3

KONGRE TUTANA⁄I VE
KARARLAR K‹TABI
25 Eylül 2004

Yay›na Haz›rlayanlar
Mustafa Ruhi fiirin
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu
Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili

YAYINLARI

4

5

Çocuk Vakf› Yay›nlar› : 71
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yay›n Dizisi : 9

ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUKLAR

KONGRE TUTANA⁄I VE
KARARLAR K‹TABI

Kapak Tasar›m›:
Tasar›m:
Tashih:
Bask›-cilt:
Bask› tarihi:
Birinci bask›:

Cevdet Karal, Ender Ç›lg›n
Ali Çiftçi
Cemil Çiftçi
ERKAM Matbaas›
Ekim 2004
1000 adet

ISBN 975-552-066-X

Yay›na Haz›rlayanlar
Mustafa Ruhi fiirin
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu
Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili

Çocuk Vakf› Yay›nlar›
Zafer Sokak No: 17
34371 - Niflantafl›-‹stanbul
Telefon:
Belgegeçer:

0212 240 23 83 - 240 41 96
0212 230 01 25
www.cocukvakfi.org.tr
www.hayaledenyapabilir.com
bilgi@hayaledenyapabilir.com
elektronik posta: cocukvakfi@hotmail.com
ustunyetenek@cocukvakfi.org.tr

‹stanbul, 2004

6

7

Önsöz
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-25 Eylül 2004 tarihlerinde ‹stanbul’da gerçekleflen I. Türkiye Üstün
Yetenekli Çocuklar Kongresi, alan›nda birkaç ilki gerçeklefltirdi. Kongre, Millî E¤itim Bakanl›¤›, Marmara Üniversitesi ve Çocuk Vakf› iflbirli¤i örne¤i
olmas› nedeni ile önemli bir çal›flma ortam› oluflturmufltur. Bu iflbirli¤i kadar
önemli olan di¤er bir ilk ise üstün yetenekli çocuk e¤itimini merkeze alan bir
Kongre düzenlemeye cesaret edilmifl olmas›d›r. Türkiye’de üstün yetenekli çocuk
görüfllerinin Kongre öncesi ve sonras› süreçlerine yans›t›lmas› dikkate al›nd›¤›nda, çocuk haklar› aç›s›ndan da anlaml› bir ilkin yafland›¤› söylenebilir. Üç önemli
ilkin birarada gerçekleflmesinin güçlü¤üne karfl›n, Kongrede ülke ölçekli kararlar›n al›nm›fl olmas› da daha önemli bir ilk ad›m kabul edilmelidir.
Kuflkusuz, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin kazan›mlar› yaln›zca ilkleri baflarmas› ile s›n›rl› de¤ildir. Kongrenin, üstün yetenekli çocuk e¤itimi düflüncesinin Türkiye’nin gündemine getirilmesine sa¤lad›¤› katk› da önemlidir. Üstün yetenekli çocuk e¤itimi konusunu bütünlüklü çerçevede anlamaya çal›fl›rken akademik yaklafl›mdan ödün verilmedi¤i gibi, bu tutum, konuya siyaset
düflürülmesini de önlemifltir. Bize göre Kongrenin en önemli kazan›m› ve tutarl›l›¤› ise bu nokta olmufltur. Sözkonusu olan bu tutarl›l›¤›n, bundan sonraki Kongrelerin de yol haritas› olmas›n› temenni etmekteyiz.
Kongreleri tan›mlayan en önemli ölçüt ise al›nan kararlardan çok kararlar›n
hayata geçip geçmedi¤idir. ‹lk Kongrede al›nan kararlar› iki ana bafll›k alt›nda de¤erlendirmek mümkündür: Üstün yetenekli çocuk e¤itiminin örgün e¤itime dahil edilmesi, bir. Yayg›n e¤itime yönelik olarak Türkiye Üstün Yeteneklileri De¤erlendirme Kurumu’nun kurulmas›, iki. Örgün e¤itim kapsam›nda iki örgün uygulama modeli önerilmifltir: Özel grupland›rmalar ve okulöncesi, ilkö¤retim ve ortaö¤retim düzeyinde üstün yetenekliler için ayr› program modeli. Kongre Tutana-
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¤› ve Kararlar Kitab› incelendi¤inde görülece¤i gibi özel okul modeli tart›fl›lm›fl,
ancak bu konuda ortak bir görüfle ulafl›lamam›flt›r. Örgün ve yayg›n e¤itime yönelik Kongre kararlar›n›n muhatab› yaln›zca Millî E¤itim Bakanl›¤› ve Hükümet
de¤il, ilgili bütün öznelerdir. Çünkü, her alanda oldu¤u gibi üstün yetenekli çocuk e¤itimi alan›n› da ülke ödevine dönüfltürmek, bütün öznelerin kat›l›m› ve
katk›s› ile mümkün olabilir. Bunun için de, ikinci Kongreye kadar, Kongreye kat›lan veya kat›lamam›fl olan bütün ilgililerin katk›s›n› alarak çal›flmalar›n sürdürülmesi gerekmektedir.

‹çindekiler

I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’ne bafllang›c›ndan sonuçlan›ncaya eme¤i geçmifl, kifli, kurum ve kurulufllara; baflta Kongre ana sponsorumuz
TOBB olmak üzere Türkiye Bankalar Birli¤i ve Türkiye Halk Bankas›’na teflekkür
ederiz.
‹kinci Kongre’de buluflmak ümidi ile.
Mustafa Ruhi fiirin
Kongre Sözcüsü

Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu
Kongre Baflkan›
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Kongre Aç›l›fl Konuflmalar›

B

AYDA POLAT*
en Sinop Bilim ve Sanat Merkezi’nden AYDA POLAT.
Da¤lar›, tepeleri aflt›m; Karadeniz’e s›¤mad›m ve yan›n›za ›fl›nland›m.

