç-
mifl ve üstün yetenekliler konusunda çal›flan akademisyen, ö¤retmen, uygulama-
c›, veli ve ö¤rencilerin üzerinde uzlaflt›klar› bir deklarasyon niteli¤i kazanm›flt›r.
Böylece üstün yetenekliler e¤itimi konusunun hedefleri, stratejileri ve kritik özel-
likleri, siyasal tercihlerin yönlendirmelerinden ba¤›ms›z bir biçimde bu ifle ilgi du-
yan kiflilerce gelifltirilmifl oldu. 

Bir anlamda üstün yetenekliler e¤itiminde izlenecek yollar›n haritas›n› çizen
bu raporda, sunulacak e¤itim hizmetlerinin yan› s›ra bunlar›n yap›land›r›lmas›na,
iflleyifline ve de¤erlendirmelere iliflkin öneriler yer almaktad›r. Raporun dayand›¤›
temel ilkeler bilimsellik, esneklik, ve sürekli kendini gelifltirmeye dayal› farkl› uy-
gulamalar olarak s›ralanabilir. Böylece tekel ya da tek tip uygulamadan yerel ve
nispeten ba¤›ms›z etkinliklere geçilmifl olacak ve fakat tüm uygulamalar›n bilgi
ve deneyim paylafl›m›na izin veren bir iliflki düzeni içinde yürümelerine f›rsat ta-
n›nacakt›r.
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Politika ve Strateji Belirleme Raporu tamamen özgün bir model önerisi içer-
mektedir. Türk e¤itim sistemi ve gelene¤i içine oturtulan ve bilimin bugün ulafl-
t›¤› noktadaki verilerden yola ç›kan, uluslar aras› örneklerden yararlanarak gelifl-
tirilen bu model hem örgün hem de yayg›n e¤itimde mevcut uygulamalara ek
olarak yap›labilecekleri somutlaflt›rmaktad›r. Belki de raporun en belirgin özelli¤i
üstün yetene¤i bir milli servet gibi görmesi ve bu konudaki sorumlulu¤u toplu-
mu oluflturan boyutlara paylaflt›rarak, bunlar›n yayg›n e¤itim etkinliklerine do¤-
rudan kat›l›m›n› düzenleyecek bir yap› önermesidir. Türkiye Üstün Yetenekle-
ri De¤erlendirme Kurumu ad› alt›nda kurulmas› önerilen yap›n›n yaln›zca üs-
tün yeteneklilerin e¤itimine de¤il, e¤itimin tüm alt alanlar›nda yeni kap›lar›n aç›l-
mas› için de bir vesile olmas› en büyük dile¤imizdir. Rapor ayr›ca, örgün e¤itime
yönelik özel grupland›rmalar ile okulöncesi, ilkö¤retim ve ortaö¤retim düzeyin-
de üstün yetenekliler için ayr› program modelleri önermesi aç›s›ndan da bütün-
lüklü yaklafl›ma sahiptir. 

Politika ve Strateji Belirleme Raporu’nun haz›rlanmas›nda her aflamada kat-
k›da bulunan herkese teflekkürü mutlu bir borç biliyorum. Kongre düzenleme
grubunun, kongre kat›l›mc›lar›n›n, kongre sponsorlar›n›n katk›lar› tahmin ettikle-
rinin de ötesindedir. Tüm bu farkl› ve uzak birimleri ola¤anüstü bir çaba, sab›r ve
‘çocuk heyecan›’ ile bir araya ve bir sonuca getiren Mustafa Ruhi fiirin’e hem ken-
di ad›ma hem de tüm üstün yetenekliler ad›na teflekkür ederim.

Prof. Dr. Füsun Akarsu
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Üstün Yetenekli Çocuklar›n E¤itimi

AMAÇ

Gelifltirilmekte olan üstün yeteneklilerin e¤itimi modelinin amac› ülkemiz-
de üstün yeteneklerinin gerektirdi¤i özel e¤itimi alamayan çocuk ve

gençlerin (0-25 yafl) genel ve özel ö¤renme ve geliflme ihtiyaçlar›na cevap vere-
bilecek esneklikte, üretime ve yarat›c›l›¤a dayal› farkl›laflt›r›lm›fl ö¤renme ortam
ve yaflant›lar›n sa¤lanmas›na yönelik yol haritas›n›n ana hatlar›n› belirlemektir.
Böylece örgün e¤itim hizmetinin yan› s›ra üstün yeteneklilere sunulacak özel
e¤itim etkinliklerinin yap›land›r›lmas›, iflleyifle iliflkin ilke, yöntem ve de¤erlendir-
me ölçütlerinin belirlenmesi, öncelikler üzerinde uzlafl›lmas› hedeflenmektedir.

‹LKELER

Üstün yeteneklilerin e¤itiminde ülkemiz için önerilen model esnek, farkl›l›k-
lar gösteren, mevcut imkanlar›n (kifli, malzeme, mekan, mali destek) ürün ve ya-
rat›c›l›k ortaya ç›karacak etkinliklerin planlanmas›na, uygulanmas›na ve de¤er-
lendirilmesine dayal›d›r. Bu sebeple her aflamada çeflitli ve farkl›, araflt›rma ve ge-
lifltirmeye dayal›, önü ve ucu aç›k etkinliklere ve uygulamalara yer verilmesi ana
ilkedir. 

