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SUNUŞ 

 

I. Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi ve Uygulama Planı yeteneklerin sergileyen 

bireylerin yaş, cinsiyet veya herhangi bir konumdan bağımsız bir biçimde desteklenmesini 

ve geliştirilmesini esas alan bir yaklaşımı tanımlamaktadır.  Bu strateji belgesi, Türkiye’nin 

yetenek geliştirme eğitimi konusunda dünya uygulamalarının gerisinde kalmış olması 

tespitinin getirdiği dezavantajlı durumu, ülke koşullarını ve Türkiye’ye özgü hususları 

farklı bir bakış açısı ile ele alarak bir avantaja dönüştürme çabasıdır.  Bu sebeple, genelde 

üstün yeteneklilerin tanılanması ve eğitim modelleri ağırlıklı süreç tanımları yerine, 

yeteneğin geliştirilmesi ana kavram olarak seçilmiştir.  

 

Yetenekliler yerine yetenek, yani kişi yerine kişiye ait özellikler esas alınmakta, sınıflama 

kişiler temelinde değil, yetenekler temelinde yapılmaktadır.  Dolayısıyla Strateji 

Belgesinde üstün yetenekliler yerine üstün yeteneğin fark edilmesi ve geliştirilmesine  

yönelik süreçlerin kavramsallaştırmasına gidilmiştir. Bu yaklaşımın temel taşları, kendisini 

iş, edim (performans),ürün, süreç olarak ortaya koyan yetenek ile bunun yeşermesine ve 

sergilenmesine fırsat veren ileri düzey öğrenme ortamları tanımlarıdır. Bu tanımlar yaş 

sınırı gözetmeden, hem örgün hem de hayat boyu öğrenme kapsamında geçerlidir ve 

olabildiğince toplumun bütününün tüm sektörler aracılığıyla bu iki alanda işbirliğini 

öngörür.  

 

Strateji Belgesinde öngörülen  bu yaklaşım üç önemli sorunu aşmada kolaylık 

sağlayacaktır: Birincisi, diğer bazı ülkelere kıyasla ülkemiz özelinde çok daha büyük bir 

sorun olarak duran geçerli ve güvenilir tanılama araçlarının eksikliğinden kaynaklanan 

üstün yeteneğin ölçülmesine ve tanılamaya ilişkin hatalardan uzak durmaya fırsat 

tanımasıdır.  Böylece, ülkemizde çok ciddi bir yara olan etiketleme sorunu devre dışı 

bırakılmış olacaktır.  

 

İkincisi, yaştan bağımsız bir biçimde yeteneklerin  sergilenebileceği öğrenme ortamları 

düzenleyerek ve kolaylaştırarak adil ve erişilebilir imkanlar öngörmesidir. Üçüncüsü ise 

sürece katılan bireylerin kendilerinin de geliştirmeye katkıda bulunduğu ölçülebilir ve 

gözlenebilir nitelik göstergelerine dayalı kararların bir başka düzey fırsata geçmede ana 

ilke olmasının getirdiği açıklık ve saydamlıktır.  

 

Yeteneğin tür ve derecesinin belirlenmesinde, esnek bir biçimde düzenlenecek ileri düzey 

öğrenme ortamları’nın hazırlanmasında,  uygulanmasında ve sonuçta, varılacak 

değerlendirme kararlarının temelinde kalite ölçütleri yer alır. Bunlar, fikir/özgünlük, 

malzeme ve işleyişle ilgili teknik beceri, bilgi derinliği, yapılan işlerin zorluk derecesi, 

karmaşıklık derecesi, fayda/fonksiyon, estetik, maliyet etkililiği, paylaşım ve etik olarak 

özetlenebilir. Tüm planlama, uygulama ve değerlendirmeler duruma uygun uygulama 

modelleri ile  hayata geçirilir. Gelişim ve değişimin ölçülmesi ve  kayıt altına alınması 

esastır.  
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Yeteneklerin geliştirilmesinde eğitiminde kapsam, yapı, finans, insan kaynağı geliştirme, 

değerlendirme sürdürülebilirlik ve mevzuat yukarıda belirtilen temel yaklaşımın açılımları 

halinde metinde sunulmaktadır. 
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I.TÜRKİYE 

YETENEKLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİSİ 

ve UYGULAMA PLANI 

( 2012 – 2016 ) 

 

I. GİRİŞ 

 

I.Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi ve Uygulama Planı, alandaki  

uygulamalarını ve izlenecek yöntemleri belirlemek; bilimsel, esnek ve sürekli iyileştirmeye 

dayalı, bütün yetenekli bireyleri ve toplumu kapsayan; farklılaştırılmış uygulamaların 

gerçekleşmesini yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Yeteneklerin geliştirilmesinde ülke ölçekli izlenecek yol haritasını belirleyen Strateji 

Belgesinde, örgün eğitimde ve hayat boyu öğrenmede  (yaygın eğitimde) gerçekleşecek 

eğitim hizmetlerinin yanı sıra, bu hizmetlerin yapılandırılması, işleyişi ve 

değerlendirilmesine ilişkin stratejik amaçlar ve eylemler yer almaktadır. Bu Strateji 

Belgesi, tek tip uygulamalar yerine farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş, zenginleştirilmiş, 

hızlandırılmış, ucu açık çoklu modelleri önermekte ve bütün uygulamaların bilgi ve 

deneyim paylaşımına uygun ilişki düzeni içinde yürütülmesi anlayışına dayanmaktadır. 

 

I.Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi ve Uygulama Planı, üstün yeteneklerin 

geliştirilmesinde ulaşılan noktada bilimsel verilerden yola çıkan, dünya uygulamalarını 

dikkate alarak geliştirilen, hem örgün hem de hayat boyu öğrenmede eğitimde yeni bir 

dönemin başlaması için bir genel yaklaşım modelini ve bunun altındaki uygulanabilir 

modelleri önermektedir. Strateji Belgesi, örgün eğitime yönelik özel gruplandırmalar ile 

hayat boyu öğrenmede farklı modellere yer vermesi nedeniyle de bütünlüklü bir yaklaşımı 

içermektedir. 

 

Bu yaklaşım; I.Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi ve Uygulama Planı, Millî 

Eğitim Bakanlığı, Çocuk Vakfı, Marmara Üniversitesi işbirliğinde T.C. Başbakanı Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 23-25 Eylül 2004 tarihlerinde düzenlenen I. 

Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi  “ Durum Tesbiti Ön Raporu’ doğrultusunda 

hazırlanan ve kabul edilen “Politika ve Strateji Belirleme Raporu” nda ( 25 Eylül 2004, 

İstanbul ) kabul edilen amaç doğrultusunda sürece ilişkin ulusal ölçekli çalışmaları ve 

uluslar arası gelişmeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

 

Yetenekli bireylerin eğitiminde ülkemiz için önerilen yaklaşım, esnek, farklılıklar gösteren, 

mevcut imkanların ( kişi, malzeme, mekan, mali destek ) ürün ve yaratıcılık ortaya 

çıkaracak biçimde düzenlenen etkinliklerin planlanmasını, uygulanmasını ve 

değerlendirilmesini yönlendirmeyi hedeflemektedir. Her aşamada çeşitli ve farklı,bilimsel 

araştırma ve geliştirmeye dayalı, önü ve ucu açık programlara ve uygulamalara yer 

verilmesi ana ilkedir.  

 

Strateji Belgesi hazırlama çalışmalarına kaynaklık eden süreçler: 

 

1- T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında toplanan 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 17 Haziran 2009 tarihinde 

gerçekleşen toplantı kararı ile “Üstün Zekâlı ve Yetenekli Bireyler Strateji 

ve Uygulama Planı 2009-2013”ün hazırlanması kararı ( 5.8.2009 tarihli ve 

27310 sayılı Resmi Gazete ); 
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2- Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK-TÜSSİDE danışmanlığında 13-15 Şubat 

2009 tarihinde düzenlenen “Üstün Yetenekliler / Zekâlılar Çalıştayı Raporu 

( BİLSEM Modeli ); 

 

3- 22 Aralık 2009 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı - TÜBİTAK  işbirliğinde 

Ankara’da düzenlenen Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi Strateji ve 

Uygulama Planı ( 2009-2013 ) hazırlık toplantısı tutanağı; 

 

4- 25-27 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen “Üstün Yetenekli Çocuklar II. 

Ulusal Kongresi” kararları; 

 

5- Strateji danışmanı Prof. Dr. Füsun Akarsu’nun Başkanlığında MEB, Çocuk 

Vakfı  ve TÜBİTAK-TÜSSİDE yetkilileriyle 14 Haziran-20 Aralık 2010 

tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde Çalıştay öncesi düzenlenen 4 

toplantıda Çalıştayın ve strateji yönteminin belirlenmesi çalışmaları; 

 

6- 20-22 Aralık 2010 tarihinde Gebze’de Millî Eğitim Bakanlığı, Çocuk Vakfı, 

TÜBİTAK-TÜSSİDE işbirliğinde çocuk, veli ve alan uzmanlarıyla 

düzenlenen Çalıştay sonrası hazırlanan “Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Ortak 

Akıl Platformu Raporu”; 

 

7- Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Süreci   

( Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi ) İç Denetim Raporu  

( 23 Haziran 2010 ); 

 

8- 1 Ocak 2011-9 Eylül 2011 tarihleri arasında Prof. Dr. Füsun Akarsu’nun 

danışmanlığında Çocuk Vakfı ve  TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin kurumsal 

desteğinde sürdürülen 22 Yazım Grubu çalışması;  

 

9- I.Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi ve Uygulama Planı  için 11 

Mayıs 2011 tarihinde Prof. Dr. Füsun Akarsu’nun danışmanlığında 

TÜBİTAK TÜSSİDE, Çocuk Vakfı ve MEB yetkilileriyle Gebze’de yapılan 

Strateji Ön Taslağı Değerlendirme Toplantısı; 

 

10- Strateji Belgesi, alan uzmanlarından gelen yazılı geribildirimler 

değerlendirilerek Yazım Grubu tarafından 29 Eylül 2011 tarihinde 

sonuçlandırılmıştır. 

 

 

 

2012-2016 yıllarını kapsayan I. Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi ve Uygulama 

Planı  Ekim-Aralık 2011  tarihlerinde gerçekleştirilecek ön hazırlık çalışmaları sonrası 

Uygulama Planı’nda belirlenen kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile hayata 

geçirilecektir. 
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II. DURUM TESBİTİ VE İHTİYAÇLAR 

 

1-  Türkiye’nin, gecikmeli de olsa yetenekli bireylerin eğitiminde yeni ve köklü 

atılımlara yönelmeye karar vermiş olması önemli bir başlangıç kabul edilmelidir. 