Bugün art›k her fleyi farkl› düflünüyorum. Çünkü burada bizi bizden fazla
düflünen, önemseyen beyinler ve yürekler oldu¤unu görüyorum.
Gururluyum, kendime güveniyorum, arkadafllar›ma güveniyorum. Çünkü
önemseniyor ve de¤er görüyoruz.
Sevgili büyüklerim, böyle büyük bir organizasyonda, bizleri tüm Türkiye ile
buluflturdu¤unuz için binlerce teflekkürler..
Ben fliirler yaz›yorum. Merak ediyorum, acaba fliirlerini okudu¤um flairler de
flu anda aram›zda m›? Onlar› özellikle selaml›yorum. Sözlerimi bir fliirimle tamamlamak istiyorum.
Ellerim küçüçük, büyük yüre¤imse;
Zor de¤il yer açmak sevginize.
Hani onlarca eflarp ç›kar›r ya sihirbazlar kutudan,
Benden de size onlarca sevgi ve selamlar.
‹yi ki var›m. ‹yi ki vars›n›z.
Hepinize yürekten selamlar.
____________________________________

* Sinop Bilim ve Sanat Merkezi Kongre Çocuk Delegesi.
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BURAK SOYB‹R*
Ben BURAK SOB‹R. Amasya Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam ediyorum. 6.
S›n›f ö¤rencisiyim. Hofl geldiniz BÜLENT AMCA, siz de hofl geldiniz MET‹N AMCA.
Ve sevgili dinleyiciler, sizler de hofl geldiniz. Bizim için burada topland›¤›n›za göre, hayallerimizi gerçeklefltirebilmemiz için bizlere yard›mc› olaca¤›n›z› san›yorum.
Sizden çok fazla bir fley istemiyoruz. Bizi anlaman›z yeter.
Ben ›fl›nlanma makinesi üretmek istiyorum. Çünkü Amasya’dan buras› çok
uzak. Hem de okuluna ulaflamayan ö¤rencilerin okullar›na ›fl›nlanmas›n› da sa¤layarak bu sorunu çözebiliriz.
Ben zaman makinesi de üretmek istiyorum. Çünkü ben size sorsam Leonardo da Vinci’nin küçüklü¤ünde nas›l bir çocuk oldu¤unu? Bu salonda kaç kifli söyleyebilir ki. Bu yüzden hem o an›, hem de onu ve birçok kifliyi tan›mak için böyle bir makine üretmek istiyorum.
Bana bu f›rsat› tan›yan herkese ve bütün ö¤retmenlerime teflekkür ediyorum.

S

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N*

ayg›de¤er Baflkan›m,
Sevgili Çocuklar,
De¤erli Kongre Üyeleri,
Han›mefendiler ve Beyefendiler,

Sizleri anlam› sevgi, sevinç, bar›fl ve kardefllik olan çocuk selâm› ile selâml›yorum.
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin aç›l›fl program›na hofl
geldiniz.
Otuz y›l boyunca çocuk ödevine çal›fl›rken çok hâyallerim ve ütopyalar›m oldu. Bugünkü, arma¤anl› çocuk buluflmas› ise gerçekleflen birkaç hâyalimin en
büyü¤ü. Bunu önce, insanl›¤›n ulaflmas› gereken büyük çizgiyi sezmemi sa¤layan
arma¤anl› arkadafllar›ma ve Kongre süreçlerinin bütün kat›l›mc› öznelerine borçluyum. Müsaadelerinizle, her birine ayr› ayr› teflekkürlerimi sunuyorum. Evet; bu
kongre de bir hayâlin ürünü. ‹nan›yorum ki hayâl edebilen baflar›r.
Türkiye, yüz y›l› aflk›n bir süre içinde üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimleri konusuna e¤ilmeyi ve onlar› gelece¤e haz›rlama ödevini ertelemifl bir ülke durumunda. Sizi, bu süreç boyunca do¤an her üstün yetenekli çocukla insanl›¤›n neler kaybetti¤ini düflünmeye ve arma¤anl› çocuklar›n dünyas›na yolculu¤a ç›kmaya davet ediyorum.
Geçmifl yüz y›llarda üstün yetenekleri gelifltiren kurum gelene¤ine sahipken,
yetenekleri söndüren bir topluma dönüflmemizin temel nedeni, üstün yetenekli____________________________________

____________________________________

* Amasya Bilim ve Sanat Merkezi Kongre Çocuk Delegesi.