BAZI ÜLKELERDE ÜSTÜN YETENEKL‹LER E⁄‹T‹M‹ UYGULAMALARI

Dünyada 1980’leri izleyen y›llarda h›z kazanan üstün yetenekliler e¤itiminin
geliflimini iki ana evrede toplamak mümkündür. Bunlardan ilki gerekçeler ve
kurulufl evresi, ikincisi ise yayg›nlaflma ve çeflitlenme evresi olarak tan›mlana-
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olarak üstün yetenekli gençlerini sahneye ç›kartt›. Bilimin ve teknolojinin ilerle-
mesi benzer bir biçimde fen ve matemati¤in de olimpiyatlara dönüflmesini sa¤-
lad›. En önde giden ülkeler bilgi ça¤›nda dünyan›n en iyi en seçkin e¤itim kurum-
lar› olan üniversite ve enstitülerini bilim ve teknolojiyle kaynaflt›rd›lar. Küresellefl-
me ile ülke s›n›rlar› inceldikçe, dünyan›n en iyi beyinlerini bu cazibe merkezleri-
ne çekerek Nobel ödülleri kulvar›nda yar›fl› h›zland›rd›lar. Seçkin, yani en iyi, en
yetenekli ö¤rencileri küçük yafllardan itibaren seçip üniversiteye haz›rlayan okul-
lar açt›lar. Art›k tüm ça¤ nüfusuna ulaflan temel e¤itim hizmeti yoluyla üstün ye-
tenekleri saptay›p, onlara farkl› e¤itim olanaklar› sundular. Sorbonne, Oxford,
Cambridge, Yale, Harvard, MIT gibi okullar Tokyo Üniversitesi, Pekin Üniversitesi
ve Moskova Üniversitesi gibi kurumlar Bat›’da ve Do¤u’da mükemmellik e¤itimi-
nin merkezlerini oluflturdular.

Bat›daki merkezlere akan beyin göçü, zeka ve yarat›c›l›k ile e¤itim ve kalk›n-
man›n yak›n iliflkisi dünyadaki tüm ülkeleri benzer bir biçimde kendi üstün nite-
likli insanlar›n› seçmeye, e¤itmeye ve uluslar aras› rekabette kendi saflar›nda on-
lara yer vermeye yöneltti. Ülkeler yer alt› ve yer üstü zenginliklerinin aras›na in-
san›n bir kaynak olarak zenginli¤ini katmaya bafllad›.

Bir önemli baflka etken de ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi ile yükümlü-
lük haline gelen ö¤renme hakk› anlay›fl›d›r. 5-9 Mart 1990’da Tayland’›n Jomtien
kentinde imzalanan “Herkes için E¤itim Dünya Beyannamesi ve Temel Ö¤renme
‹htiyaçlar›n›n Karfl›lanmas› için Hareket Çerçevesi” anlaflmas› ile ülkelerin büyük
bir ço¤unlu¤u ‘herkes için e¤itim’ sözünü yerine getirme çabas›na girdiler. Nice-
liksel geliflim h›zla sa¤lan›rken, niteliksel geliflim ihtiyaç haline gelmeye bafllad›.
Normal e¤itim f›rsatlar›ndan yararlanmakta zorluk çeken engelli çocuklar ve üs-
tün yetenekliler farkl› biçimlerde e¤itme ihtiyac›, zekan›n çok yönlü kavramsal-
laflt›r›lmas› ile bulufltu. 1980’lerden bu yana üstün yetenekliler e¤itiminde görü-
len h›zl› geliflmenin ekonomik, hukuki ve bilimsel alt yap›s› k›saca böyle özetle-
nebilir.

E¤itim hakk› çerçevesinde dünya ölçekli bütün at›l›mlar›n gerçekleflmesinde
20 Kas›m 1989’da kabul edilen “Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme”nin etkin rolü
olmufltur. Bu sözleflmenin temel kriterleri olan çocu¤un yaflama, geliflme ve ko-
runmas› hakk›, çocu¤un öncelikli yarar›n›n gözetilmesi, çocu¤un görüflünün al›n-
mas› (kat›l›m›) ve çocu¤a karfl› her tür ayr›mc›l›¤›n önlenmesi ilkelerinin hayata
geçirilmesi yeni çocuk paradigmas›n›n öncelikli amac›d›r. Sözleflmenin yaflama ve
geliflme hakk›n› belirleyen alt›nc› maddesi; çocu¤un görüflünün al›nmas›n› öngö-
ren 12. ve 13. maddeleri ile e¤itim hakk›n› düzenleyen 28. ve 29. maddeleri ço-
cuk özneye yönelik e¤itimin nitelikli olmas› için ülkelere sorumluluklar yüklemifl-
tir. 30 Eylül 1990’da New York’ta imzalanan “Çocuklar›n Yaflat›lmalar›, Korunma-
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bilir. Farkl› ülkeler bu evrelerden farkl› zamanlarda geçmektedir. Ancak birbirin-
den oldukça farkl› uygulamalar›n üstün yetenekliler e¤itimi kapsam›na al›nabil-
mesi için üç temel ölçütün karfl›lan›yor olmas› gerekir:

• ö¤rencilerin bir ya da daha çok say›da yetenek ölçümüne tabi tutulma-
s› ve belli bir düzeyin üzerindekilerin programlara al›nmas›

• yeteneklerin ö¤rencinin h›z›na ve tarz›na uygun bir biçimde gelifltirilme-
sine izin veren farkl›laflt›r›lm›fl ya da bireysellefltirilmifl, “meydan okuyu-
cu” nitelikte (challenging) ö¤renme yaflant›lar›ndan oluflan programlar

• Üstün yeteneklilerle çal›flabilecek özelliklerde ve bu amaçla yetifltirilmifl
ö¤retmen, usta ö¤retici ve “mentor”lar.

Ülkeleri bu tür e¤itim uygulamalar› aç›s›ndan s›n›flamak yerine, uygulamala-
r›n niteli¤i ve türü aç›s›ndan bir süreklilik çizgisine oturtmak daha akla yak›n ola-
bilir. Bu çizginin bir ucunda üstün yetenekliler de dahil, tüm ö¤rencilerine farkl›-
laflm›fl ve bireysellefltirilmifl e¤itimi ola¤an örgün e¤itim içinde sunan ‹sveç gibi ül-
keler, öbür ucunda da Çin ve Rusya gibi kitlesel e¤itimin d›fl›nda seçilmifl ö¤ren-
cilere özgü okullar açan ülkeler vard›r. Kolayl›kla anlafl›laca¤› gibi ülkelerin üstün
yetenekliler konusuna yaklafl›m›, felsefeleri, nüfuslar›, GSMH ile bundan e¤itime
ay›rd›klar› pay, geliflmifllik düzeyleri ve daha da önemlisi “e¤itimde f›rsat eflitli¤i”
kavram›ndan ne anlad›klar› ile yak›ndan ilgilidir.