Yeteneklerin fark edilmesi ve işlenmesi konusunda genişlemekte olan  ilgisizlik 

sarmalının bütün yetenek gruplarının üzerinden kaldırılması, bir anlamda uygun 

eğitim ortamlarının hazırlanması ile gerçekleşebilir. Farklı olmaktan kaynaklanan, 

bireyin geliştirdiği,  kendisine ve çevresine zarar vermeye yönelik “farklılığın 

bedeli döngüsü”nün sona ermesi yetenekleri geliştirmeye yönelik eğitimin 

başlamasıyla mümkün olabilir. 

 

2- Gerek çağdaş eğitim yaklaşımında  ve gerek  Türkiye’nin  ihtiyaçları doğrultusunda 

yetenekli bireylerin eğitimi dört nedenle önem kazanmıştır: 

  

a) Yetenekli bireyler erken yaşta yönlendirildiklerinde gelişimleri hızlandırılabilir, 

kolaylaştırılabilir ve dolayısıyla yarattıkları katma değer  arttırılabilir. 

b) 21. yüzyılın bilgi ve yaratıcılığa dayalı rekabet dünyasında  yetenekli bireyler 

kendi alanlarında iş, bilim, teknoloji, sanat, spor  ve hizmet sektörlerine; 

doğdukları veya göç ettikleri ülkelere ve genel anlamda insanlığa katkıda 

bulunabilecek değerli insan potansiyelidir. 

c) Kendi haline bırakılıp yönlendirilmediği ve kendini gerçekleştirme fırsatını 

bulamadığı zaman, yetenekli bireyler yıkıcı, kendisine ve çevresine zarar verici 

duruma gelebilir. 

d) Çağdaş eğitim felsefesinde, eğitimde fırsat eşitliği kavramı her bireyin kendi 

gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun çeşitlendirilmiş, zenginleştirilmiş ve 

farklılaştırılmış eğitim ortamlarını sunmak olarak tanımlamakta; yetenek ve 

ilgiyi göz önüne almayan uygulamaların getirdiği haksızlıklardan uzaklaşmanın 

önemine özel vurgu yapılmaktadır. Bu anlamda yetenekleri bireylere 

hakkettikleri iyi eğitim fırsatları verilmelidir. 

 

3- Dünya, beyin göçü evresinden iyi yetişmiş yeteneklerin sınırları kolayca aştığı 

beyin dolaşımı evresine girmiştir. Burada sorulması gereken soru şudur: 

Türkiye’nin yetenekli bireylerin eğitimini, sürdürülebilirliği  ve istihdamını 

sağlayan ve beyin dolaşımında tercih edilen bir ülke durumuna gelebilmesi için 

hangi stratejik amaçları ve eylemleri gerçekleştirmesi gerekir ? 

 

 

Örgün eğitimde yetenekleri geliştirmeye yönelik eğitimde başarı üç ayrı boyuttaki 

uygulamalara bağlıdır:   

a) Yeteneklerin ölçüme tabi tutulması, ilgili ölçütlerini tutturanlarına 

yönelik olarak hazırlanan ileri düzey öğrenme ortamları veya özel 

programlar. 

b) Yeteneklerin öğrencinin hızına ve tarzına uygun bir biçimde 

geliştirilmesine izin veren farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş, 

“meydan okuyucu nitelikte”                      ( challenging ) öğrenme 

yaşantılarından oluşan ortamlar ve  programlar. 

c) Yeteneklerin geliştirilmesini sağlayabilecek nitelikte  öğretmen, usta 

öğretici ve kolaylaştırıcılar  

“ mentorlar”. 
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Yetenekli bireylere yönelik uygulamaların örgün eğitim bağlamında  olmazsa olmaz 

nitelikte bazı boyutları şöyle sıralanabilir: 

 

a) Farklı alanlarda gözlenebilecek yeteneklerin tanılamasının bilimsel,  

isabetli ve dinamik hale getirilmesi 

b) Farklılaştırılmış öğrenme yaşantılarının, dolayısıyla farklılaştırılmış ve 

okulla sınırlı olmayan ortam, malzeme ve öğrenme olanaklarının 

sunulması 

c) Öğrenmelerin yaparak-yaşayarak, keşfederek ve çoğunlukla bağımsız 

çalışma yöntemleriyle gerçekleştirilmesi ve yaratıcılığa yer verilmesi 

d) Çok yönlü bireysel gelişim planlarının uzun vadeli düzenlemelerle 

örtüştürülmesi, bunun için gereken önlemlerin hayata geçirilmesi 

e) Öğrenme ortamının "meydan okuyucu/zorlayıcı" (challenge) durumlar 

içermesi 

f) Eğitim hizmetinin yetenekli bireylerle çalışma konusunda yetişmiş ve 

tercihen kendisi de üstün yetenek sergileyen  uzman ve "mentor" veya 

ustalarla sunulması 

g) Müdahalenin olabildiğince erken, okul öncesi çağında başlatılması 

h) Öğrenme ve gelişimle ilgili kritik kararlarda öğrenenin katkısının, 

tercihlerinin ve sorumluluğunun dikkate alınması 

i) Başta aile ve öğretmen olmak üzere yetişkinlerin yapıcı desteği ve 

özendirilmesi  

j) Yeteneklerin geliştirilmesi, teşviki ve  eğitiminde toplumun etkin 

katılımı, örgütlenmesi ve farkındalık yaratılması. 

 

 

4- Bir ülkede geliştirilmesi ve yetenekli bireylerin eğitimi bu alanın kültürüyle birebir 

ilişkilidir. 

  

 Yetenek kavramı, beyin araştırmaları sonuçlarından da beslenerek ciddi bir 

dönüşüme uğramıştır. Önceki yüzyılda yalnızca sözel, sayısal ve uzay ilişkilerini 

içeren genel zekâ tanımı çoklu zekâ yaklaşımını da içerecek şekilde çeşitlenmiştir. 

Bu tasnife göre müzik, bedensel-kinestetik, kişiler arası ilişkileri kişinin kendisi ile 

ilişkisi, doğa ile ilişki boyutları genel olarak zekâyı veya Türkçe’de tercih ettiğimiz 

gibi yeteneği oluşturuyor. 

 Günümüzde yetenek genel ve alan bağımlı olarak görülmekte; yaratıcılık ve liderlik 

boyutları da geniş anlamında yetenek kavramının içinde yer almaktadır. 

 

  

5-        Yeteneklerin geliştirilmesi sürecinde  “öğrenmenin faklılaştırılması” kavramı  

yetenek alanına ve düzeyine göre öğrenme ortamlarının düzenlenmesini gerektirir. 

Bu noktada öğrenciden yalnızca etkin katılım değil aynı zamanda öğrenme 

hedeflerinin seçimindeki kararlara da katılımı beklenmektedir. Bir başka deyişle, 

öğrencinin  eğitimin nesnesi değil öznesi konumuna gelmesi amaçlanmaktadır. 

 

 Ülkelerin kendi sistemlerine ve beklentilerine uygun modeller geliştirdikleri 

gözlenmektedir. Yeteneklerin geliştirilmesi süreçlerinde farklı uygulamaların farklı 

bileşenler halinde yer alabilir veya bunlardan yalnızca birisi tercih edilebilir.  

 

6- Türkiye’nin bu konuda köklü bir açılım yapmaya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı şu 

başlıklar altında özetlenebilir: 
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a) Eğitimde fırsat eşitliği herkese aynı eğitim hizmetini sunmak demek 

değildir. Uygun fırsatların yaratılması yaşa, yeteneklere, kişilerin içinde 

bulunduğu koşullara ve ihtiyaçlarına göre değişir. Adil olan uygun 

fırsatların yaratılmasıdır. Bu da yalnızca devletin değil tüm kurum ve 

kuruluşlarıyla toplumun görevidir. 

b) Yeteneklerin geliştirilmesinde farklılık dezavantaj değil, tersine 

avantajdır. Dolayısıyla farklılaştırmaya izin veren yaklaşımlar 

benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 

c) İnsan kaynağı en önemli milli servet haline gelmiştir. Bu kaynağın 

yerinde ve doğru kullanılması gerekir.  Bu bağlamda yetenekli bireylerin 

eğitimi öncelik ve aciliyet göstermektedir. 

d) İş dünyası, her türlü üretim ve ticaret kuruluşları mesleki-teknik eğitimin 

yanı sıra yetenekli bireylerin eğitimine yatırım yaparak veya katılımları 

ile destek verebilir. İletişim kurabilme, takım çalışmasına yatkın olma, 

problem çözme, analitik düşünebilme, yenilik yapabilme, farklı bakış 

açılarıyla soruna yaklaşabilme gibi beceriler bu kuruluşların işlerini daha 

iyi yapabilmek için güncel olarak ihtiyaç duydukları becerilerdir. Bu 

beceriler aynı zamanda yeteneklerin kendilerini sergilediği boyutlardır. 

Sorunların yarattığı ihtiyaçla öğrenme ve geliştirme ihtiyacı bir araya 

getirilebilirse sonuçtan her iki taraf da kazançla çıkabilir. 

e) Yeteneklerin geliştirilmesi konusu bilim, sanat ve iş dünyası ile 

üniversitelerin topluma hizmet boyutunda rahatlıkla işbirliği 

yapabileceği, disiplinlerarası çalışmaya elverişli bir konudur. 

f) Sözü edilen nitelikte bir eğitim rahatlıkla hükümet kuruluşları, uzman 

sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, meslek oda veya birlikleri ile 

ulusal gönüllü kuruluşların bünyelerine ve işleyişlerine dahil 

edilebilecek türde uygulamaları içerir. Bu anlamda yürütülecek hizmet, 

eğitim, araştırma ve uygulama projelerinin nispeten az maliyet ve emek 

ile özgün sonuçlara ulaşması mümkün olabilir. 

g) Toplumun özenle bilgilendirilmesi, bu amaçla yetenek, yaratıcılık ve 

farklılıkların kabulüne ve desteklenmesine yönelik çabaların sürekli ve 

sistematik hale getirilmesi gerekir. 