* Çocuk Vakf› Baflkan› ve Kongre Sözcüsü.
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leri yetifltirme gelene¤inin ortadan kalkmas›d›r. Cumhuriyetimizin kurulufl y›llar›nda Atatürk’ün “Milletimiz, sahip oldu¤u istidat ve yetenekleri gelifltirmelidir.”
uyar›s›na ra¤men 1940’lardan sonra üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminin suskunluk sarmal› ile örtülmesi sonucu, yetenekleri söndüren topluma dönüflme süreci h›zlanm›flt›r.
Üstün yetenekli çocuklar›m›za ilgi duyamay›fl›m›z›n esas nedeni, bu konuda
bir paradigma sahibi olmay›fl›m›zd›r. Türkiye’nin problem çözemeyen ülke durumuna dönüflmesinde üstün yetenekli çocuklar konusunda dikkat, düflünüfl, keflif
ve uygulama süreçlerinin oluflmamas›n›n pay› büyüktür. Bu süreçleri bafllatarak
üstün yetenekli çocuk fikrinin hayat›m›za girmesi, ailede ve toplumda öneminin
kavranmas›, düzenledi¤imiz Kongre’nin ana amaçlar›ndan biridir. Ve biz bunun
için buraday›z. Bu amaca karfl›l›k, üstün yetenekli çocuklar konusunu yaln›zca beyin gücü odakl› de¤erlendirmekten yana de¤iliz. Do¤an her çocuk geliflme ve yeteneklerini gelifltirme hakk›na sahip oldu¤u gibi mutlu ve güzel bir dünyada yaflama hakk›na da sahiptir. Üstün yetenekli çocuklar yüksek zihin ve zekâ, hâyâl
gücü, yarat›c›l›k ve t›pk› peygamberler gibi yüksek vicdan potansiyelleri ile dünyaya gelmeleri nedeni ile do¤alar› gere¤i farkl›d›r. Arma¤anl› çocuklara karfl› ilk
ödevimiz ise onlar› erken keflfetmeyi ö¤renmektir. Toplumda deha fikrinin yeniden uyanmas› da bu ilk ad›mla yak›ndan iliflkilidir. Bu ise üstün yetenekli çocuk
bilgisini ö¤renmek ve kültürünü yaflamakla geliflebilir.
‹nsanl›k tarihi boyunca büyük s›çramaya öncülük edenlerin üstün yetenekli
çocuklar› e¤itebilme gücüne ulaflm›fl toplumlar oldu¤u unutulmamal›d›r. Arma¤anl› çocuklar›n ilahi mimarilerine do¤ufltan ba¤›fllanm›fl büyük istidad›, medeniyet fikri ile gelifltirmeyi baflaran toplumlar, bu çocuklar›n insanl›k için üretece¤i
de¤er sayesinde yükselecek ve ilerleme düflüncesinin de öncüsü olacaklard›r.
Sevgili Gönüllü Çocuk Dostlar›,
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi ile arma¤anl› çocuklar›m›zla
yüzleflmek istedik. Türkiye’nin üstün yetenekli çocuk ödevine yönelmesini amaçlad›k. Millî E¤itim Bakanl›¤›, Marmara Üniversitesi, Çocuk Vakf› iflbirli¤inde, TOBB
ana sponsorlu¤unda, Baflbakan›m›z Say›n Recep Tayyip Erdo¤an’›n yüksek himayelerinde gerçeklefltirdi¤imiz bu Kongre’de konunun bütün öznelerinin kat›l›m›n›
sa¤lamaya özen gösterdik. 688 üstün yetenekli çocu¤un görüflünü Kongre öncesi süreçlerde dikkate ald›¤›m›z gibi Kongre Çocuk Delegelerinin üç gün boyunca görüfllerini almay› sürdürece¤iz. fiu anda üstün yetenekli çocuklar konusunda
birlikte tarihe bir kay›t düflmekten öte anlamlar› olan ola¤and›fl› bir buluflmay›
birlikte yaflad›¤›m›z› ruhumda derin bir flekilde hissediyorum. Ve bugün burada
yaln›zca günümüzün gündemi için de¤il gelecek için de bir araday›z. Üstün yetenekli çocuklar alan›nda stratejik bilginin üretilmesi, Türkiye’ye özgü e¤itim mo-
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dellerinin oluflturulmas›, uygulamac›lar›n yetifltirilmesi, alan›n örgün ve yayg›n
e¤itime yans›t›lmas› Kongre’nin bugüne ve gelece¤e yönelik öncelikli yaklafl›m›
olacakt›r.
Sevgili Arma¤anl› Arkadafllar›m,
De¤erli Konuklar›m›z,
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’ni Millî E¤itim Bakanl›¤›, Marmara Üniversitesi ve Çocuk Vakf› iflbirli¤inde haz›rlad›k. Çocuk Vakf› ad›na Millî
E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Üstün Yeteneklilerin E¤itim Projesi yöneticisi Metin Uzun’a, Bilim ve Sanat Merkezleri’nin ö¤renci, yönetici ve ö¤retmenlerine, Genel Müdürümüz Say›n Ali Haydar S›ld›ro¤lu’na, Müsteflar›m›z Say›n Prof. Dr. Necat Birinci’ye ve Bakan›m›z Say›n
Doç. Dr. Hüseyin Çelik’e teflekkürlerimi sunuyorum. Kongre düflüncemize ilk ilgiyi
gösteren Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi Özel E¤itim Bölümü Baflkan› ve Kongre Baflkan› Say›n Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu’na, ayn› üniversitenin
ö¤retim üyesi ve Kongre Genel Sekreteri Say›n Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili’ye, Atatürk E¤itim Fakültesi Dekan› Say›n Prof. Dr. Sema S. Ergezen’e, Marmara Üniversitesi Rektörü Say›n Prof. Dr. Tunç A. Erem’e de teflekkürü zevkli bir görev kabul
ediyorum. Kongre’nin dokuz ayl›k süreçlerinde ilgilerini esirgemeyen Bilim ve De¤erlendirme Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyelerine, Durum Tespiti Alt Komisyonu, Politika Önerileri Alt Komisyonu Baflkan ve üyelerine teflekkürlerim yan›nda,
iflbirli¤i ve katk›lar›n› en güzel hat›ralar›m aras›nda koruyaca¤›m› bilmelerini isterim. Arma¤anl› çocuk ödevimizin gönüllü ortaklar›na gelince: Kongremizin organizasyon dan›flman›, halkla iliflkiler ve reklam çal›flmalar›m›zdaki yarat›c› yönetmeni Sevgili Cevdet Karal’›, çal›flma arkadafl› Sanat Yönetmeni Ender Ç›lg›n’›, Çocuk
Vakf›’n›n ve Kongrenin en büyük flans› sevgili P›nar Sökücü’yü içimdeki çocu¤un
selam› ile selaml›yorum. Ve bizi müzikle buluflturacak olan sevgili Tuluyhan U¤urlu ile genç gitar sanatç›s› Celil Refik Kaya’y› flimdiden tebrik ediyorum.
Türkiye’nin ilk üstün yetenekli çocuk kongresine ana sponsor olan Türkiye
Odalar Borsalar Birli¤i’ne, de¤erli Baflkan› Say›n Rifat Hisarc›kl›o¤lu’na, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yöneticilerine teflekkürü bir borç ve görev kabul
ediyorum. Ayn› duyarl›l›kla desteklerini esirgemeyen Türkiye Bankalar Birli¤i’ne,
Türkiye Halk Bankas›’na, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne, Consensus (pr) Ajans›’na, Yedirenk’e, Çoluk Çocuk Dergisi’ne, Ulusoy’a ve MNG Kargo yetkililerine
de çocuklar ad›na teflekkürlerimizi bildirmekten mutluluk duyuyorum.
De¤erli Konuklar›m›z,
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi düflüncesinin ülke ölçekli sahiplenilmesi ve kamuoyunda duyurulmas› Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan› Say›n Re-
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cep Tayyip Erdo¤an Beyefendinin himayelerinde gerçekleflmesiyle mümkün olabilmifltir. Say›n Baflbakan›m›za iflbirli¤i yapt›¤›m›z bütün gönüllü ortaklar›m›z ad›na teflekkür ederim.
Sevgili Baflkan›m,
Sevgili çocuklar, de¤erli gönüllü çocuk dostlar›,
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’ne teflrifleriyle bütün Türkiye’nin burada oldu¤unu bizlere hissettiren, lütfedip Kongremiz Onur Konu¤u olmay› kabul buyuran Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Baflkan› Bülent Ar›nç Beyefendiye, yüksek müsaadeleriyle, en nezih duygularla hürmetlerimi arz ederim.
Türkiye’de üstün yetenekli çocuk fikrinin hayata geçirilmesine verdikleri bu anlaml› deste¤in unutulmayaca¤›n› ve birlikte an›lmaktan büyük bir sevinç duyaca¤›m› arz etmekten de derin bir mutluluk duyuyorum.
Son olarak içime do¤an cümleyi sizlerle paylaflmak istiyorum:
Türkiye’yi hiç bu kadar umutlu görmemifltim.
Türkiye’nin ilk arma¤anl› çocuk buluflmas›na tekrar hofl geldiniz.