Günümüzde zeka ve yetenek kavramlar› beyin araflt›rmalar› sonuçlar›ndan
da beslenerek ciddi bir dönüflüme u¤ram›flt›r. Geçen yüzy›lda yaln›zca sözel, sa-
y›sal ve uzay iliflkilerini içeren genel zeka tan›m› yerini çoklu zeka anlay›fl›na b›-
rakm›flt›r. Buna göre yukar›dakilere ek olarak müzik, bedensel-kinestetik, kifliler
aras› iliflkiler, kiflinin kendisi ile iliflkisi, do¤a ile iliflki boyutlar› genel zekay› ya da
bizim Türkçe’de tercih etti¤imiz gibi yetene¤i oluflturuyor. Zeka konusundaki bi-
limsel geliflmelerin neredeyse tam tersi bir geliflim dünyadaki üstün yetenekliler
e¤itiminin uygulamas›nda dikkat çekiyor. Bir baflka deyiflle zeka kavram› dar bir
tan›mdan genifl bir tan›ma do¤ru giderken, üstün yetenekliler e¤itimi genifl ta-
banl› özel yetenek alanlar› uygulamalar›ndan genel üstün yetene¤e do¤ru gelifl-
me gösteriyor. 

Yüzy›llard›r sporun çeflitli dallar›nda, müzikte ya da resimde yetene¤i fark
edilen çocuklar ya örgün e¤itim içinde özel okullarda ya da örgün kurumlar›n ya-
n› s›ra özel ders ve kurslarla küçük yafltan itibaren farkl› bir e¤itime tabi tutuldu-
lar. 20. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan itibaren spor olimpiyatlar› ve sanat›n evrensel dili en
iyilerin ortaya ç›kar›lmas› için yar›flma ve uygun e¤itim f›rsatlar› konuyu ulusal bir
platforma tafl›d›. Ülkeler dünya arenas›nda üstünlüklerini kan›tlaman›n bir yolu
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ülkelerden birisi Kanada’d›r. Özellikle Ontario eyaletinde e¤itim yaflant›lar› kap-
sam, derinlik, h›z ve çeflitlilik aç›s›ndan farkl›laflt›r›larak ö¤rencilere sunulmakta-
d›r. Okullarda program›n okula uyumunu sa¤layan bir koordinatörlük kurulmufl-
tur. Buna ba¤l› olarak çal›flan bir grup ö¤retmen ile ö¤renciler bir yandan bu özel
programdan yararlanmakta bir taraftan da üstün yetenek sergilemedikleri alan-
larda yafl›tlar› ile normal ö¤retimlerine devam etmektedir. Ö¤retmenlere hizmet
içi e¤itim verilerek programlara okul düzeyinde katk›da bulunulmaktad›r. Üniver-
sitelere ba¤l› enstitüler ö¤retmenlere lisansüstü düzeyde e¤itim sunmakta ve üs-
tün yetenekliler alan›nda kuramsal ve uygulamal› araflt›rmalar yap›lmaktad›r. Üni-
versitede bu alanda çal›flan akademisyenlerle yerel e¤itim otoriteleri ve okullar
birlikte çal›flmaktad›r. Eyalet bütçesinde üstün yeteneklilerin e¤itimine ciddi mali
kaynak ayr›lmaktad›r. Kanada dünyada devlet bütçesinden e¤itime en çok kay-
nak ay›ran ülkelerin bafl›nda gelmektedir.

Çin’de 1973 y›l›nda bafllayan ve daha önceki farkl›laflt›rma yasaklar›na ra¤-
men zaman içinde geliflerek üstün yeteneklilerin s›navla seçilerek ayr› bir e¤itime
tabi tutulduklar› ortaokul ve lise düzeyinde okullar ile bu konular›n çal›fl›ld›¤› bir
merkez vard›r. Seçkinci/seçici e¤itime karfl› baz› ülkelerde (‹ngiltere, Avustralya Ye-
ni Zelanda gibi) bu tür çocuklar için ayr› okullar aç›lmakta, ana-baba dernekleri
ve araflt›rma merkezleri aç›lmakta ve toplum ve hükümetlere üstün yetenekliler
e¤itiminin gereklili¤i ve yararlar› hakk›nda yay›nlar yap›lmaktad›r. Almanya’daki
‘gymnasium’lar bir tür yetenek seçimine dayal› okullar olmas›na ra¤men, spor ve
genel yetenekte üstünlere büyük oranda yer veren ve farkl› e¤itim uygulayan
okullar ve üniversitelerle iflbirli¤i yaparak çal›flan ve fonlar›n› devletten alan bir
üstün yetenekliler e¤itimi merkezi (Bildung und Begabung) da vard›r. 

Ülkelerin kendi sistemlerine ve beklentilerine uyan modeller gelifltirdikleri
gözlenmektedir. Bu modelin içinde farkl› uygulamalar›n bir k›sm› farkl› bileflenler
halinde yer alabilir ya da bunlardan yaln›zca birisi tercih edilebilir. En s›k rastlanan
uygulamalar aras›nda h›zland›rma (s›n›f atlama), e¤itimi ders saatleri içinde an-
cak derslikler d›fl›nda zenginlefltirme, okul d›fl› etkinlikler, kol etkinliklerini çeflit-
lendirme, s›n›f içinde ö¤renme yaflant›lar›n› farkl›laflt›rma, bireysellefltirilmifl ö¤re-
tim ve ayr› okullarda e¤itim say›labilir. 

BOYUTLAR

Toplum

Toplumun yeteneklilere yaklafl›m›, ülkede bu kiflilere nas›l bak›ld›¤›
do¤rudan do¤ruya onlar›n e¤itimini ve yaflam›n› belirler. Bu ba¤lamda
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lar› ve Gelifltirilmelerine ‹liflkin Dünya Bildirgesi” ile sözleflmenin hayata geçirilme-
si hedeflenmifltir. Yetenekleri ve farkl›l›klar› dikkate alan, nitelikli e¤itim olanak-
lar›ndan yararlanarak potansiyelini gerçeklefltirmeye yönelik anlay›fl›n yayg›nlafl-
mas› üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminin yeniden dünya gündemine gelmesine
neden olmufltur. 