 

 

7- Türkiye, yetenekli bireylerin eğitiminde  yeterince başarılı ve sürdürülebilir 

uygulamalar sergileyememiştir. Bu bağlamda uygulamaların kısa ömürlü oluşu ve gerekli 

kaliteyi yakalayamayışı konusunun irdelenmesi gerekir. Bu analizin, aynı zamanda 

eğitimimizin genel ve neredeyse kronikleşen sorunlarına işaret ettiği söylenebilir: 

 

a) Eğitime verilen önemde samimi olmama, eğitim önceliğinin dilde/sözde 

kalması, gereken kaynakların ayrılmaması 

b) Hizmetin sunulmasındaki "tekel" anlayışının standartlarla sınırlı kalmayıp 

organizasyonun tümünü kapsaması, dolayısıyla geri bildirim alamaması, 

kendisini yenileyememesi, kapalı bir sisteme dönüşmesi sonucu kısır bir 

döngüye girmesi 

c) Hizmetin sunulması ve alınmasında tarafların nesnel davranmamasından 

kaynaklanan ikili oynama (formal gerçeklik-formal olmayan gerçeklik) 

durumu  

d) Eğitimde fırsat eşitliğinin "yoksunlukta eşitlik" biçiminde  

kavramsallaştırılması 
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e) Tarihsel ve kültürel mirasın bireyi değil topluluğu öne çıkartması 

dolayısıyla bazı bireylerin bazı açılardan ötekilerden daha üstün ve farklı 

olabileceği kabulüne direnç 

f) Genel olarak eğitim hedefleri üzerinde uzlaşamama, toplumun geleceğini 

yönlendirecek eğitim politikalarının hazırlanmamış  oluşu veya bunların 

açıkça tartışılıp üzerinde uzlaşma sağlanmış stratejik amaçlar ve eylemlere 

dönüştürülememiş olması 

g) Alanda uzman eksikliği 

h) Yeteneklerin kabul edilmesi, desteklenmesi ve eğitiminde  toplumun etkin 

katılımının sağlanamaması. 

  

 

Açıklama: Strateji Belgesinin Durum Tesbiti ve İhtiyaçlar bölümüne ( 7-11. Sayfa ) alanı 

izah için yer verilmiştir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu karar aşamasında 

metinden çıkarılması önerilmektedir. 

 

III. GEREKÇE 

 

 Özetlenen durum ve ihtiyaçlardan yola çıkarak eldeki Strateji Belgesinin 

gerekçeleri aşağıdaki maddelerle özetlenebilir: 

 

a) Bugüne kadar yeteneklerin geliştirilmesi konusunun bir vizyon 

doğrultusunda somutlaştırılmış stratejik amaç ve eylemlerle birlikte  her 

yaştaki birey ve  her boyuttaki yeteneği kapsayacak genişlikte tüm 

paydaşların katkılarıyla ele alınmamış olması 

b) Eğitim modellerinin geliştirilmemiş, araç-gereç, zaman ve mekanın 

ayrılmamış olması; sınırlı ve yetersiz uygulamalarla yetinilmesi 

c) Bilimsel çalışmalarla destek olunmaması ve uzman eksikliği 

d) Kavramsallaştırmada özgün ve ülke gerçeklerine uygun tanımlamalara 

ve tanılamalara gidilememiş olması 

e) Alan uzmanlarının yetiştirilmemiş, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin 

yeterli bilgi ve beceri ile donatılmamış olması 

f) Eğitimde tek tip insan yetiştirmeye ve ezbere dayalı çizgi kırılamadığı 

için farklı özellik gösteren, üst düzey öğrenme ve yaratıcılık becerilerine 

ihtiyaç duyan bireylerin sistem dışına itilmesi 

g) Dünyadaki gelişimin tamamen gerisinde kalınması 

h) Yeteneğin gelişim ortamlarından yoksun kalması ve  hayat boyu 

öğrenme ve gelişimle ilişkilendirilememesi 

i) Örgün ve hayat boyu öğrenme ( yaygın öğretim ) geçişlerinin 

sağlanamaması 

j) Toplum, özel sektör, yerel yönetimler, devlet kurumları, STK’lar gibi 

farklı sektörlerin katkı ve desteğinin alınamaması 

k) Bilim, teknoloji ve sanayi entegrasyonu ile beceri geliştirme ve istihdam 

ilişkisini kuramaması 

l) Ülkenin küreselleşmede rekabet yöneliminde bulunmasına karşılık 

yenilikçi yaklaşımlarda (innovasyon) ve fark yaratmada ihtiyaç duyulan 

nitelikli insan gücü eksikliğini karşılamak için ciddi bir girişimde 

bulunulmaması  

m) Temel ve orta eğitim ile yükseköğretim ilişkisinin kurulamaması 

n) Eğitime ve özellikle yetenekli bireylerin eğitimine ayrılan kaynağın 

yetersizliği 

o) Beyin göçünün devam etmesi. 
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Türkiye, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenmeye dayalı, yaş sınırına gerek duymaksızın 

yetenekli bireylerin eğitiminde  ileri düzey öğrenme ortamları yaklaşımı’nı çoklu model 

uygulamalarıyla ve köklü bir atılımla gündemine alma kararlılığı göstermedikçe yetenek 

geliştirme sürecini başlatamayacaktır. Bu süreç, bütün yetenekli bireylerin toplumdan 

soyutlanarak yetiştirilmesini değil, aksine, toplumsallaşmayı merkeze alarak yeteneklerini 

sonuna kadar geliştirecekleri, değerlendirecekleri,  ülkemize ve insanlığa değer 

üretecekleri bireyler olarak yetişmelerine ortam hazırlamak amacıyla planlanmalıdır.  

 

Ulusal insan kaynaklarının geliştirilmesi Hükümet programlarının önemli bir politikasıdır.   

Buna ek olarak, eldeki Strateji Belgesinde temel alınan anlayış, bireyin gelişimi ve hayatını 

mutlu, anlamlı ve değerli kılacak becerilerle donanmış olmasına fırsat veren ortamların 

hazırlanmasıdır. 

 

 

IV. VİZYON 

 

Strateji Belgesinde yer alan vizyon cümlesi önümüzdeki 5-10-15 yıl içerisinde yeteneklerin 

gelişiminde arzuladığımız ülke konumlandırmasıdır. Bu ifade ülke yeteneklerin 

geliştirilmesinde her türlü yaklaşımda ana doğrultumuz olacak, ilgili kurum/kuruluşlar da 

yine Strateji Belgesinde yer alan bu cümleyi ve bunu destekleyen stratejik amaçları ana 

doğrultu kabul ederek, kendi amaç ve hedeflerini belirleyeceklerdir. 

 

VİZYON İFADESİ 

 

Her tür yeteneğin gelişiminin desteklendiği; yetenekli bireylere merak, araştırma ve 

yaratıcılığa zemin oluşturan ileri düzeyde öğrenme ortamlarının  doğal olarak 

sunulduğu ve bütün yeteneklerin değerlendirildiği bir Türkiye. 

 

V.      TEMEL DEĞERLER, ÖLÇÜTLER VE İLKELER  

 

Strateji Belgesinde oluşturulan değerler, ölçüt ve ilkeler  yeteneklerin gelişimi ile ilgili 

kurum/kuruluşların düzenleyecekleri  hizmetlerin tasarımı ve sunumu aşamalarında uymak 

zorunda olduğu normların ifadesidir. Bu anlayış çerçevesinde oluşturulan ifadeler, ilgili 

kurum/kuruluşların yaklaşımlarını ve hizmet süreçlerini şekillendiren rehber niteliğindedir:  

 

A.YETENEKLERİN  GELİŞTİRİLMESİNDE DEĞERLER 

 

1. Bireysel farklılıklara saygı  

2. İlgi alanlarına saygı 

3. Bilimsel ve bireysel üretme özgürlüğü 

4. Destek ve teşvik kültürü 

5. Yetişme ve yeteneklerini geliştirme hakkı 

 

 

      B.  YETENEKLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖLÇÜTLER   
   

1. Özgünlük / Yaratıcı fikir 

2. Nitelik (Malzeme, işleyiş, teknik beceri, bilgi derinliği) 

3. Zorluk derecesi 

4. Karmaşıklık derecesi 
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5. Fayda/Fonksiyon/Katma Değer 

6. Estetik 

7. Maliyet etkililiği 

8. Etik / Paylaşım 

 

 

C.YETENEKLERİN GELİŞTİRİLMESİNDE İLKELER 

 

1. Erken müdahale 

2. Örgün ve hayat boyu öğrenme (yaygın eğitim) ile uyum 

3. Proje temelli, yaparak yaşayarak, keşfederek öğrenme  

4. Disiplinlerarası / Çoklu modeller ve farklı uygulamalar  

5. Kendi içinde sürdürebilirlik  

6. Zenginlik ve çeşitlilik 

7. Farklılaştırma 

8. Esneklik ve dinamiklik 

9. Zenginleştirme 

10. Özgünlük 

11. Gerçekçilik, pratiklik, uygulanabilirlik 

12. Farklılığı değerlendiren ortam 

13. Sosyal ve duygusal ihtiyaçlara duyarlılık 

 

 

 

VI. STRATEJİNİN DAYANDIĞI ANA YAKLAŞIM: İLERİ DÜZEY ÖĞRENME 

ORTAMLARI   

 

Yeteneklerin gelişme ortamlarından yoksun olmaları, bireylerin mevcut yetenek ve 

potansiyellerini kullanabilmelerine engel teşkil etmektedir. I.Türkiye Yeteneklerin 

Geliştirilmesi Stratejisi ve Uygulama Planı’nın hayata geçirilmesi için yetenekli bireylerin 

özel öğrenme ihtiyaçlarına cevap verecek, öğrenme hızlarına uygun tek bir model yerine 

Türkiye için önerilen ana yaklaşım İLERİ DÜZEY ÖĞRENME ORTAMLARI 

YAKLAŞIMI’dır. Çoklu modelleri içeren bu yaklaşım, karmaşıklık kuramına referans 

veren, dinamik, eleman ve süreçleri öncelik tercihleri ile ilişkilendiren bir paradigmaya 

dayanmaktadır. 

 

 Bu şemsiye yaklaşıma dayalı olarak aşağıda yer verilen çoklu modellerin uygulanması 

öngörülmektedir. Strateji Belgesinde hızlandırma ( sınıf atlama), çeşitlendirme,  okul içi ve 

dışı zenginleştirme, okul dışı etkinlikler, kulüp çalışmaları, karma sınıflarda sınıf içinde 

ve/veya dışında öğrenme yaşantılarını farklılaştırma, bireyselleştirilmiş öğretim ve ayrı 

okullarda eğitim gibi modeller benimsenmiştir. Bu açık uçlu ve çoklu modeller 

çerçevesinde eğitim yaşantılarının kapsam, derinlik, karmaşıklık, yaratıcılık,  hız ve 

çeşitlilik açısından öğrencilere farklılaştırılarak sunulması amaçlanmıştır. 

 

Mevcut uygulamalarda  öğrenciler bir tanılama süzgecinden (genel yetenek ya da zekâ 

testi) geçirilerek, bu süzgeçten geçen az sayıda kişiye fırsat verilir. Bu durumda bir üstün 

yetenekliler grubu tanımlanır ve bu grup ayrı bir eğitime tabi tutulur. Kurumların, kişilerin 

donanımları, öğrencilerin ve velilerin takip etmeleri gereken yol haritaları da buna göre 

şekillenmiştir. 