S

Prof. Dr. ADNAN KULAKSIZO⁄LU*

ay›n Meclis Baflkan›m, Say›n Rektör Yard›mc›m, Say›n Talim Terbiye Kurulu
Baflkan›, Say›n Özel E¤itim Genel Müdürü, Sayg›de¤er Ö¤retmenler, AnneBabalar, Sevgili Ö¤renciler ve bütün kat›l›mc›lar,
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’ne hofl geldiniz, fleref verdiniz.
Üstün yeteneklilerin tespit edilmesi, özel olarak e¤itilmeleri ve uygun ifl alanlar›na yönlendirilmeleri ülkemizin insan gücü planlamas› aç›s›ndan son derece
önem tafl›maktad›r. Bilim ve teknolojide ilerleyebilmek, sanattan ekonomiye her
alanda geliflebilmek ancak nitelikli insan gücü sayesinde mümkündür.
Kongremiz üstün yetenekli çocuklar›n özel e¤itiminin önemine dikkat çekmek, bu konudaki bilgi birikimini bir araya getirmek ve üstün yeteneklilerin e¤itimi ile ilgili yeni milli e¤itim politikas›na zemin oluflturmak amac› ile düzenlendi.
Kongrede 50’si sözlü, befli poster olmak üzere 55 bildiri sunulacak, birinde
çocuk ve gençlerin konuflmac› olarak kat›laca¤› iki panel yap›lacakt›r. Ayr›ca çocuk
ve gençlerle yetiflkinler farkl› grup çal›flmalar›na ve etkinliklere kat›labileceklerdir.
Bu akflam panel sonras› kongre iflleyiflini kontrol etmek üzere kongre divan
baflkan› seçimi yap›lacakt›r. Kongrenin ikinci günü sözlü sunumlar bittikten sonra kat›l›mc›lar›n Politika Önerileri Komisyonu ile Durum Tespit Komisyonu olarak
iki farkl› komisyonda çal›flma yapmalar›n› arzu etmekteyiz. Kongrenin üçüncü günü, Komisyonlar, Genel Kurul Salonu’nda ald›klar› kararlar› oylayarak kabul edeceklerdir. Kapan›fl oturumunda kongre kararlar› al›narak kamuoyunun bilgisine
sunulacakt›r.
____________________________________

* Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi Özel E¤itim Bölüm Baflkan› ve I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Baflkan›.
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Kongremiz Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 21 ilde aç›lm›fl olan ve 19 ilde faaliyet
halinde olan Bilim ve Sanat Merkezleri’nin (B‹LSEM) çal›flmalar›n›n tan›t›ld›¤› bir
yer olmufltur. B‹LSEM’lerin çal›flmalar›n› panolarda görebilirsiniz.
Kongrenin gerçeklefltirilmesi Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Çocuk Vakf›’n›n iflbirli¤i ile oldu. Bafltan beri gösterdi¤i titiz çal›flma ile Kongrenin bugüne gelmesini
sa¤layan Çocuk Vakf› Baflkan› Say›n Mustafa Ruhi fiirin’e, Vakf›n Sekreteri P›nar
Sökücü’ye, Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve E¤itim Teknolojileri Bölümü Ö¤retim Görevlileri Cahit Cengizhan ve Murat Çakar’a, Ö¤r. Gör. Aydan Ayd›n ve Oktay Sar›’ya, Kudrettin Açar’a ve Kongre’de katk›s› olan bütün ö¤rencilerime teflekkür ediyorum.
Ayr›ca, Kongrenin Say›n Bilim ve De¤erlendirme Kurulu ile Düzenleme Kurulu Üyelerine, bizlere parasal destek sa¤layarak toplumsal sorumluluk örne¤i gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’ne (TOBB) flükranlar›m› arz ederim.
Kongremizin konu ile ilgili bütün taraftarlara fayda sa¤lamas›n› diliyor, hepinizi en derin sayg›lar›mla selaml›yorum.

S

AL‹ HAYDAR SILDIRO⁄LU*

ay›n Meclis Baflkan›m, Sevgili Çocuklar, De¤erli Kongre Delegeleri, Han›mefendiler, Beyefendiler, De¤erli Bas›n Mensuplar›. I. Türkiye Üstün Yetenekli
Çocuklar Kongresi’ne hoflgeldiniz, fleref verdiniz.
Ben bugün burada Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n Üstün Yetenekli Çocuklarla ilgili yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› k›saca özetlemeye çal›flaca¤›m.
Milletlerin en büyük güç kayna¤› nitelikli ve yetiflmifl insan gücüdür. Ülkenin
kalk›nmas›nda fen, edebiyat, sanat, ekonomi, ticaret, politika v.b. alanlarda önderlik edecek liderler üstün veya özel yetenekli çocuklar aras›ndan ç›kmaktad›r.
Üstün veya özel yetenekli çocuklar›n yeteneklerini gelifltirerek, kapasitelerini en
üst düzeyde kullanmalar›n› sa¤lamak ülkemizin bugünü ve gelece¤i aç›s›ndan
büyük önem tafl›maktad›r. Ülke kalk›nmas› için her alanda birinci s›n›f ilim adamlar›na ihtiyac›m›z vard›r. Merhum Prof. Dr. Mümtaz Turhan hocam›n ifadesiyle, iki
yar›m kifliden bir tam kifli ç›kmaz. Onun için yetifltirece¤imiz kiflileri tam olarak
yetifltirmemiz icap etmektedir. Geçmifle ve günümüze bakt›¤›m›zda toplumlara
yön veren, ça¤lar› aç›p kapayanlar›n pasif ço¤unlu¤un de¤il liderlik ve yarat›c›l›k
gibi özelliklere sahip olan aktif, az›nl›k dedi¤imiz üstün veya özel yetenikli kiflilerin oldu¤unu görmekteyiz. Üstün veya özel yetenek kiflilerin baflar›l› bilim ve ifl
adam› olmalar› için gerekli, fakat asla yeterli de¤ildir. Üstün veya özel yetenek baflar›y› etkileyen di¤er faktörlerle uygun bileflim oluflturdu¤u zaman kifliler için bir
güç kayna¤› haline dönüflür. Asl›nda üstün veya özel yetenekliler ciddi bir risk
grubudur. E¤er yüksek zihinsel potansiyelleri uygun flekilde gelifltirilip yönlendirilebilirse baflar›l› birer fert olarak ülkemize ve insanl›¤a önemli hizmetlerde bulunabilirler. Aksi halde kendileriyle bar›fl›k olmayan, aile ve toplum için sorunlu grup
____________________________________

* Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim, Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürü.
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haline dönüflmeleri ihtimali oldukça yüksektir. Bu sebeple üstün veya özel yetenekli çocuklar›n özelliklerini ve ihtiyaçlar›n› bilmeyen ve bunlara karfl› ailelerin sergileyece¤i davran›fllar›n neler olmas› gerekti¤inin bilinmesine ve özel ö¤renme ihtiyaçlar›na cevap verecek, ö¤renme h›zlar›na uyum sa¤layacak e¤itim modellerinin gelifltirilmesine ihtiyaç vard›r.
Üstün veya özel yetenekli ö¤rencilerin e¤itiminde, dünya üzerinde bir benzeri bulunmayan ve tarihimizde Enderun Mektepleri ad›yla an›lan kurum önemli
hizmetler görmüfltür. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun alt› yüz y›l› aflk›n bir süre üç k›ta üzerinde hakimiyet kurmas›nda Enderun Mekteplerinde yetiflen devlet adamlar›n›n rolü oldukça büyüktür. Enderun Mektepleriyle ilgili kaynaklar incelendi¤inde ö¤renci ve ö¤retmenlerin özel olarak seçildi¤i, uygulanan e¤itim-ö¤retim metodlar›n›n özel e¤itim ilkesine göre yap›ld›¤›, mekteplerin, ça¤›n en üst düzeydeki imkanlar›yla donat›ld›¤› ve belki de en önemlisi buralarda yetifltirilen üstün veya özel yetenekli kiflilere devlet yönetiminde yeteneklerine göre bütün kap›lar›n
aç›ld›¤› bir gerçektir. Cumhuriyet döneminde üstün veya özel yetenekli ö¤rencilerin e¤itimi için çeflitli düzenlemeler yap›lm›fl ve kanunlar ç›kar›lm›flt›r. 1960 öncesi düzenlemeler daha ziyade bireysel niteliktedir. 1960 y›l›ndan sonra yap›lan
Milli E¤itim fiûralar›nda özellikle 1962 y›l›nda 7. Milli E¤itim fiûras›’nda üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimi için gerekli tedbirlerin al›nmas› hükme ba¤lanm›flt›r.
Ancak bu tavsiye neticesinde Ankara’da üstün özel s›n›flar aç›lm›fl, daha sonra
ciddi problemlerin ç›kmas› üzerine ilkokullar›n bünyesindeki özel üst s›n›f uygulamas›na son verilmifltir. Günümüzde orta ö¤retim derecesinde, fen liselerinde,
sosyal bilimler liselerinde, güzel sanatlar liselerinde bu uygulamalar devam etmektedir. Yine üstün yeteneklilerin e¤itimi için 6. ve 8. kalk›nma planlar›nda,
1987-88-89-90 icra planlar›nda, özel e¤itim hizmetlerinin götürülmesi de yine
hükme ba¤lanm›flt›r. Bilim ve Sanat Merkezleri okul öncesi ilkö¤retim, ortaö¤retim ça¤›ndaki üstün veya özel yetenekli ö¤rencilerin bireysel yeteneklerinin fark›nda olmalar›n› ve kapasitelerini gelifltirerek en üst düzeyde kullanmalar›n› sa¤lamak amac›yla aç›lan ba¤›ms›z özel e¤itim kurumlar›d›r. Bu merkez ilk defa Ankara’da 1996 y›l›nda aç›lm›fl, bugün halen yurdumuzda 24 tane Bilim ve Sanat
Merkezi vard›r. Bu merkezlere devam eden yani örgün e¤itim kurumundaki bu
çocuklar›m›z, s›n›f ve flube ö¤retmenleri taraf›ndan genel, zihinsel, resim ve müzik yetene¤i alanlar›nda aday gösterildiler. Bu ö¤renciler, Bakanl›¤›m›z uzmanlar›nca grup veya bireysel incelemelere al›nd›lar. Yeterli performans› gösteren ö¤rencilerin kay›tlar› Bilim ve Sanat Merkezlerine böylece kaydedildiler. Merkezlerde ö¤rencilerin bir araya geliflini belirleyen ana ölçüt yafl gruplar› de¤il, yetenek
ve ilgi gruplar›d›r. Yöntem olarak ö¤retmenlerin ö¤rencilere ö¤retmesinden ziyade, gençlerin kendi seçecekleri projeler etraf›nda kendilerinin gelifltirdikleri çö-
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zümlü uygulamalar› ve bu süreç içerisinde ö¤renmeleri esas al›nmaktad›r. Böylece gençler bir uzman›n liderli¤inde planlama, uygulama, de¤erlendirme aflamalar›n› yaflayarak üretken, sorun çözen, yarat›c›, düflünebilen ve ifl yapabilen bireylere dönüflmektedirler.
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi bu konuda flimdiye kadar yap›lan çal›flmalar› ve bilgi birikimini toparlamak, konuya ilgi duyan ve sorumlu olan
taraflar› bir araya getirerek kamu oyunun dikkatini çekmek, üstün veya özel yetenekli çocuklar›m›z için gereken topyekün uyan›fl› sa¤lamak amac›yla düzenlenmifltir. Kongre boyunca çok de¤erli araflt›rmac› ve akademisyenlerce haz›rlanan
bildirilerin sunumu yap›lacak, tart›fl›lacak ve kabul edilecektir. Komisyonlar kendi
konular›n› görüflüp karara ba¤layacak ve Bakanl›¤›m›za da bu hususta yol göstereceklerdir. Bu Kongrenin yap›lmas›nda görev alan Marmara Üniversitesi Atatürk
E¤itim Fakültesi’nin özellikle Özel E¤itim Bölümü Baflkan› Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu’na ve Çocuk Vakf›’na ve katk›lar sa¤layan herkese teflekkür ediyorum.
Kongrenin baflar›l› geçmesi ve sonuçlar›n›n milletimize hay›rl› olmas›n› diliyorum.
Kongre delegeleri, misâfirler ve di¤er dinleyiciler bireysel manada bir güzelli¤i
paylaflt›lar. Bu güzellikleri Çocuk Vakf› Baflkan› Say›n Mustafa Ruhi fiirin ve Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi Özel E¤itim Bölümü Baflkan› Prof. Dr.
Adnan Kulaks›zo¤lu’nun aflklar› sayesinde yafl›yoruz. Bu aflk, bu flevk olmasayd›
bu Kongrenin bu flekilde gerçekleflmesi mümkün olmazd›. Onlara da ayr› ayr› selamlar›m›, sayg›lar›m› iletiyorum.
De¤erli Delegeler, Say›n Bakan›m; Say›n Müsteflar›m bu kongreyi flereflendireceklerdi; ancak Maliye Bakanl›¤› ile yap›lmas› gereken bir görüflme nedeniyle
aç›l›fla ifltirak edemediler. Üç gün boyunca devam edecek olan kongreyi flereflendireceklerdir. Bu vesile ile bu kongrenin ülkemize hay›rlar getirmesi temennisiyle
hepinizi tekrar sayg›lar›mla selaml›yorum.
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R‹FAT H‹SARCIKLIO⁄LU*
Ad›na HÜSEY‹N ÜZÜLMEZ**