Temellerini John Dewey’in “yaflant›” (experience) kavram› ile Jean Piaget’nin
“zihinsel yap›lar›n oluflumu”na dayand›ran günümüz e¤itim kuramlar› uzun bir
süredir e¤itime “ö¤renme” penceresinden bakman›n önemini kavram›fl durum-
dad›r. Bizim milli müfredat programlar›m›z›n çerçevesini oluflturan davran›flç› yak-
lafl›m ve s›k s›k dile getirdi¤imiz “ö¤renci merkezli e¤itim” bu geliflmenin uzant›-
s›d›r. Ancak e¤itim ö¤retim uygulamalar›m›z henüz ö¤retmenin ders anlatmas›
gelene¤ini aflabilmifl de¤ildir. Üstün yetenekliler e¤itiminin katk›s› say›labilecek
“ö¤renmelerin farkl›laflt›r›lmas›” kavram› da ö¤rencinin yetenek alan›na ve düze-
yine göre, yani ö¤renciye göre ö¤renme ortamlar›n›n düzenlenmesini öngörür.
Bu noktada ö¤renciden yaln›zca etkinliklere aktif kat›l›m de¤il ayn› zamanda ö¤-
renmeye yönelik zihinsel de¤iflme ve ö¤renme hedeflerinin seçiminde de karar-
lara aktif kat›l›m beklenmektedir. Bir baflka deyiflle ö¤renci hem ö¤renmelerin
hem de e¤itimin nesnesi de¤il öznesi konumundad›r. “Ö¤retme” bir yöntem ola-
rak ihtiyaç duyuldu¤unda kullan›lan ö¤retim araçlar›ndan birisidir. 

Pek çok ülkede spor, müzik, görsel sanatlar ile fen ve matematikte üstün ye-
tenek sergileyenlere ilk ya da ortaögretim düzeyinde farkl› e¤itim uygulamas›
yayg›n kabul görmüfltür. Özellikle eski SSCB ya da bugünkü Rusya yabanc› diller,
sanat ve spor alanlar›nda genifl bir co¤rafyadan toplad›¤› ö¤rencilere küçük yafl-
lardan itibaren farkl› bir e¤itim sunmay› gelene¤inin bir parças› haline getirmifltir.
Benzer bir durum fen, matematik ve teknik e¤itim için de geçerlidir. Moskova,
Saint Petersburg, Kiev ve Novosibirsk’teki “bilim kenti”nde lise düzeyinden itiba-
ren bu konuda yüksek potansiyel gösterenlere lise, üniversite ve lisansüstü dü-
zeyde tamamen farkl› bir e¤itim sunulmaktad›r.

‹sveç, Norveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkeler üstün yetenekliler e¤itimi-
ni örgün ö¤retimin içinde bireyselleflme ile çözmekteler. Her çocuk kendi s›n›f›n-
da ö¤retmeninin yönlendirmesi ile arkadafllar›ndan daha h›zl›, daha derin ve fark-
l› ö¤renme yaflant›lar›na maruz kalabiliyor. Ancak genellikle üniversitelere ya da
e¤itimden sorumlu yerel yönetimlere ba¤l› olarak kurulan merkezlerde (örne¤in
Hollanda’da Nymegen Üniversitesi’ne ba¤l› Üstün Yetenekliler E¤itimi Merkezi)
Ö¤retmen yetifltirme, ö¤renme malzemesi gelifltirme ve konuyla ilgili bilimsel ça-
l›flmalar yap›l›yor.

Üstün yetenekliler e¤itiminin örgün e¤itimle en uyumlu biçimde kaynaflt›r›l-
d›¤›, bilimsel verilerle e¤itim kuramlar›n›n en yerinde uygulamalar›n›n yap›ld›¤›
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• Toplumun özenle bilgilendirilmesi, bu amaçla yetenek, yarat›c›l›k ve
farkl›l›klar›n kabulüne ve desteklenmesine yönelik çabalar›n sürekli ve
sistematik hale getirilmesi gerekir 

‹letiflim, Bas›n - Yay›n

Kitle iletiflim araçlar›n›n özellikle de gazete ve TV kanallar›n›n deste¤i önem-
lidir. Bafltan itibaren ilgi ve desteklerinin sa¤lanmas› yönünde ba¤lant›lar kurmak
yerinde olur. Katk›lar› yaln›zca yap›lanlar› duyurmakla kalmay›p, etkinliklerin bir
parças› haline getirilmeleri halinde çok yönlü yarar sa¤layabilirler. Bu sayede do¤-
rudan etkinli¤in içinde yer almayan pek çok kifli etkinliklere kat›lma flans› yakala-
yabilir. Özellikle genelde medya özelde elektronik medyalar ve internet ayn› za-
manda birer ifl yeri ve ifl vereni olarak da yeteneklerin gelifltirilmesinde paydafl ro-
lü oynayabilir. Medyan›n yanl›fl anlamalara yol açmayacak bir flekilde yönlendiril-
mesine özen gösterilmelidir. 

Ana-Babalar

Üstün yetenekliler e¤itiminin hem taraf hem de parças› olarak ailelere büyük
sorumluluk ve görev düflmektedir. Bu nedenle ana-baba, kardefller, dedeler-nine-
ler ve yak›n akrabalar›n e¤itimleri, söz konusu e¤itimin bir uzant›s› olarak görül-
meli ve etkinlikler aras›nda mutlaka bunlar›n e¤itimine de yer verilmelidir. Bu ko-
nuda üniversitelere, rehberlik merkezlerine, okul-aile birliklerine, uzman sivil top-
lum kurulufllar›na, çocuk derneklerine ve yerel yönetimlere medyaya kritik bir rol
düflmektedir. Ebeveynlerin ve çocuklar›n dernek kurmas› özendirilebilir. Yerel yö-
netimler ve gönüllü kurulufllarla bu ba¤lamda iflbirli¤ine gidilebilir. Belli bir e¤i-
timden geçenler di¤erlerini e¤itmek üzere devreye sokulabilir. Baz› etkinlikler
ana-babalar›n da kat›l›m› ile gerçeklefltirilebilir. Di¤er etkinlikler için onlar›n im-
kan ve hizmetlerinden yararlan›labilir. Bu konunun en güçlü destekçisi ve savu-
nucusu ebeveynlerdir. Bu kapsamda yap›lacak organizasyon, e¤itim ve dan›fl-
manl›k hizmetleri ile yay›n/da¤›t›m konular› bir ifl alan› olarak özel giriflimcilerin il-
gisini çekebilir. Onlar da teflvik edilmelidir.