 

Önerilen, İleri Düzey Öğrenme Ortamları Yaklaşımı’nda ise, üstün yetenekli bireylerden 

ziyade ortaya koydukları yetenekler değerlendirilerek, özgün iş ve ürün ortaya koyanlar 
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ileri düzeydeki öğrenme ortamları’ndan faydalanmaları sağlanır. Buna göre birey 

etiketlenmeden, gösterdiği başarıya, ortaya koyduğu esere göre farklı öğrenme 

süreçlerinden geçmelidir. Böylece daha çok kişinin özel öğrenme fırsatlarından 

yararlanması ve etiketlemenin getirdiği olumsuzluklardan uzaklaşması amaçlanmıştır. Bir 

başka deyişle tanılamaya esas olan birim bireyin yeteneği değil, yeteneğin sergilendiği 

veya ortaya çıktığı ürün, ortam, eser veya başarıdır. Başarının, ürünün veya yaratıcılığın 

somut ölçütlere dayalı olarak ölçülmesi daha kolaydır;  daha az ölçme hatası içerir;  bireyi 

bir sıfatla (üstün yetenekli veya üstün yetenekli olmayan) etiketlenmekten kurtarır. Eğitim 

fırsatlarının verilmesinde daha hakkaniyetli ve adil dağıtıma izin verir. Daha çok bireyin 

zaman içinde kendini gösterme şansına kavuşmasını sağlar. Bireyle ilgili kararlar, sürece 

dayalı gözlem ve ölçmelerle desteklendiği için isabetlilik derecesi artar. Temelde tüm 

yetenekleri geliştirmeyi hedefleyen bu yaklaşım öğrenmeyi okul içinde ve dışında 

gerçekleşen ve  hayat boyu devam eden bir süreç olarak ele alır.   

 

Önerilen ileri düzey öğrenme ortamları yaklaşımı örgün eğitim ve hayat boyu eğitim 

boyutu (yaygın eğitim) olarak iki boyutta incelenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Hayat boyu öğrenmenin bir parçası olarak örgün eğitim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayat boyu öğrenme 

     (yaygın eğitim) 

 

Örgün  eğitim 
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Türkiye için bir yandan dünyadaki gelişmelerle ve bilimsel bulgularla 

uyumlu, diğer yandan da ülkemizin sahip olduğu koşulları dikkate alan ve uygulanabilir 

model önerileri örgün ve yaygın eğitim bağlamında, farklı iki uygulama alanı olarak 

sunulmuştur: 

  

A) Örgün Eğitim 

 Önerilen İleri Düzey Öğrenme Ortamları Yaklaşımı,  örgün eğitimde  farklı 

uygulama modelleri kullanılarak hayata geçirilir. Bunlar, üstün yetenekliler ile karma 

okullar veya üstün yetenekliler okulu olarak farklı çatılar altında kurulabilir.  Uygulama 

modelleri değişen ağırlıklar ,  öncelikler ve farklı bileşenler halinde uygulanabilir.   

 

 

 

Belli başlı uygulama modelleri : 

 

 Okula erken başlama 

 Ölçülü hızlandırma (moderate acceleration) 

 Köklü hızlandırma (radical acceleration) 

 Normal sınıfta zenginleştirme  

 Karma sınıflarda sınıf içi zenginleştirme 

 Yarı-zamanlı özel sınıf  

 Tam-zamanlı özel sınıf  

 Bağımsız oda ( kaynak odası ) 

 İleri düzey çalışma grupları  

o sınıf içi 

o şubeler arası 

o farklı yaş veya sınıflar arası 

o aynı alandan öğrencilerin oluşturduğu 

o farklı alandan öğrencilerin oluşturduğu 

o okullararası 

o e-öğrenme grupları 

 Kulüp etkinlikleri 

 Proje grupları 

 Usta- çırak çalışması 

o Mentorluk  

o Koçluk 

o Danışmanlık 

 Atölye ve laboratuvar çalışması 

 Yaz okulları 

 Çalıştaylar 

 Açık Üniversite 

 

 

 

Örgün Eğitimde  İleri Düzey Öğrenme Ortamları Yaklaşımı’nın İlkeleri 

 

1. İleri düzey öğrenme grupları veya ileri ve normal düzey karma gruplar 

oluşturulabilir 

2. Tek bir öğrenme alanı, konu veya ders temelinde olabileceği gibi alanlar arası 

düzenlemeler yapılabilir 
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3. Öğrencinin yaşı ve içinde bulunduğu sınıf düzeyi belirleyici olmayabilir 

4. Öğrenme faaliyetlerinin düzenlenmesinde okul- içi ve dışı mekânlar, okul saatleri 

ve okul dışı gün ve saatler esnek bir biçimde planlanır ve kullanılır 

5. Öğrenme malzemelerinin seçiminde ve kullanımında (genel kurallar dışında) 

kısıtlama yapılmaz.  Sanal ortamların yanı sıra olabildiğince  gerçek  araç-gereç, 

malzeme ve durum kullanılır 

6. İnsan kaynağı kullanımı esnektir. Sorumlu yetişkinin  yönlendirmesi ve denetimi ile 

ihtiyaca göre farklı kişilerden yararlanılır 

7. Her türlü öğrenme durumu için öğrencilerin fiziksel, sosyal ve psikolojik 

korunmaları için gerekli tedbirler alınır 

8.  Okul dışındaki öğrenmeler etkinlik hazırlama, uygulama ve değerlendirme 

standartlarına uygun olmalıdır. 

 

 

 

B) Hayat Boyu Öğrenme (Yaygın Eğitim) 

 

 Öğrenme, belli bir yaşta başlayıp,  biten bir süreç olmayıp hayat boyun devam eden 

bir süreç olduğu için uygulamalara sadece öğrencilerin değil örgün ve yaygın öğrenme 

ortamlarına katkıda bulunan her paydaşın katılımı önemlidir. Yalnızca yetenek sergileyen 

öğrenciler değil, öğretmenler ve ana-babalar ve tüm bireyler de hayat boyu devam eden bu 

süreçten geçerler. Bu yüzden öğrenme sürecine dâhil olan tüm paydaşların gelişimi, bu 

paydaşların üstün yeteneklerin gelişimine yönelik olarak hazırlanan programlara olan 

katkılarının niteliğini arttıracaktır.  

 

Yeteneklerin gelişimi de belli yaş aralığı veya öğrencilik statüsü ile sınırlı değildir. İş 

hayatına hazırlık, kariyer gelişimi, iş başında eğitim, AR-GE çalışmalarında yer alma gibi 

pek çok gelişim fırsatı hayat boyu öğrenme kapsamında yer almaktadır. 

 

 

 

MEB-BİLSEM’ ler: 

 

 İleri düzey öğrenme ortamları yaklaşımı’na göre Bilim ve Sanat Merkezleri 

(BİLSEM)’ler okul müfredatının dışında, öğrencilerin proje yoluyla öğrenmelerini ve her 

türlü yeteneklerini geliştirecekleri merkezler olarak düzenlenmiştir. Proje konusu bir ürün 

veya fikir olabileceği gibi öğrencilerin yerel bir soruna getirecekleri bir çözüm de olabilir. 

Öğrencilerin bu süreçte gerekli ön araştırmaları yaparak araştırma yapmayı, problemi 

sonuca götürecek ön bilgileri öğrenerek yeni öğrenmelerden geçmesi beklenmektedir. 

Proje önerisi hazırlamak, bütçe ve iş planı yapmak, sonucu raporlamak gibi projelendirme 

becerilerinin geliştirilmesine çalışılır. Bunun yanı sıra bir grubun üyesi olmak, bir arada 

çalışabilmek, grup olarak öğrenmek, orijinal bir fikrin veya ürünün değerini anlayabilmek 

ve bir başkasının fikrine saygı duyabilmek gibi kazanımları da BİLSEM’lerde edinmeleri 

beklenir. Bu amaçlar BİLSEM’lerdeki faaliyetler, proje grupları ve atölye çalışmaları ile 

yürütülür. Bunun için bu kurumlardaki atölye donanımlarının ve öğrencileri projelerde 

yönlendirecek olan öğretmenlerin donanımlarının yeterli olması gerekir.  
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Üniversiteler ve Yaz Okulları: 

 

 İleri öğrenmelere ve bilimsel araştırma yapmaya ihtiyaç duyan öğrenciler için 

üniversitelerle işbirliği çok önemlidir. Üniversitelerin bünyesinde kurulacak çocuk 

üniversitesi ve yaz okulları uygulamalarında  ders alma, özel öğrenci statüsünde dönem 

içerisinde açılan derslerden yararlanma, laboratuvar ve araştırma imkânlarından 

yararlanma gibi fırsatlar planlanmalıdır.  

 

Diğer Ortamlar: 

 

 Çeşitli yerel yönetimler, vakıflar, dernekler, okullar, özel kuruluşlar gibi kurumların 

başlatmış olduğu aktiviteler, öğrencilerin okul dışı öğrenmelerine katkıda bulunabilir. 

Öğrenciler, bu tür kurslara, ileri düzey etkinliklere, yarışmalara ve programlara katılarak 

okuldan kalan zamanlarını sevdikleri, ilgi duydukları veya eksik oldukları alanlarda 

kendilerini geliştirerek kullanabilirler. Öğrencilerin yalnızca akademik yönünün değil, 

insan ve yurttaş olarak farklı yönlerinin de gelişimine katkıda bulunulması sağlanabilir. 

  

 

 

Yetenekleri geliştirmek üzere kullanılabilecek diğer uygulamalar aşağıda 

özetlenmiştir: 

 

 Bağımsız çalışma ve araştırma/sanat, spor, müzik projeleri: Bilimsel araştırma 

veya sanat, drama gibi alanlarda yapılan proje çalışmalarıdır. 

 Öğrenme merkezleri: Resmi ya da özel kuruluşlar tarafından oluşturulan öğrenme 

merkezlerinde okul programlarında bulunan konu, kavramlar ve becerilerin 

derinleştirilerek ve genişletilerek çalışılmasıdır. 

 Alan gezileri: Müzeler, sanat galerileri, araştırma merkezleri gibi kültürel ve 

bilimsel alanlar ile mesleki ve bilimsel kuruluşlara gezilerin düzenlenmesidir. 

 Destekleyici uygulamalar: Hafta sonları tatillerde, görsel sanatlar, iletişim, fen-

matematik, yabancı dil, bilgisayar gibi geniş çeşitlilikte ve daha çok müfredatta yer 

almayan konuların işlendiği uygulamalardır. 

 Topluma hizmet uygulamaları: Topluma hizmet amaçlı proje ve etkinliklerde yer 

almaktır. 

 Yaratıcı sorun çözme programları: Gelecekle daha etkin baş edebilmeyi, 

yaratıcılığı geliştirmeyi, problem çözme becerilerini gündelik hayatla 

bütünleştirmeyi hedefleyen programlardır. 