ok De¤erli T. B.M.M. Baflkan›, De¤erli Konuklar, Çok K›ymetli Ö¤renciler,
Çocuklar, De¤erli Bas›n Mensuplar›, hepinizi flahs›m ve Türkiye Odalar Birli¤i Baflkan› ad›na sayg›yla selaml›yorum.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak bu kongreye ana sponsor olmaktan
k›vanç duydu¤umuzu belirtmek suretiyle sözlerime bafllamak istiyorum.
Kongreyi haz›rlayanlar›n, düflünür Konfüçyüs’ün “bir neslin kaderini bir önceki nesil belirler” sözünü kongrenin slogan› olarak seçmesindeki isabete sizlerinde kat›laca¤›n› umud ediyorum. Kongrede tart›fl›lacak konular›n içeri¤ine bakt›¤›m›zda ülkemizin uluslararas› alanda bilimsel ve teknolojik konularda güç sahibi olmas› için bu tür çal›flma ve araflt›rmalar›n ne kadar önemli oldu¤unu bir kez
daha anl›yoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak toplumumuzun bütün
alanlarda bilimde, ekonomide, teknolojide ve siyasette gelece¤imizi flekillendirecek olan üstün yetenekli giriflimci ve yarat›c› gençlerin özenle yetifltirilmesi için
gerekli olan her konuda imkanlar›m›z› seferber etmeyi en önemli görevlerimiz
aras›nda say›yoruz.
Geçen aylarda bas›nda da izledi¤iniz gibi bugün A.B.D.’de 25 profesörün özel
e¤itim verdi¤i gruba seçilen Yusuf O¤uzhan Artan’› bu konuda örnek olarak gösterebiliriz. Bu gencimiz A.B.D.’de mühendislik e¤itimi yaparken bir y›lda üç s›n›f›
birden tamamlamay› baflard›. Bu genç deham›z›n e¤itimini en iyi okullarda tamamland›ktan sonra yurda dönmesi ve TOBB Üniversitesi’nde genetik araflt›rma
bölümünde çal›flmas› planlanmaktad›r. Kendisinin Amerika’daki e¤itim masraflar›n›n tümünü de bafltan beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i üstlenmifltir.