Üniversiteler

Üniversitelerin çok yönlü katk›lar› flöyle s›ralanabilir:

• Bilim kurulufllar› olarak bilimsel çal›flmalara yeteneklilerin kat›lmas›n›
sa¤lamak
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toplumsal bir de¤iflikli¤e acilen ihtiyaç vard›r. Biraz daha somut olarak
ifade etmek gerekirse afla¤›daki do¤rultuda de¤iflim sa¤lanmal›d›r:

• E¤itimde f›rsat eflitli¤i herkese ayn› e¤itim hizmetini sunmak demek de-
¤ildir. Uygun f›rsatlar›n yarat›lmas› yafla, yeteneklere, kiflilerin içinde bu-
lundu¤u koflullara ve ihtiyaçlar›na göre de¤iflir. Adil olan uygun f›rsatla-
r›n yarat›lmas›d›r. Bu da yaln›zca devletin de¤il tüm kurum ve kuruluflla-
r›yla toplumun görevidir.

• Herkes yasalar önünde eflit hak ve özgürlüklere sahiptir, ancak herkes
biyolojik ve psikolojik olarak ayn› de¤ildir. ‹nsanlar çeflitli özellikleri bak›-
m›ndan büyük farkl›l›klar gösterir. E¤itim ve toplumsal kalk›nma aç›s›n-
dan bu farkl›l›klar zenginliktir. Farkl›l›k ve çeflitlilik dinamizm ve sinerji ya-
rat›r. Bunun gelifltirilmesi gerekir. Farkl›l›k, ortadan kald›r›lacak bir durum
de¤il, tersine gelifltirilmesi gereken bir durumdur. Bu yüzden farkl› özel-
likler tan›lanmal› ve geliflmelerine zemin haz›rlanmal›d›r.

• ‹nsan kayna¤› en önemli milli servet haline gelmifltir. Bu kayna¤›n yerin-
de ve do¤ru kullan›lmas› gerekir. E¤itimin ayn› zamanda yüksek maliyet-
li ve geri dönüflü geç bir yat›r›m oldu¤u düflünüldü¤ünde eldeki imkan-
lar›n getirisinin yüksek yerlerde kullan›lmas› ak›ll›cad›r. Bu ba¤lamda üs-
tün yetenekliler e¤itimi öncelik ve aciliyet göstermektedir.

• ‹fl dünyas›, her türlü üretim ve ticaret kurulufllar› mesleki-teknik e¤iti-
min yan› s›ra üstün yetenekliler e¤itimine yat›r›m yaparak ya da kat›-
l›mlar› ile destek verebilir. Problem çözme, analitik düflünebilme, yeni-
lik yapabilme, farkl› bak›fl aç›lar›yla soruna yaklaflabilme gibi beceriler
bu kurulufllar›n ifllerini daha iyi yapabilmek için güncel olarak ihtiyaç
duyduklar› becerilerdir. Bu beceriler ayn› zamanda üstün yeteneklilerin
ay›rt edici özellikleridir. Sorunlar›n yaratt›¤› ihtiyaçla ö¤renme ve gelifl-
tirme ihtiyac› bir araya getirilebilirse sonuçtan her iki taraf da kazanç-
la ç›kabilir. 

• Üstün yeteneklilerin e¤itimi konusu bilim ve sanat dünyas› ile üniversi-
telerin topluma hizmet boyutunda rahatl›kla iflbirli¤i yapabilece¤i, disip-
linleraras› çal›flmaya elveriflli bir konudur.

• Sözü edilen nitelikte bir e¤itim rahatl›kla hükümet kurulufllar›, uzman si-
vil toplum kurulufllar›, yerel yönetimlerin, meslek oda ya da birlikleri ile
ulusal ve uluslararas› gönüllü kurulufllar›n bünyelerine ve iflleyifllerine da-
hil edilebilecek bir uygulamad›r. Bu anlamda yürütülecek hizmet, e¤itim
ve araflt›rma projelerinin nispeten az maliyet ve emek ile özgün sonuç-
lara ulaflmas› mümkün olabilir.
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daha uygundur. MEB fiziksel ortamda oluflabilecek tehlike, beden ve ruh sa¤l›¤›
aç›s›ndan tehdit ya da çocu¤un kötüye kullan›lmas› anlam›nda zararl› durumlar
söz konusu oldu¤unda izleme ve denetim görevini üstlenmelidir. Ancak etkinlik
raporlar› ile de¤erlendirme sonuçlar› sorumlu di¤er kurulufllarla birlikte ilgili MEB
birimlerine de gönderilebilir.

Yasal Düzenlemeler ve Kaynaklar

Üstün yetenekliler e¤itimine bafllanmas›yla birlikte ele al›nmas› ge-
reken ve bu e¤itimi do¤rudan etkileyecek son derece önemli birkaç ko-
nu vard›r: 

• Üstün yetenekliler e¤itimini alan ö¤rencilerin sisteme entegrasyonunu
sa¤layacak yatay ve dikey geçifl esnekliklerinin e¤itim ve program bü-
tünlü¤ü yarat›lmas› (Baz› derslerden muaf olma, s›n›f atlama, okul za-
man›na uymada esneklik, bir kademeden öbürüne geçiflte farkl› a¤›rl›k-
l› puan uygulamas›, lise ve üniversiteye giriflte kontenjan ayr›lmas›, per-
formans de¤erlendirmesi ve di¤er farkl› ölçme yöntemlerinin baflar› öl-
çüsü olarak kullan›lmas› gibi) 

• ‹stihdam ile iliflkilendirme hususu sözü edilen e¤itimin etkilili¤ini ve ya-
p›lan yat›r›m›n daha h›zl› geri dönüflünü art›rmada önemli bir etkendir.
Burada kifliler, özel sektör ya da kurum ve kurulufllar burs verebilir, ken-
di adlar›n› tafl›yan kadrolar, uzmanl›k alanlar› ihdas edebilir, do¤rudan ifl
verebilir.