 Teknolojinin kullanımı: Bilgisayar ve internet teknolojisi üstün yetenekli bireyler 

için sonsuz zenginleştirme fırsatları olarak sunulmaktadır. Fiziksel ve zihinsel her 

türlü teknolojinin hem bireysel gelişim hem de topluma hizmet anlamında 

kullanımıdır. 

 Mentorluk: Farklı alanlardaki ustalıkları ile yetenekleri geliştirmede yönlendirme, 

rehberlik, birlikte düşünme ve ortak akıl üretmede destek olabilecek yetişkinlerle 

çalışmadır. 

  

Bu uygulamaların yanı sıra akademik yarışmalar, yorum ve tartışma becerilerini 

geliştirmek üzere düzenlenmiş münazaralar, turnuvalar ve benzeri programlar önerilebilir. 
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VII. STRATEJİK AMAÇLAR  

 

 

2012-2016 dönemi için hazırlanan I. Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi ve 

Uygulama Planı için oluşturulan stratejik amaçlar şöyle ifade edilmektedir:  

 

1. Yeteneklerin geliştirilmesine   ve değerlendirilmesine  yönelik yasal ve 

kurumsal yapıları güçlendirmek 

2. Yetenekleri geliştirmek için  eğitim  uygulama  modelleri oluşturmak 

3. Yetenekleri  tanılama, izleme, ölçme ve karar verme yöntemleri 

geliştirmek 

4. Yeteneklerin geliştirileceği öğrenme ortamlarında çalışacak/destek 

verecek nitelikli insan kaynağını geliştirmek  

5. Yeteneğin gelişimine yönelik eğitim ve uygulama standartları 

geliştirmek 

6. Yeteneği geliştirmek için eğitimin her tür ve  kademesinde  ileri düzey 

farklılaştırılmış,  zenginleştirilmiş eğitim, sanat, müzik ve spor 

programları geliştirmek 

7. Yeteneklerin gelişiminde kullanılacak gerçek ve sanal   öğrenme 

ortamlarına ilişkin malzeme seçimi ve kullanılmasına ilişkin kriterler 

ve standartlar hazırlamak 

8. Yetenekli bireylere ilişkin toplumsal kültürü ve farkındalığı  

yaygınlaştırmak 

9. Yeteneklerin gelişimindeki  hizmetlerin  sürekliliğini sağlayacak 

tedbirler oluşturmak 

10. Yeteneklerin geliştirilmesini koordine etmek amacıyla ilgili kamu, 

üniversite, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri  geliştirmek   

 

 

 

VIII. STRATEJİLER/EYLEMLER  
 

Strateji Belgesinde tanımlanan stratejik amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak 

stratejiler ve eylemler her bir amacın altında verilmiştir. 

 

 

 

 

1. Yeteneklerin geliştirilmesine   ve değerlendirilmesine  yönelik yasal 

ve kurumsal yapıları güçlendirmek 

 

 

 

Eylemler; 

 

a. Kurumsal yapılarla ilgili yasaların oluşturulması 

b. Kurumsal yapıların işleyişiyle ilgili mevzuatların düzenlenmesi 

c. Mali kaynakları çeşitlendirmeye izin veren idari düzenlemelerin 

yapılması 

d. Öngörülen eğitim  modellerini sisteme uyumlu duruma getirmeye 

yönelik yasa ve yönetmeliklerin hazırlanması 
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e. Yeteneklerin geliştirilmesi süreçleriyle ilgili örgün eğitimdeki 

mevzuat düzenlemelerinin yapılması 

f. Yeteneğin gelişimi yaklaşımının sisteme uyumlu duruma getirilmesi için  

mevzuatın yeniden düzenlenmesi  

 

2. Yetenekleri geliştirmek  için eğitim uygulama modelleri oluşturmak 

 

Stratejiler; 

a. Öğrenme yaşantılarının organizasyonunun yaş veya sınıf 

temelinde değil, yetenek ve becerilerin konusuna göre grup, 

küçük grup veya birey düzeyinde yapılması 

b. Yeteneğin gelişimine yönelik eğitim alan öğrencilerin sisteme 

uyumunu sağlayacak yatay ve dikey geçiş esnekliklerinin 

sağlanması 

c. İleri düzey öğrenme grupları veya ileri ve normal düzey karma 

gruplar oluşturulması 

d. Eğitimin ortak çekirdeğinin, üreterek öğrenme / gelişme ve 

yaratıcılığın / yeniliğin ortaya konması şeklinde tasarlanması 

e. Erken müdahale gerektiren yaşlar için farklı  uygulamaların 

geliştirilmesi   

 

Eylemler; 

 

a) Öğretimde farklı modellerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi  

b) Üniversite, AR-GE merkezleri gibi bilimsel üretimde bulunan 

kurumların çalışmalarına yeteneklilerin katılımının sağlanması 

c) BİLSEM’lerin  proje temelli niteliğe kavuşturulması, yaygınlaştırılması 

ve yeniden yapılandırılması 

d) Yetenekli bireylerin eğitimi konusunda kuramsal ve uygulamalı, örgün 

ve yaygın çerçeve eğitim programlarının oluşturulması 

e) Yeteneklerin gelişimine yönelik tüm koordinasyonunun sağlanması için  

il, ilçe ve okullarda Yeteneklerin Geliştirilmesi Koordinatörlüklerinin 

kurulması 

 

 

3. Yetenekleri  tanılama, izleme, ölçme ve karar verme yöntemleri 

geliştirmek 

 

Eylemler; 

 

a. Yetenek  tanılama ve izlemeye ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi 

b. İleri düzey öğrenme ortamlarının yatay ve düşey düzeyde 

ilişkilendirilmesi 

c. İleri düzey öğrenme ortamlarına geçişleri düzenleyici standartların 

belirlenmesi 

d. Yerel, bölgesel ve ülke çapında yetenekleri kıyaslayacak 

düzeneklerin ve araçların geliştirilmesi 

e. Yetenekleri ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi   

f. İzleme sistematiklerinin kurulması 

 

4. Yeteneklerin geliştirileceği öğrenme ortamlarında çalışacak/destek 

verecek nitelikli insan kaynağını geliştirmek  
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Stratejiler: 

 

a) Temel eğitim ve ortaöğretim öğretmenliği programlarına 

yetenekli bireylerin eğitimine yönelik derslerin eklenmesi; 

çiftanadal veya yandal uygulamalarının yaygınlaştırılması 

b) Sunulacak hizmetten ailenin sosyo-ekonomik düzeyi ne olursa 

olsun farklı özel yetenek alanlarında üstün potansiyel gösteren 

tüm çocuk ve gençlerin yararlanacağı burs ve mali destek 

programlarının uzun vadede gerekli ihtiyacı karşılayacak 

biçimde planlanması 

c) Eğitimin temelindeki farklılaştırma ve çeşitlendirmeye paralel 

olarak finansman kaynaklarının da farklılaştırılması ve 

çeşitlendirilmesi 

d) Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar, uzman sivil toplum 

kuruluşları, vakıf ve dernekler, ticaret ve meslek odaları, 

sendikalar ve tüm sektörlerdeki paydaş kurum ve kuruluşlar ile 

bireylerin etkinliklerinin mali ve sosyal desteğini karşılama 

sorumluluğunu üstlenmesi 

 

 

 

Eylemler: 

 

a) Yetenekleri geliştirmede  öğretmen, uzman ve biliminsanı yetiştirmeye 

katkıda bulunacak yüksek lisans ve doktora programları oluşturulması, 

mevcutların geliştirilmesi 

b) Yeteneğin geliştirilmesinde görev alacak eğitici kadroların 

yetiştirilmesine yönelik akademik sertifika programlarının oluşturulması 

c) Öğretmenlerin sürekli eğitimini sağlayıcı akademik 

sertifikalandırma/belgelendirme düzeneğinin hazırlanması 

 

 

5. Yeteneğin gelişimine yönelik eğitim ve uygulama standartları 

geliştirmek 

 

Stratejiler: 

 

a. Her türlü uygulama modelinin değer,  ölçütü ve ilkelere uygun 

olarak hazırlanması  

 

    Eylemler: 

 

a) Yaş ve yetenek alanı ile mevcut imkanları en iyi kullanacak şekilde 

uygulama modellerinin geliştirilmesi 

b) Yeteneğin hayata geçmesiyle ilgili her türlü kayıt, bilgi, 

değerlendirme ve izleme sistematiğinin kurulması 

 

6. Yeteneği geliştirmek için eğitimin her tür ve  kademesinde  ileri düzey 

farklılaştırılmış,  zenginleştirilmiş dil, matematik, fen, sosyal bilgiler, 

sanat, müzik ve spor programları geliştirmek 
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Stratejiler: 

 

a. İleri düzey uygulamalarının hazırlanışında  dil, matematik, fen ve 

sosyal bilimler, sanat, müzik ve spor programlarının ayrı ayrı veya 

disiplinlerarası yaklaşımla geliştirilmesi 

b. Bütün yetenek alanlarında ileri düzey öğrenme ortamlarının gerçek 

hayatla  ilişkilendirilmesi 

c. Bütün yetenek alanlarında ileri düzey öğrenme ortamlarının bir 

sorunun çözümüne ve bir durumun iyileştirilmesine veya inovasyon 

ve yaratıcılığı ortaya çıkarmaya yönelik  olarak tasarlanması ve 

planlanması 

 

Eylemler: 

 

a) Yeteneklerin geliştirilmesi konusunda bilimsel çalışmalar, 

araştırmalar ve toplantılar yapılması 

 

7. Yeteneklerin gelişiminde kullanılacak gerçek ve sanal   öğrenme 

ortamlarına ilişkin malzeme seçimi ve kullanılmasına ilişkin kriterler 

ve standartlar hazırlamak  
a.  Malzeme seçimlerinin ileri düzey öğrenme program geliştirme ve 

uygulama standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi 

b. Yeteneğin geliştirilmesinde  sanal öğrenme ortamlarının en üst 

düzeyde kullanılması ve geliştirilmesi 

 

 

8. Yetenekli bireylere ilişkin toplumsal kültürü ve farkındalığı  

yaygınlaştırmak 

 

Stratejiler: 

 

a) Yetenekli bireylerin ailelerine yönelik eğitim uygulamalarında tercihan 

etkileşimli biçimlerde ileri teknolojilerin (Bilgi teknolojileri, uzaktan eğitim, 

sosyal ağlar gibi)  kullanılması 

 

Eylemler: 

 

a) Anne-babalar için Hayat  Boyu Öğrenme faaliyetlerinin  

geliştirilmesi, 

b) Yeteneğin geliştirilmesinde aile bireylerini destekleyici program ve 

etkinliklerin geliştirilmesi 

c) Topluma hizmet bağlamında üstün yeteneklilerin hayat boyu gelişimine ve 

öğrenimine öğrenimine ortam hazırlanması 

 

 

Anne-Baba Okulları (Aile Kozası Modeli) 

 

 Anne ve babaların çocuklarının gelişimine her yönden katkıda bulunması her 

öğrenci için büyük bir ihtiyaçtır. Anne-Baba Okulları bünyesinde düzenlenen etkinliklerde, 
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veliler ile bilgi alış verişi düşüncesi temel alınmaktadır. Etkinlikler belge veya 

sertifika veren programlar halinde düzenlenebileceği gibi seminerler ve çalıştaylarla  veya 

e-öğrenme ortamlarında gerçekleştirilebilir. 