____________________________________

* Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkan›.
** Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi.
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Üstün yetenekli çocuklar gelece¤in liderleri, bilim adamlar›, fikir adamlar› ve
sanatç›lar›d›r. Ne yaz›k ki onlar› çok az tan›yoruz. Üstün yetenekliler ve onlar›n
e¤itimleri son derece önemli ve ciddi bir konudur. Eflatun’un alt›n çocuklar olarak nitelendirdi¤i, di¤erlerine göre ö¤renme h›zlar› oldukça yüksek olan bu çocuklar›m›z t›pk› yar›fl atlar› gibidirler. Ancak do¤alar›na uygun e¤itim programlar›
düzenlenmedi¤i için yani; e¤itim sistemindeki hatalardan dolay› maalesef bu cevherleri bugün, aff›n›za s›¤›narak, yük beygirlerine döndürdü¤ümüzü de ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin e¤itim sisteminde, biraz evvel örnek verdi¤im gibi yar›fl atlar›yla, yük beygirleri ayn› kategoride yar›flt›r›lmaktad›rlar. Bizim amac›m›z
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak yar›fl atlar›n›n, yar›fl atlar›yla yar›flmas›n›
sa¤lamakt›r. Koflmas› gereken birilerini, yürümeye zorlayarak öncü olacak kiflileri
s›radanlaflt›r›yoruz. Böylece ülkemizin gelece¤i için önemli büyük bir hazineyi heba ediyoruz. Türkiye’de üstün yeteneklilere yönelik uygulanan e¤itim sürecini son
derece öngörüsüz, bilinçsiz ve sistemsiz buluyoruz. Bu konuda Türkiye’de yap›lmas› gereken birçok çal›flma için Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin destekledi¤i bu Kongre’nin bir bafllang›ç olmas›n› temenni ediyorum. Aksi takdirde Türkiye için f›rsat olabilecek çocuklar e¤itim sistemindeki aksakl›klardan dolay› tam
tersine bir s›k›nt› teflkil edeceklerdir.
Konu e¤itim ve üstün yeteneklilerin e¤itimi olmas› hasebiyle Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i’nin kurmufl oldu¤u Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nden de
birkaç cümleyle söz etmek istiyorum. Üniversitemiz, gelece¤in Türkiye’sini infla
edecek uzman kadrolar› ve liderleri yetifltirmek üzere kurulmufltur. Sa¤lam temeller üzerine oturtulan bu üniversite güçlü bilim adamlar› kadrosuyla ifle bafllam›flt›r. Üniversitemizde bu sene bilgisayar, makina ve elektrik-elektronik mühendislikleriyle, iktisat, iflletme ve matematik bölümleri aç›lm›fl ve 2004-2005 ö¤retim
y›l›nda e¤itim ve ö¤retime bafllam›flt›r. Önümüzdeki y›llarda hem tabii, hem de
befleri bilimler alan›nda ülkemizin ihtiyac› olan di¤er bölümler de s›ras›yla aç›lacakt›r. Üniversitemiz özellikle üstün yetenekli çocuklara gerekli imkan› sa¤layabilmek için di¤er özel üniversitelerde burslu okuma imkan› %10’larda 20’lerde kal›rken, ö¤rencilerimizin özellikle matematik bölümünde tamam›n›, di¤er bölümlerde ise %50’sini burslu okutmaktay›z. Üniversitemizin politikas› çok ö¤renci almak de¤il, nitelikli ve yetenekli ö¤renci almakt›r. Nitekim daha ilk y›l›nda bu politikas›na uygun olarak bir sonuç yakalam›fl, üniversitemiz yüksek puanl› ö¤rencilerin tercihiyle ilk befl üniversite aras›na girmifltir. Bu gençlerden her biri ‹ngilizce’nin yan›nda ayr› bir yabanc› dil daha ö¤renecektir. Bu sayede alanlar›nda dünyadaki mevcut bilgiyi araflt›racak, bunlar›n analizini ve elefltirisini yapacak, ülkemizin gerçeklerini ve ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurarak yeni bilgiler üretecektir. Ve bunlar›n uygulamaya aktar›lmas›na zemin haz›rlayacaklard›r. K›saca
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gençler, üniversitemizde bu motivasyonu kazanacak, ifl dünyas›yla ifl birli¤i içinde yarat›c›l›k ve giriflimcilik ruhu, ülke sevgisi ve baflar› arzusu ve iradesiyle donanacaklard›r. Ülke meselelerini çözme heyecan›yla ifl hayat›na at›lacaklard›r. Bizim
de Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak hedefimiz budur. Yine Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i olarak en önemli hedeflerimizden biri de üstün yetenekli çocuklar›m›z›n uluslararas› standartlarda yetiflmelerini sa¤lamak ve bunlar›n sanayici ve iflverenlere kazand›r›larak ülkenin üretime, istihdama, ihracata ve yat›r›mlara katk› yapmalar›n› sa¤lamakt›r. Hedefimiz budur, bu amaçla üstün yetenekli çocuklar›m›z›n gelecekte sanayiyle ifl birli¤i yaparak ülkenin sanayisinin geliflmesinde, araflt›r›lmas›nda, gelifltirilmesinde büyük emeklerinin geçece¤ine inan›yorum.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olarak üzerimize düfleni yapaca¤›m›z› burada
ifade etmek istiyorum.
De¤erli Konuklar, kongre çal›flmalar›n›n baflar›l› geçece¤i ve kongre sonuçlar›n›n yar›nlar›n neslini yetifltirecek e¤itimcilere ›fl›k tutaca¤› inanc›yla bu önemli
kongrenin düzenlenmesinde eme¤i geçen, katk›da bulunan herkese huzurlar›n›zda teflekkür ediyor, bu kongrenin ülkenin hem e¤itimine hem sanasiyisine ve
gelece¤ine ›fl›k tutmas› temennisiyle sayg›lar›m› sunuyorum.
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ay›n Meclis Baflkan›, e¤itime gönül vermifl Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n çok
de¤erli temsilcileri, de¤erli akademisyenler, gelece¤imiz olan çok sevgili
gençlerimiz ve bu gençlerimizi yetifltirirken hiçbir fedakarl›ktan kaç›nmayan sayg›de¤er aileler ve yaz›l› ve görsel bas›n›m›z›n çok de¤erli temsilcileri;
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Marmara Üniversitesi, Çocuk Vakf› taraf›ndan ortaklafla düzenlenen ve Say›n Baflbakan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an’›n himayelerinde
gerçeklefltirilen I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuk Kongresi’ne hoflgeldiniz. Hepinizi üniversitem ve flahs›m ad›na öncelikle en derin sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.
Efendim, Rektörümüz Say›n Prof. Dr. Tunç Erem Ankara’da bir toplant›ya kat›ld›¤›ndan onun konuflma ve mesaj›n› sizlere arz etmeden önce müsadelerinizle
k›sa da olsa bir öyküyle konuflmama bafllamak istiyorum. Bildi¤iniz gibi günümüz, bugün teknoloji ve bilgi ça¤›n› yaflamaktad›r. Teknoloji ve bilgi ça¤›nda da
bafl döndüren geliflmeler olmaktad›r. Dolay›s›yla e¤itimin özellikle de üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminin önemi hepimizce malumdur. Pazar günlerinin kahvalt› keyfini hepimiz yaflam›fl›zd›r. Böyle bir pazar gününde evin çok yetenekli, çok
zeki, ak›ll› çocu¤u sinemaya gitmek istiyor ve babas›na sinemaya gitmek istedi¤ini ifade ediyor. Ancak babas›n›n son derece iflleri yo¤un, çocu¤u o gün götürmek istemedi¤i için çocu¤a, “sana ben bir dünya haritas› verece¤im. Bu dünya
haritas›n› makasla kesece¤im ve e¤er sen ülkeleri do¤ru s›rada yerlefltirebilirsen
ben seni bugün sinemaya götürece¤im.” Al›yor gazetesini, çay›n› içiyor büyük bir
keyifle. Befl dakika sonra çocuk sesleniyor. “Baba gel, ben dünya haritas›n› yerli
yerine getirdim.” Babas› ihtimal vermiyor, inanam›yor ama gideyim bir bakay›m
____________________________________