• Proje ya da belli bir ifl/görev karfl›l›¤›, kontrata dayal› istihdam gerçeklefl-
tirilebilir. Bunun yerel a¤lar içerisinde gerçeklefltirilmesi orta ve uzun va-
dede büyük kentlere göçü azaltacak bir önlem, bölgesel kalk›nmay› h›z-
land›racak bir etken olabilir. Bu boyut yafl ya da diploma k›s›tlamalar›n-
dan ba¤›ms›z olarak hayata geçirilebilir.

• ‹stihdamda üstün yeteneklilere öncelik verilmesini ve AR-GE kolaylaflt›ra-
cak pilot ve daha sonra ülke ölçekli projeler gerçeklefltirilebilir.

• Beyin göçü üstün yetenekliler e¤itiminin önünde ve arkas›ndaki en bü-
yük engellerden birisidir. Bunun karfl›s›ndaki en büyük tedbirin de yine
üstün yeteneklilerin küçük yafllardan itibaren e¤itilmesi, e¤itimin uygu-
lama ile iliflkilendirilmesi, bireyin kendi baflar› ve katk›s›n› görmesinin ve
istihdam›n›n sa¤lanmas› oldu¤u dikkate al›nabilir.

• Mali kaynaklar örgün e¤itimde devlet destekli olabilir. Bunun d›fl›ndaki tüm
maliyetin devlet d›fl› kaynaklardan sa¤lanmas› esas olmal›d›r. T›pk› e¤itimin
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• Yüksekö¤retim kurumlar› olarak farkl› meslek, alan ve becerilerin ö¤re-
nilmesine destek vermek

• ‹lgili fakülteler yoluyla üstün yetenekliler e¤itimi konusunda kuramsal ve
uygulamal›, örgün ve yayg›n e¤itim sunmak

• E¤itim fakülteleri yoluyla üstün yeteneklilerin ö¤retiminde hizmet-önce-
si ve hizmet içi ba¤lam›nda ö¤retmen yetifltirmek, yüksek lisans ve dok-
tora programlar› açmak

• Üstün yetenekliler konusunda bilimsel çal›flmalar, araflt›rmalar, toplant›-
lar yapmak

• Topluma hizmet ba¤lam›nda üstün yeteneklilerin yaflam boyu ö¤renimi-
ne f›rsat vermek

• Üstün yeteneklilerin e¤itimine yönelik derslere okul öncesi, ilkö¤retim,
ortaö¤retim ö¤retmenli¤i programlar›na yer vermek

Örgün E¤itim Kurumlar›

MEB’na ba¤l› örgün e¤itim kurumlar› üstün yetenekliler konusuna iki boyut-
ta katk›da bulunabilir:

1. Temel e¤itim ve ortaö¤retim düzeyinde üstün yetenekliler e¤itimini kü-
çük yaflta bafllatmak. Ö¤retimde farkl›laflt›rma ve bireysellefltirmeyi ha-
yata geçirmek. Önerilen modeli sisteme entegre etmeye yönelik yasa ve
yönetmelikleri haz›rlamak. Program gelifltirme ve de¤erlendirme süreç
ve iflleyifli belirlemek.

2. B‹LSEM’leri proje temelli etkinli¤e kavuflacak niteli¤e getirilmesi ve yay-
g›nlaflt›r›lmas› aflamas›na biran önce geçilmelidir. Bu amaçla yap›labile-
cek ifller aras›nda mevcut fiziksel alt yap›n›n yeterli hale getirilmesi, ö¤-
retmenlerin ve yöneticilerin göreve bafllamadan önce ve görev s›ras›nda
hizmet-içi e¤itimi, etkinliklerin proje etraf›nda gerçeklefltirilmesinin sa¤-
lanmas›, B‹LSEM’ler aras› iflbirli¤inin yasal ve mali alt yap›n›n gelifltirilme-
sinin sa¤lanmas› say›labilir.

3. Kurumlar koordinasyonun sa¤lanmas›na öncülük yap›lmas› gerekir. 

MEB’n›n bu konuda yapabilece¤i en önemli katk›, örgün olmayan e¤itim et-
kinliklerinin geliflmesine destek oluflturmak, farkl› uygulama ve giriflimlere kendi-
lerini kan›tlama f›rsat›n› vermektir. Etkinliklerin etkilili¤inin MEB taraf›ndan de-
¤erlendirilmesinin yan› s›ra esas olarak bu hizmeti alan çocuklar/gençler ve ana-
babalar› taraf›ndan de¤erlendirilmesi ve yararl›l›¤›n›n belirlenmesi iflin do¤as›na
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Yayg›n e¤itim

Yayg›n e¤itim kapsam›nda önerilen örgüt Türkiye Üstün Yetenekleri De-
¤erlendirme Kurumu flemsiyesi alt›nda Yetenek Tan›lama ve ‹zleme (YET‹)
Merkezleri ve Noktalar› oluflturulmas›na yöneliktir. Böyle bir yap›lanma için-
de gerçeklefltirilebilecek e¤itimin ana hatlar› ve özellikleri afla¤›da aç›klanmak-
tad›r.

E¤itimin ve ‹fllevlerin Özellikleri

• Sunulacak hizmetten ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ne olursa olsun
farkl› özel yetenek alanlar›nda üstün potansiyel ve performans gösteren
tüm çocuk ve gençler yararlanacak, burs ve mali destek programlar›
uzun vadede tüm ihtiyac› karfl›layacak biçimde planlanacakt›r.