 

 Gönüllü Yetişkin Grupları 

 Velilerin çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlar bünyesinde veya bağımsız olarak bir 

araya gelip sorunlarını paylaşması, birbirlerinden fikir ve öneriler alması, bazı durumlarda 

baskı grupları oluşturması teşvik edilmelidir. Bu amaçla sosyal bir ortam oluşturulması 

ailelerin bu ortamlardan yararlanarak birbirlerine destek olması amaçlanmıştır. Bu aynı 

zamanda sanal bir sosyal ağ biçiminde de düzenlenebilir. 

 

 

9. Yeteneklerin gelişimindeki  hizmetlerin  sürekliliğini sağlayacak 

tedbirler oluşturmak 

 

Stratejiler: 

 

a) Her türlü öğrenme malzemesi desteğinin sağlanması 

b) AR-GE çalışmalarında üstün yeteneklilere yer verilmesi 

 

Eylemler: 

 

a) Hizmet içi eğitimin etkili ve sürekli hale getirilmesi, 

b) Proje veya belli bir iş/görev karşılığı, kontrata dayalı istihdam 

imkanlarının  sağlanması 

c) Tüm kamu mekanlarının üstün yeteneklerin kullanımına izin verecek 

düzenlemelerin yapılması 

 

10. Yeteneklerin geliştirilmesini koordine etmek amacıyla ilgili kamu, 

üniversite, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri geliştirmek  

 

Eylemler:  

 

a. Türkiye Yetenekleri Geliştirme ve Değerlendirme Kurumu’nun  ( 

YGDD ) kurulması, 

 

b. Türkiye Yetenekleri Geliştirme ve Değerlendirme Kurumu 

paydaşlarının katkılarıyla “Strateji ve Eylem Planı” hazırlaması, 

 

c. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bağımsız birim olarak  

Yetenekleri Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı veya Genel 

Müdürlüğü’nün kurulması,   

 

d. Yerel yönetimlerle  işbirliği yapılması, STK ve                                                                            

sponsorların desteğinin sürekli hale getirilmesi 
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IX. KURUMSAL YAPI 

 

Üstün yetenekle ilgili eğitim ve diğer hizmetlere yönelik iki farklı yapı düşünülmüştür. 

Birincisi doğrudan Başbakanlığa bağlı strateji geliştirme,  yönlendirme, izleme ve denetim 

ve koordinasyon görevi görecek, özerk  Yetenekleri Geliştirme ve Değerlendirme 

Kurumu‘dur (YGDD). Bu şekilde bir yapılanma ile üstün yeteneklere ilişkin ülke 

politikalarının oluşturulması, bunların ilgili kurum/kuruluşlarca hayata geçirilme 

noktasında koordinasyonu ve izlenmesi, konuya ilişkin projelerin desteklenmesi,  

hazırlanması ve/veya yaptırılması görevleri Başbakanlığa bağlı bu kurum ( YGDD )  

tarafından yürütülecektir.  

 

 

İkinci öneri, Milli Eğitim Bakanlığı içinde bağımsız birim olarak üstün yeteneklerin 

eğitimine odaklanacak “Yeteneklerin Geliştirilmesi ve Planlama Daire Başkanlığı veya 

Genel Müdürlüğü” nün kurulması ve BİLSEM’lerin bu birime bağlanması yönündedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulacak bu birim, yukarıda önerilen Başbakanlığa 

bağlı olarak kurulacak  kurum ile  

( YGDD ) işbirliği yapacak; eldeki Stratejik Belgede yer alan amaç ve eylemlerin hayata 

geçirilmesini sağlayacak bağımsız daire başkanlığı veya genel müdürlük seviyesinde bir 

yapılanmayı gerektirmektedir.  

 

 

X. DENETLEME, İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

 

Yeteneklerin geliştirilmesi ile ilgili politikaların ve uygulamaların denetimi, izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve üst makamlara raporlanması Başbakanlığa bağlı oluşturulacak kurum 

( YGDD ) tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kurum üstün yeteneklerin gelişimi ile ilgili 

kurum/kuruluşların hizmetlerini koordine ederken, Strateji Belgesinde yer alan vizyon, 

stratejik amaçlar ve eylemler doğrultusunda ve temel değer, ölçüt ve ilkeler çerçevesinde 

hareket edip edilmediğinin denetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi görevini de 

yürütecektir. 

 

Türkiye’de yeteneklerin geliştirilmesine yönelik tüm süreçlerin ilgili kişiler, kurum, üst 

kurum ve toplumun diğer bütün paydaşları tarafından izlenme ve değerlendirmeye açık 

hale getirilmesi sağlanacak, ulusal insan kaynaklarının geliştirilmesi ve bunlardan 

yararlanılması bir Devlet politikasına dönüştürülmüş olacaktır. 

 

 

XI. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

I.Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Strateji ve Uygulama Planı (2012-2016), yukarıda 

belirtilen stratejiler ve eylemlere yönelik çabaların ilk resmi adımıdır. Bu belge ve bundan 

sonra bu çerçevede oluşturulacak belgelerin, ülke olarak yeteneklerin geliştirilmesine 

yönelik eğitim-öğretim ve diğer hizmetlerde üst politika belgesi olarak ele alınması; 

kurum/kuruluşların bu belgede yer alan amaçlar, politikalar ve değer, ölçüt, ilkeler 

doğrultusunda kendi hizmetlerini tasarlamaları gerekir.  

 

Strateji Belgesi şartlar değiştiğinde veya dönem sona erdiğinde yeni tanımlamalarla 

yeniden oluşturulup, hizmetlerin sürdürülmesini  gerektirir. Bu bağlamda ele alınan 

belgenin hayata geçirilmesi ve belgede yer alan politikaların izlenmesi görevi 

Başbakanlığa bağlı olarak kurulması önerilen kurumsal yapı  ( YGDD ) ve diğer ilgili 
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kurumlar tarafından   yürütülecektir. Belgenin oluşturulmasından daha önemli olan 

ise içinde yer alan politikaların gerçekleştirilmesi, oluşturulan stratejik amaçlara ve 

sonucunda arzulanan vizyona ulaşmaktır. 

   

  XII. UYGULAMA PLANI ( 2012-2016 )  
 

I.Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi  için önerilecek Uygulama Planı’nda ilk 

aşama kurumsal yapının belgede önerildiği şekliyle hayata geçirilmesi ve aynı zamanda 

gerek duyulan yasal düzenlemelerin sonuçlandırılmasıdır. 

 

Stratejik amaçlar ve eylemler doğrultusunda ikinci adımda yapılacak işler şöyle 

sıralanmaktadır: Tanılama ve öğretim modelleri çalışmaları, pilot eğitim uygulamalarının 

başlatılması, başlamış olan çalışmalarla ilgili düzeltme ve düzenlemeler ve insan gücünün 

yetiştirilmesine yönelik çalışmalar.    

 

Dönem içinde atılacak bir başka adım ise; bu çalışmaları destekleyecek alt yapıların 

oluşturulmasıdır. Belgede önerilen alt yapılar için ihtiyaç duyulacak finansal kaynakların 

sağlanması için idari ve yasal düzenlemelerin de tamamlanmış olması gerekecektir.   

 

Yukarıda ana başlıklar itibariyle verilen Strateji Belgesi Uygulama Planı’nın Stratejik 

Amaçlar-Eylemler ilişkisi çerçevesinde detayı EK-2’de verilmiştir. 
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EK-1 
İLERİ ÖĞRENME ORTAMLARI YAKLAŞIMI 

GÖRSELLERİ 
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EK-2 

STRATEJİ BELGESİ UYGULAMA PLANI 
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Eylem 

Kodu 

Eylem Adı Sorumlu 

Kuruluş 

İlgili  

Kuruluşlar 

Süre(*) 

Str.Amaç-1: Yeteneklerin geliştirilmesine   ve değerlendirilmesine  yönelik  yasal ve 

kurumsal yapıları güçlendirmek 

 

 

1.a Kurumsal yapılarla ilgili yasaların 

oluşturulması 

 

Başbakanlık MEB,YÖK Kısa 

1.b Kurumsal yapıların işleyişiyle ilgili 

mevzuatların düzenlenmesi 

 

Başbakanlık MEB,YÖK 

Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji 

Bakanlığı 

Kısa 

1.c Mali kaynakları çeşitlendirmeye izin 

veren idari düzenlemelerin 

yapılması 

 

Başbakanlık MEB, 

Maliye 

Bakanlığı 

Kısa 

1.d Öngörülen eğitim-öğretim 

modellerini sisteme uyumlu duruma 

getirmeye yönelik yasa ve 

yönetmeliklerin hazırlanması 

 

MEB Yetenekleri 

Geliştirme ve 

Değerlendirme 

Kurumu   

( YGDD ) 

Kısa 

1.e Üstün yeteneğin geliştirilmesi 

süreçleriyle ilgili örgün eğitimdeki 

mevzuat düzenlemelerinin yapılması 

 

 

MEB (YGDD ) 

YÖK 

 

Kısa 

Str. Amaç-2: Yetenekleri geliştirmek için eğitim uygulama modelleri geliştirmek 

 

 

2.a Öğretimde farklı modellerin 

oluşturulması ve hayata geçirilmesi  

 

(YGDD ) 

 

MEB 

YÖK, 

 

Orta 

2.b Bilim kuruluşları olarak bilimsel 

çalışmalara yeteneklilerin 

katılmasının sağlanması 

 

(YGDD ) 

 TÜBİTAK 

TÜBA 

MEB,YÖK, 

Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji 

Bakanlığı 

Orta 

2.c BİLSEM’lerin  proje temelli niteliğe 

kavuşturulması, yaygınlaştırılması 

ve yeniden yapılandırılması 

 

MEB (YGDD ) 

 

Kısa 

2.d Yetenekli bireylerin eğitimi 

konusunda kuramsal ve uygulamalı, 

örgün ve yaygın eğitim 

programlarının oluşturulması 

MEB,  (YGDD ) 