• Üstün yetenekliler e¤itiminde örgün ve örgün olmayan e¤itim etkin-
likleri, özerk ve özgün biçimde planlanabilecek, yürütülebilecek ve
de¤erlendirilebilecektir. Bu amaçla sabit bir müfredat oluflturulmaya-
cak, genel ve d›flardan ölçmelere dayal› de¤erlendirmelere yer verilme-
yecektir. 

• E¤itimin ortak çekirde¤ini üreterek ö¤renme/geliflme ve yarat›c›l›¤›n/ye-
nili¤in ortaya konmas› oluflturacakt›r. 

• Ö¤renme yaflant›lar›n›n organizasyonu yafl ya da s›n›f temelinde de¤il,
yetenek ve becerilerin konusuna göre grup, küçük grup, ya da birey dü-
zeyinde yap›lacakt›r.

• Üretim ve yarat›c›l›k etkinliklerinin planlanmas›ndan, uygulanmas›n-
dan, sürece ve sonuca yönelik de¤erlendirmelerden birden çok kifli ve
kurulufl sorumlu olabilir. Bunlar aile, ö¤retmen, “mentor”, usta kifli,
rehber ya da iflin sorumlulu¤unu alma yeterli¤indeki her hangi bir ye-
tiflkin olabilir. Bu kiflilerin baz›lar›n›n üstün yetenekliler e¤itimi konu-
sunda özel olarak yetifltirilmifl olmas› gerekirken, baz›lar›n›n böyle bir
e¤itimi alm›fl olmas› gerekmeyebilir. Toplumun tüm bireyleri potansiyel
kaynak olarak de¤erlendirilebilir. Kimin hangi düzeyde sorumluluk ta-
fl›yaca¤›na yap›lacak üretim/ifl, gelifltirilecek beceri ya da proje ba¤la-
m›nda karar verilir.

• Üstün yetenekliler e¤itimi uygulamalar›n›n tümü sonuçta bir ifl, üretim,
çözülmüfl bir problem/sorun, ortaya konmufl bir yenilik ya da yarat›c›l›k
örne¤i oluflturma hedefine yöneliktir. Ö¤renmeler yani bilgi, gelifltirilen
yetenekler, beceriler, tav›r, tutum ve al›flkanl›klar amaç de¤il, araçt›r.
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temelindeki farkl›laflma ve çeflitlenme gibi kaynaklar da farkl›laflt›r›lmal›,
çeflitlendirilmelidir. Yerel yönetimler, gönüllü kurulufllar, uzman sivil toplum
kurulufllar›, vak›f ve dernekler, ticaret ve meslek odalar›, sendikalar, iflyerle-
ri, tüm sektörlerdeki paydafl kurum ve kurulufllar ile bireyler etkinliklerin
mali ve sosyal deste¤ini karfl›lama sorumlulu¤unu üstlenebilir. Bu gönüllü-
lü¤ü sa¤layacak proje gelifltirme, fizibilite ve tekliflerin haz›rlanmas›nda üs-
tün yeteneklilerin katk›s›n›n da sa¤lanmas›na özen gösterilmelidir.

TÜRK‹YE ‹Ç‹N MODEL ÖNER‹S‹

Ülkemiz için bir yandan dünyadaki geliflmelerle ve bilimsel bulgularla uyum-
lu olan bir taraftan da Türkiye gerçeklerini göz ard› etmeyen, yani hayata geçiri-
lebilir bir model önerisi örgün ve yayg›n e¤itim ba¤lam›nda ve farkl› iki uygula-
ma alan› olarak sunulmaktad›r. 

Örgün E¤itim

Örgün e¤itim kapsam›nda iki örgün uygulama modeli önerilmektedir.

1. Özel grupland›rmalar

2. Okulöncesi, ilkö¤retim ve ortaö¤retim düzeyinde üstün yetenekliler için
ayr› program modeli.

Özel grupland›rma belli yetenek alanlar›nda üstün özellikler gösteren ö¤ren-
cilerin yafllar›ndan bir ölçüde ba¤›ms›z olarak gruplara ayr›lmas› ve o konuda nor-
mal e¤itimden farkl› bir programla ö¤retime tabi tutulmas› fleklinde yap›labilir.
Ö¤retim okul saatleri içinde, okul ortam›nda ve ihtiyaç duyuldu¤unda usta ö¤re-
ticilerin katk›s›yla ö¤retmenler taraf›ndan gerçeklefltirilir. Ö¤rencinin eriflisi ö¤re-
tim gibi farkl›laflt›r›lm›fl yöntemlerle belirlenir. Gruplamalar ders ve y›l temelinde
yap›l›r. Benzer bir uygulama ders d›fl› etkinlikler ve kol faaliyetleri için de geçerli-
dir. Baz› ö¤renciler birden çok özel grubun içinde yer alabilir.

Gruplar imkanlar elverdi¤ince az say›da ö¤renci için de yap›labilir. En uç nok-
tada ö¤retim bir ö¤renci için bireysellefltirilebilir. Sorumlu ö¤retmenler gruplama-
larda geleneksel ö¤retim yöntemlerinin yan› s›ra tamamen farkl› özel yöntemler
kullanabilir. Bu ö¤retmenler, üstün yetenekli çocuklar›n özellikleri, ö¤renme ya-
flant›lar›n›n düzenlenmesi, ö¤renme malzemesi gelifltirme ve farkl› ölçme araçla-
r›n›n kullan›m› konusunda hizmet-içi e¤itim al›rlar. Özel gruplama temel e¤itim
ve ortaö¤retimin tüm kademeleri için önerilen bir uygulamad›r.
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• Etkinliklerin sonucu tüm paydafl ve kat›l›mc›larla paylafl›l›r.

• Uygulamalar ve sonuçlar› kamu oyu yaratmak, toplumu e¤itmek ve
yönlendirmek amac› ile de kullan›l›r. Bu ba¤lamda bas›n-yay›n ortamla-
r›yla iliflkilere özen gösterilir.