YÖK 

Kısa 

2.e Yeteneklerin gelişimine yönelik tüm 

koordinasyonunun sağlanması için  

Yeteneklerin Geliştirilmesi 

Koordinatörlükleri’nin kurulması 

 

MEB (YGDD ) 

YÖK 

Kısa 

Str.Amaç-3: Yetenekleri  tanılama, izleme, ölçme ve karar yöntemleri geliştirmek 

 

3.a Yetenek  tanılama ve izlemeye 

ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi 

 

(YGDD ) 

 

MEB 

Sağlık 

Bakanlığı, 

Kısa 
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TÜBA 

Gençlik  

ve  

Spor Bakanlığı 

3.b İleri düzey öğrenme ortamlarının 

yatay ve düşey düzeyde 

ilişkilendirilmesi 

 

(YGDD ) 

 

MEB 

YÖK 

TÜBİTAK 

TÜBA 

Orta 

3.c İleri düzey öğrenme ortamlarına 

geçişleri düzenleyici standartların 

belirlenmesi 

 

(YGDD ) 

 

MEB,YÖK 

Sağlık 

Bakanlığı 

TÜBİTAK 

TÜBA 

Orta 

3.d Yerel, bölgesel ve ülke çapında 

yetenekleri kıyaslayacak 

düzeneklerin ve araçların 

geliştirilmesi 

 

(YGDD ) 

 

MEB 

YÖK 

TÜBA 

 

Orta 

3.e İzleme sistematiklerinin kurulması (YGDD ) 

 

MEB,  

Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji 

Bakanlığı,  

YÖK 

TÜİK 

Orta 

3.f Yetenekleri ölçme yöntemlerinin 

geliştirilmesi   

(YGDD ) 

 

MEB 

YÖK 

 

Orta 

Str.Amaç-4:  Yeteneklerin geliştirileceği öğrenme ortamlarında 

çalışacak/destek verecek nitelikli insan kaynağını geliştirmek  

 

 

4.a Öğretmen yetiştirmeye katkıda 

bulunacak yüksek lisans ve doktora 

programları oluşturulması, 

mevcutların geliştirilmesi 

 

YÖK (YGDD ) 

MEB  

Orta 

4.b Yeteneğin geliştirilmesinde görev 

alacak  kadroların yetiştirilmesine 

yönelik sertifika programlarının 

oluşturulması, 

 

 

 

(YGDD ) 

 

MEB 

YÖK 

Orta 

4.c Öğretmenlerin sürekli eğitimini 

sağlayıcı sertifikalandırma 

/belgelendirme düzeneğinin 

hazırlanması, 

 

 

 

 

 

MEB (YGDD ) 

 

Orta 
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Str.Amaç-5: Yeteneğin gelişimine yönelik eğitim ve uygulama standartları geliştirmek 

 

 

5.a Yaş ve yetenek alanı ile mevcut 

imkanları en iyi kullanacak şekilde 

uygulama modellerinin 

geliştirilmesi 

(YGDD ) 

 

MEB,YÖK 

TÜBA 

Orta 

5.b Yeteneğin hayata geçmesiyle ilgili 

her türlü kayıt, bilgi, değerlendirme 

ve izleme sistematiğinin kurulması 

(YGDD ) 

 

MEB, 

TÜİK,  

YÖK, 

TÜBİTAK 

Orta 

Str.Amaç-6: Yeteneği geliştirmek için eğitimin her tür ve  kademesinde  ileri düzey 

farklılaştırılmış,  zenginleştirilmiş eğitim, sanat, müzik ve spor programları geliştirmek 

 

 

6.a Yeteneklerin geliştirilmesi 

konusunda bilimsel çalışmalar, 

araştırmalar ve toplantılar yapılması 

MEB, MEB,YÖK,     

TÜBİTAK 

TÜBA 

Kısa 

Str.Amaç-7: Yeteneklerin gelişiminde kullanılacak gerçek ve sanal   öğrenme 

ortamlarına ilişkin malzeme seçimi ve kullanılmasına ilişkin kriterleri ve standartları 

hazırlamak 

 

 

7.a Malzeme seçimlerinin ileri düzey 

öğrenme program geliştirme ve 

uygulama standartlarıyla uyumlu 

hale getirilmesi 

(YGDD ) 

 

MEB 

Bilim, 

Teknoloji ve 

Sanayi 

Bakanlığı 

Orta 

7.b Yeteneğin geliştirilmesinde  sanal 

öğrenme ortamlarının en üst 

düzeyde kullanılması ve 

geliştirilmesi 

 ( YGDD ) MEB, YÖK 

Bilim, 

Teknoloji ve 

Sanayi 

Bakanlığı 

Orta 

Str.Amaç-8: Yetenekli bireylere ilişkin toplumsal kültürü ve farkındalığı  

yaygınlaştırmak 

 

 

8.a Anne-babalar için Hayat Boyu 

öğrenme faaliyetlerinin 

geliştirilmesi, 

( YGDD ) MEB, 

Aile ve Sosyal 

Politikalar 

Bakanlığı 

YÖK 

Yerel 

Yönetimler 

Orta 

8.b Yeteneğin geliştirilmesinde aile 

bireylerini destekleyici programların 

geliştirilmesi 

 

 

 

 

( YGDD ) MEB 

 

 

Aile ve Sosyal 

Politikalar 

Bakanlığı 

Sağlık 

Bakanlığı 

Orta 
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8.c Topluma hizmet bağlamında üstün 

yeteneklilerin hayat boyu gelişimine 

ve öğrenimine ortam hazırlanması 

( YGDD ) MEB 

Aile ve Sosyal 

Politikalar 

Bakanlığı 

YÖK 

Orta 

 

Str.Amaç-9: Yeteneklerin gelişimindeki  hizmetlerin  sürekliliğini sağlayacak tedbirler 

oluşturmak 

 

 

 

 

 

9.a Hizmet içi eğitimin etkili ve sürekli 

hale getirilmesi 

MEB ( Y 

 

 

GDD ) 

Orta 

9.b Proje veya belli bir iş/görev 

karşılığı, kontrata dayalı istihdam 

imkanlarının sağlanması 

( YGDD ) Bilim, 

Teknoloji ve 

Sanayi 

Bakanlığı 

TOBB, 

TÜBİTAK 

 

Orta 

9.c Tüm kamu mekanlarında üstün 

yeteneklerin kullanımına izin 

verecek düzenlemelerin yapılması 

( YGDD ) Başbakanlık,  

Aile ve Sosyal 

Politikalar 

Bakanlığı 

MEB 

Yerel 

Yönetimler 

 

Kısa 

 

Str.Amaç-10: Yeteneklerin geliştirilmesini koordine etmek amacıyla ilgili kamu, 

üniversite, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri  geliştirmek   

 

 

 

 

10.a Türkiye Yetenekleri Geliştirme ve 

Değerlendirme Kurumu’nun 

kurulması 

Başbakanlık Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji 

Bakanlığı, 

MEB 

Kalkınma 

Bakanlığı 

Kısa 

10.b Türkiye Yetenekleri Geliştirme ve 

Değerlendirme Kurumu’nun 

kurulması, paydaşların katkılarıyla 

“Strateji Eylem Planı” hazırlaması 

( YGDD ) MEB, 

Aile ve Sosyal 

Politikalar 

Bakanlığı,  

Bilim, 

Teknoloji ve 

Sanayi 

Kalkınma 

Kısa  
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(*):Kısa:1 veya 1 yıldan az 

      Orta:2-3 yıl 

      Uzun:3-5 yıl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakanlığı 

Sağlık 

Bakanlığı  

 

10.c Milli Eğitim Bakanlığı Yeteneklerin 

Geliştirilmesi ve Planlama Daire 

Başkanlığı veya Genel 

Müdürlüğü’nün kurulması  

Başbakanlık (YGDD ) 

MEB 

Kısa 
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I.TÜRKİYE YETENEKLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

STRATEJİSİ ve UYGULAMA PLANI’NIN HAZIRLANMASINDA GÖRÜŞ 

BİLDİREN ÇOCUK, YETİŞKİN, 

ALAN UZMANI ve  SİVİL TOPLUM KURULUŞU LİSTESİ 
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Prof. Dr. Ömer Z. Cebeci / TÜBİTAK 
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TÜBİTAK-TÜSSİDE 

“ Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Ortak Akıl Platformu” 

( 20-22 Aralık 2010, Gebze ) 

 

 

9-18 Yaş Grubu Çocuklar 

 

Ada Doğrucu / İzmir Amerikan Koleji  

Ahmet Kutluhan Akçakaya / Kırşehir Fen Lisesi  

Ahmet Serdar Mutluer / Özel Fatih Fen Lisesi 

Ahmet Tarık Oğuzman / İstanbul Bilsem  

Alp Aytemur / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O. 

Altay Ateşyakan / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O. 

Asena Ayşe Gevşek / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O. 

Barış Kaya / Robert Koleji  

Başak Anman / Adana Bilsem  

Berke Canatar / Tarsus Amerikan  

Birol Şentürk / Tevitöl  

Ceren Özçelik / Tokat Bilsem Öğrenci Gazi Osman Paşa İ.Ö.O. 

Ceydanur Yıldız / Kaman Bilsem  

Denizhan Sevim / Beyazıt Ford Otosan  

Doğukan Kartal / Kamil Tolon Bilsem Burs 

Ece Bozkurt / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O. 

Ege Can Yazıcı / Trabzon Bilsem - Dumlupınar İ.Ö.O.  

Emirhan Gürpınar / Galatasaray Lisesi  

Emre Tan Irgan / Koç Lisesi - Öğrenci 

Ezgi Nur Budak / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O  

Hakan Çorbacıoğlu / Üsküdar Doğa Koleji  

Haluk Akay / Bilkent Uluslararası- Öğrenci 

Havva Nisa Türk / Sıdıka Ekdemir Bilsem İzmir 

İlke Bayazıtlı / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O. 

İlker Tuna Tuzcu / Kastamonu Bilsem Öğrenci Fen Lisesi 

İrem Ayyüksel / Bornova Anadolu Lisesi  

Kamilcan Deliismail / Sarıyer Doğa Koleji  

Kutluhan Yusuf Küçük / Kasımoğlu Coşkun Fen Lisesi  

Kürşat Kağan Yenikomşu / Kastamonu Bilsem - Daday Miralay Halit Bey İ.Ö.Ö  

Mehmet Fatih Kala / Çamlıca Coşkun Koleji  

Mehmet Tufan Köseoğlu / Yasemin Karakaya Bilsem  

Melisa Tokmak / Tevitöl  

Merve Cura / Ankara Bilsem  

Merve Ecem Yılmaz / Tevitöl-Koç Üniversitesi  

Mustafa Utku Burbut / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O  

Pelin Tunç / Tevitöl  

Rabia Nur Arslan / Tokat Bilsem Öğrenci Alparslan İ.Ö.O. 