• Üstün yetenekliler e¤itiminden yaln›zca bu özelliklere sahip çocuk-
lar/gençler, bunlar›n ebeveynleri ile e¤itimciler de¤il tüm toplum sorum-
lu ve dolay›s›yla yükümlüdür.

• Üstün yeteneklilere ö¤renme ortamlar› ve kurumlar tasarlamak yan›nda,
mevcut ortamlar›n üstün yeteneklilere de uygun olabilecek bir çeflitlili-
¤e kavuflturulmas› için de çal›flmalar yap›lmal›d›r.

• Ö¤retmenlerin sürekli e¤itiminin ve bir sertifikaland›rma düzene¤inin
haz›rlanmas›d›r. 

Kurum Modeli

Ülkemizde üstün yeteneklilerle ilgili yayg›n e¤itim etkinliklerini temsil eden
Türkiye Üstün Yetenekleri De¤erlendirme Kurumu isimli bir kurulufl önerilmekte-
dir. Kurumun görevleri flöyle s›ralanabilir:

• Ülke ölçe¤inde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araflt›rmalar yapmak, ya-
p›lanlar› desteklemek ve bilgi merkezi oluflturmak

• Yetenek e¤itimiyle ilgili politikalar oluflturmak, mevcut politikalar› de-
¤erlendirmek ve güncellefltirmek,

• Tan›lama araç ve yöntemleriyle ilgili gelifltirme, uygulama ve de¤erlen-
dirme çal›flmalar›n› koordine etmek ve araflt›rmalar› desteklemek

• Üretim, istihdam ve beyin gücü iliflkilerini incelemeye, planlamaya ve uy-
gulamaya katk›da bulunmak

• MEB, üniversite, özel sektör, uzman sivil toplum kurulufllar› ve medya ile
iflbirli¤i yaparak örgün ve yayg›n e¤itime destek vermek

• Uluslar aras› iflbirli¤i yapma uluslar aras› projelere kat›lmak.

Kurumun oluflturulmas›nda TÜB‹TAK modelinden yararlan›labilir. Mali kay-
naklar Milli Piyango ve RTÜK gelirlerinden al›nacak paylar ve özel sektör katk›s›
ile oluflturulacak fonla karfl›lanabilir. Üstün yeteneklilerle ilgili bir kurumun kuru-
luflunu düzenleyecek bir gurubun derhal oluflturulmas› için çal›flmalara bafllan-
mas› önerilmektedir.
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Bunlar üretebilmenin, yapabilmenin, yaratabilmenin araçlar› olarak ö¤-
renilir ve kullan›l›r.

• Üstün yetenekliler e¤itimi örgün e¤itim yerine geçmez, onun eksiklerini
gidermez, onun amaçlar›na do¤rudan hizmet etmez. Alternatif de¤il,
tamamlay›c›, zenginlefltirici, çeflitlendirici, yarat›c›l›¤› özendiren ve s›n›r-
lar› tarif edilmemifl, ucu aç›k, esnek, bireysellefltirilmifl, günlük ve gerçek
yaflamla iliflkilendirilmifl e¤itimdir.

• E¤itimin tarifli ve s›n›rl› mekan›, sabit fiziksel ortam›, sabit donan›m›, be-
lirlenmifl araç-gereci olmas› gerekmez. Yap›lacak iflin niteli¤ine göre her
yer ö¤renme ortam› olarak kullan›labilir. Her malzeme ö¤renme arac›na
dönüfltürülebilir. Yeni ortam ve malzeme de¤il, mevcutlar›n yeni kulla-
n›m biçimleri kritik unsurdur.

• Yukar›daki ilkeler çerçevesinde düzenlenen ve gerekti¤inde çok farkl›
olabilecek uygulama biçimleri olabilir. Bu farkl›l›klar de¤iflik gruplar›n
birbirinden ö¤renmelerine yol açabilir, uygulamalar›n etkilili¤ini ve ve-
rimlili¤ini art›rabilir. 

• Uygulamalarda çocuklar›n/gençlerin yap›lacak iflle ilgili pek çok karara
kat›lmas›, sorumluluk üstlenmesi, aktif olarak üretimi/ifli yapmas› esast›r.
Planlama, uygulama ve de¤erlendirme aflamalar›nda aktif kat›l›m flartt›r.
Ö¤renme biçimleri, ö¤renme yöntemleri, ihtiyaca ve ifle göre etkileflim
ve de¤erlendirme yöntemleri çeflitlendirilir.

• Çözüm için at›lacak ilk ad›m, üstün yetene¤e sahip çocuklara e¤itim
aflamas›nda özel yaklafl›mlarla katk›da bulunmak olmal›d›r. Ancak, üstün
yetenekli çocuklar›n e¤itim sürecinin ilk aflamas›ndan sonra onlara ilgi
alan› tercihi yapma olana¤› verecek bir ortamda yaflama ve kendilerini
gelifltirme ortam›n›n sa¤lanmas› ise ikinci temel ilke olmal›d›r.

• Etkinliklere kat›lacak ö¤rencilerin tan›lamas› standart testlerle, ö¤ret-
men, ana-baba aday gösterme formlar›, öz-de¤erlendirme formlar›,
portfolio, seçme kamplar› gibi farkl› yöntemlerle ya da bunlardan bir ka-
ç› kullan›larak yap›labilir. 

• Yönlendirmede rehber ö¤retmen, “mentor”, ebeveyn ve çocuk/genç ifl-
birli¤i yaparak çal›fl›r. Yönlendirmeler uzun ya da k›sa vadeli olabilir. Her
çocuk/genç için aç›k dosya tutulur, bunun bir kopyas› aileye verilir.

• Tüm etkinliklere iliflkin kay›tlar, belgeler ya da raporlar tutulur. Paylafl›m
toplant›lar›nda, seminer ve panel gibi ortamlarda sunulur. Hizmet-içi
e¤itim programlar›nda ve bilimsel çal›flmalarda veri olarak kullan›l›r. Or-
tak deneyim ve ortak ak›lla etkinlikler gelifltirilir. 
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