Rubar Kesran Dindar / Tevitöl  

Selin Akpınar / Adana Bilsem  

Setenay Öz / Cevdet Nerse Bilsem Bursa  

Şeymanur Kılıç / Ordu Bilsem  

Uzhan Özkurtaran / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O  

Yiğit Yakupoğlu / Tevitöl  

Yusuf Can Polat / Trabzon Bilsem  
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Yusuf Çağrı Topal / Ordu Bilsem  

Zeynep Deniz Özbay / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O  

 

 

 

Veli Grubu 

Ahmet Ateşyakan / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O - Veli 

Ahmet Aytemur / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O - Veli 

Ali Bozkurt / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O - Veli 

Arzu Budak / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O - Veli 

Ayhan Oğuzman / İstanbul Bilsem Veli 

Belgin Akpınar / Adana Bilsem Veli 

Ebru Aktaş / Beyazıt Ford Otosan - Veli 

Eren Öz / Cevdet Nerse Bilsem Bursa - Veli 

Fadime Anman / Adana Bilsem Veli 

Fevziye Sevim / Beyazıt Ford Otosan - Veli 

Gülser Özüçelik / Tokat Bilsem Veli 

Halim Türk / Sıdıka Ekdemir Bilsem İzmir - Veli 

Hatice Çorbacıoğlu / İstanbul Bilsem Veli 

Hüseyin Aktaş / Beyazıt Ford Otosan - Veli 

İbrahim Polat / Trabzon Bilsem - Veli 

İnci Gevşek / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O - Veli 

Nebahat Tuzcu / Kastamonu Bilsem Veli 

Necla Beyazıtlı / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O - Veli 

Nurver Özbay / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O - Veli 

Ramazan Kılıç / Ordu Bilsem - Veli 

Safet Yıldız / Kaman Bilsem Veli 

Selahattin Çoşkun / Kamil Tolon Bilsem Bursa - Veli 

Selma Köseoğlu / Yasemin Karakaya Bilsem Veli 

Semih Özkurtaran / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O. Veli 

Şahin Akçakaya / Kırşehir Sıttık Demir Bilsem - Veli 

Şükrü Ayyüksel / Sıdıka Ekdemir Bilsem İzmir - Veli 
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ÇALIŞTAYA KATILAN ALAN UZMANI , HÜKÜMET ve SİVİL TOPLUM 

KURULUŞU TEMSİLCİLERİ  

 

Abdullah Fıçıcı 

Abdullah Taştan / Tokat Bilsem Müdür  

Ali Erdem / Coşkun Koleji - Okul Müdürü 

Ali Özdemir / Özel Gökkuşağı Eğitim Kurumları  

Ali Rıza Atasoy / Fatih Koleji  

Alper Yatmaz / DPT  

Aylin Ak / MEB-Ö.E.R.D.H.Gn.Md.  Uzmanı 

Azmi Özkardeş / TEVİTÖL  

Birkan Erdal / Başbakanlık Eski Müsteşarı  

Çağlar Çetinkaya / Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Mediha Korkmaz / Ege Üniversitesi  

Doç.Dr. Murat Gökdere / Amasya Üniversitesi  

Dr. Hicran Çetin / Uzman 

Dr. Ruhi Kılıç / MEB-Ö.E.R.D.H.Gn.Md.   

Duygu Yeliner Özen / Sarıyer Doğa Koleji Öğretmen 

Eftal Çeki / Cevdet Nerse Bilsem Bursa  

Emel Aslıboy / Görsel Sanatlar Blm. Bşk  

Erkan Erdik / Sıdıka Ekdemir Bilsem İzmir - Müdür  

Erkan Uğuzalp / Tevitöl-Boğaziçi Üniversitesi  

Esra Kıdıman / MEB-Ö.E.R.D.H.Gn.Md.   

Faruk Levent / Çocuk Vakfı  

Fulya Pınar Pehlivanoğlu / Hak-İş  

Gözde Yıldırım / Psikolojik Danışman  

Gürhan Kurukaya / İstanbul BİLSEM Müdürü  

Halim Bayar / İzmit Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürü 

Hüseyin Özkan / Yasemin Karakaya BİLSEM Müdürü 

İbrahim Kayapınar / Psikolojik Danışman  

İsmail Sarıöz /Ankara Bilsem Müdür  

Mehmet Duran Öznacar / Adana Bilsem Müdür Yrd. 

Mehmet Faik Kayagil / Trabzon Bilsem Müdür  

Meltem Dilek Ergeçen / İlkyar Vakfı  

Muhabbet Oguzcan / Deha Bilim Sanat Müdür  

Murat Gürkan / MEB-Ö.E.R.D.H.Gn.Md.   

Mustafa Ruhi Şirin / Çocuk Vakfı  

Necmettin Güney / Ordu BİLSEM Müdürü  

Nesrin Şanlı / MEB-İlköğretim Genel Müdürlüğü - Proje Sorumlusu 

Nurcan Tekcan / TEVİTÖL  

Nüket Afat / Beyazıt Ford Otosan İ.Ö.O. - Rehber Öğretmen  

Oktay Ünal / İzmir Amerikan Koleji - Öğretmen 

Orhan Avanoğlu / Kastamonu BİLSEM  

Ömer Ovacıklı / MEB-Ö.E.R.D.H.Gn.Md.  Daire Başkanı 

Ömer Yılmaz / Bozok Üniversitesi - Daire Başkanı 

Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu / Marmara Üniversitesi  

Prof. Dr. Muammer Karakaş / Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi  

Prof. Dr. Ümit Davaslıgil / Maltepe Üniversitesi  

Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu / Haliç Üniversitesi  

Prof. Dr. Ali Dursun Ulusoy / Yaşar Üniversitesi  

Prof. Dr. Ata Tezbaşaran / Mersin Üniversitesi  



 

46 

 

 
Prof. Dr. Hikmet Geçgil / Üstün Yetenekliler Merkezi Malatya İnönü Üniversitesi  

Prof. Dr. Münevver Çetin / Marmara Üniversitesi  

Prof. Dr. Sirel Karakaş / Hacettepe Ün.  

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan / Ankara Üniversitesi  

Prof. Dr. Füsun Akarsu / Boğaziçi Üniversitesi  

Psk.Dr. Elvin Doğutepe Dinçer /Hacettepe Kosgeb  

Semih Yılmaz / Kasımoğlu Coşkun Koleji - Fen Lisesi Müdürü 

Sinan Öz / Tarsus Amerikan Koleji - Öğretmen 

Şaban Güneş / Kaman BİLSEM - Müdürü  

Şükran Gerçeker / Galatasaray Lisesi – Öğretmen 

Şükran Kılıç / MEB-Ö.E.R.D.H.Gn.Md.   

Uğur Değirmencioğlu / Danışman 

Yrd. Doç. Dr. Buket Yakmacı Güzel / Boğaziçi Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr. Ali Eryılmaz / ODTÜ  

Yrd. Doç. Dr. Hacer Elif Dağlıoğlu / Gazi Üniversitesi  

Yrd. Doç. Dr. Serap Emir / İstanbul Ün. Hasan Ali Yücel Eğ.Fak.  

Yrd. Doc. Dr. Ahmet Kurnaz / Aksaray Üniversitesi  

 

 

 

 

Strateji Belgesi Ön Taslağının MEB Uzmanlarıyla 

Değerlendirme Toplantısı 

( 11 Mayıs 2011, TÜBİTAK-TÜSSİDE Gebze ) 

 

 

 

Çalışma Grubu 

 

Prof. Dr. Füsun Akarsu ( Danışman-Boğaziçi Üniversitesi ) 

Mustafa Ruhi Şirin ( Çocuk Vakfı ) 

Murat Gürkan ( MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Gn. Md. Yrd. ) 

Aylin Ak (MEB-Ö.E.R.D.H.Gn.Md.  Uzmanı ) 

Sinem Tarhan (MEB-Ö.E.R.D.H.Gn.Md.   Uzmanı ) 

Necmettin Oktay ( TÜBİTAK-TÜSSİDE Müdürü ) 

Gürkan Kurulaya ( Beşiktaş BİLSEM Müdürü ) 

Halim Bayar ( Kocaeli BİLSEM Müdürü ) 

 

 

I.Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi  

Stratejisi ve Uygulama Belgesi ( 2012-2016 ) 

Birinci Taslağı İçin Görüş Bildiren Uzmanlar 

 

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili 

Yrd. Doç. Dr. H. Elif Dağlıoğlu 

Prof. Dr. Ümit Davaslıgil 

Prof. Dr. Ertan Eğribel 

Prof. Dr. İrfan Erdoğan 

Prof. Dr. Aydın Gülan 

Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu 

Dr. Faruk Levent 

Prof. Dr. Ayla Oktay 
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Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu 

Doç. Dr. Uğur Sak 

Prof. Dr. Bengi Semerci 

 

 

 

 

I.Türkiye Yeteneklerin Geliştirilmesi Stratejisi ve 

Uygulama Planı ( 2012-2016 ) İkinci Taslağı İçin 

Görüş Bildiren Uzmanlar 

 

 

Ali Haydar Ark 

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili 

Yrd. Doç. Dr. H. Elif Dağlıoğlu 

Uğur Değirmencioğlu 

Prof. Dr. Aydın Gülan 

Prof. Dr. Adnan Kulaksızoğlu 

Dr. Faruk Levent 

Dr. Azmi Özkardeş 

Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu 

Dr. Adile Gülşah Saranlı 

Prof. Dr. Bülent Zülfikar 
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İletişim Bilgileri 

 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Beşevler Kampüsü A Blok Beşevler ANKARA 

Tel  : (0312) 212 76 18 - 19 

Belgegeçer : (0312) 213 13 56 

www.orgm.meb.gov.tr/  

orgm@meb.gov.tr 

 

 

 

 

Çocuk Vakfı Çocuk Akademisi 

Üstün Yetenekli Çocuklar Araştırma Merkezi 

 

Zafer Sokak No:17 Nişantaşı-İstanbul 

Tel:  : ( 0212 ) 2404196-240 23 83 

Belgegeçer : ( 0212 ) 230 01 25 

www.cocukvakfi.org.tr 

cocukvakfi@hotmail.com 

ustunyetenek@cocukvakfi.org.tr  

 

 

 

TÜBİTAK 

 

Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere / Ankara 

Tel  : ( 0312 ) 468 53 00 

Belgegeçer : ( 0312 ) 427 74 89 

www.tubitak.gov.tr 

 

 

TÜSSİDE 

 

Barış Mah. Koşuyolu Cad. No: 48 P.K. 14 

41401 Gebze - Kocaeli – TÜRKİYE 

Tel  : (0262) 641 50 10   

Belgegeçer : (0262) 641 50 19 

www.tusside.gov.t 

tusside@tusside.gov.tr 
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