* Marmara Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›.
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diyor. Hakikaten gidiyor bak›yor, bütün ülkeler do¤ru bir flekilde yerlefltirilmifl.
“Nas›l yapt›n bunu” diyor? “Baba çok kolay” diyor çocuk. “Dünya haritas›n›n arkas›nda insan vard›, insan› düzeltti¤iniz anda dünya da düzeliyor” diyor. Dolay›s›yla e¤itimin ve üstün yetenekli çocuklar›n e¤itiminin öneminin kelimelerle anlat›lamayacak kadar önemli oldu¤unu hepimiz çok daha iyi biliyoruz. Yüksek müsadelerinizle ben Say›n Rektörümüz Prof. Dr. Tunç Erem’in mesaj›n› arz ediyorum:

Prof. Dr. TUNÇ EREM’‹N Mesaj›
Sayg›de¤er Konuklar;
Üstün yetenekli çocuklar bir hazinedir. Bu sözler bana ait. Asl›nda tek bir
kimsenin görüflü de de¤il. Sadece 2000 y›l›nda Honkong’da düzenlenen Üstün
Yetenekli Çocuklar E¤itim Konferans›’nda s›k s›k tekrarlanm›fl, adeta slogan haline gelmifl birkaç cümleden birisidir. Türkiye’den bak›ld›¤›nda durum nedir? 21.
yüzy›lda bir ülkenin en de¤erli hazinesi petrol ya da do¤algaz yataklar› m›d›r? Hay›r! Tarihi kal›nt›lar m›? Yine hay›r! Bilgi ça¤›nda hazine beyin gücüdür. T›pk›
Honkong’da söylendi¤i gibi üstün yetenekli çocuklar bir hazinedir. Evet, üstün yetenekli çocuklar bizce de hazinedir. ‹leride önemli roller üstlenecek, yetiflkinler
haline gelecek bu çocuklar yaln›z ülkeleri için de¤il, dünya için de¤erlidir. Mevcut
bilgiler ülkemizdeki üstün yetenekli çocuk say›s›n›n 452.000 ile 650.000 aras›nda de¤iflti¤ini vurgulamaktad›r. Ne yaz›k ki Türkiye üstün yetenekli çocuklar›n› evrensel bir deyiflle üstün çocuklar hazinesini e¤itemeyen ve yetifltiremeyen bir ülke durumundad›r. H›zl› ö¤renme, mükemmel haf›za, genifl kelime hazinesi, ola¤anüstü espri anlay›fl›, üstün gözlem yetene¤i, güçlü okuma ve anlama becerisi
k›saca Eflatun’un deyimiyle alt›n çocuklar özel e¤itim olanaklar›ndan yeteri kadar
yararlanamamaktad›rlar. Onlar›n geliflme hakk› önündeki en büyük engel ise anlay›fl ve felsefe eksikli¤idir. Ülkemizin bu büyük beyin gücüne hak etti¤i de¤eri
vermesi, anlaml› bir sorumluluk duygusu ve asli bir görevdir. Bu görev yaln›z ça¤dafl bilimlerin befli¤i Bat› Avrupa ülkeleriyle ayn› birlik içinde yer almaya haz›rlanan Cumhuriyet Türkiye’sine karfl› bir ödev de¤il, ayn› zamanda dünya çocuklar›na karfl› ödevimizdir. Bu durumda yap›lacak ilk ifl üstün yetenekli çocuklara yönelik stratejik bilginin üretilmesi ve üstün yetenekli çocuk paradigmas›n›n belirlenmesidir. Say›n konuklar; araflt›rmac› ve uygulamac›lar›n çözüm yönünde alacaklar› mesafe uzun ve çetindir. ‹lk ad›m m›? Do¤rusu ilk ad›m konunun tan›mlanmas› olacakt›r. Üstün yetenekli çocuklar kimlerdir ve di¤er çocuklardan nas›l
ayr›lmaktad›r? Bunlar›n ortaya konulmas› ad›na hangi modeller önerilebilir? Toplumsal motivasyonu, yönetimi ve üretimi güçlendirecek üstün yetenekli çocuklar›n do¤alar›na uygun e¤itim programlar› nas›l haz›rlanmal›d›r? E¤itici ve ö¤retici-
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lerinin e¤itim ve e¤itim ortamlar›n›n düzenlenmesi nas›l olmal›d›r? ‹leri aflamada
üstün yetenekli çocuklar›n istihdam olanaklar› nas›l belirlenmelidir? Kuflkusuz bu
sorular stratejik bilgi üretimi, stratejik yöntem gelifltirme ve stratejik planlama
odakl› yaklafl›m› esas alan 1. Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin oturumlar›nda ellinin üzerindeki bildiriyle do¤ru yan›tlar›n› bulacakt›r. Bilim ve De¤erlendirme Kurulu baflta olmak üzere toplant›ya büyük emek veren herkese teflekkür
ediyorum. Bu vesile ile I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin Baflkanl›¤›n› baflar›yla yürüten Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi Özel E¤itim
Bölümü Baflkan› Say›n Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu’nu, üniversitemize s›cak ilgi
ve deste¤ini hiç bir zaman esirgemeyen ‹stanbul Milli E¤itim Müdürü Say›n Ömer
Bal›bey’i, Atatürk E¤itim Fakültesi Dekan› Say›n Prof. Dr Sema Sevinç Ergezen’i,
E¤itim Bilimleri Enstitüsü Müdürümüz Say›n Prof. Dr. Ayla Oktay’› ve tüm kat›l›mc›lar› huzurlar›n›zda kutluyorum. Kongre Sekreteri, üniversitemiz ö¤retim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili’yi, kongre sözcülü¤ünü üstlenen Çocuk Vakf›
Baflkan› Say›n Mustafa Ruhi fiirin’i ayr›ca kutlamak istiyorum. ‹kincisi üç y›l sonra
düzenlenecek olan kongrede al›nacak kararlar›n üstün yetenekli çocuklar›n yar›nlar›na ›fl›k tutmas›n›, akademisyen, uzman, parlamenter, bürokrat, kamu ve özel
kesimden bütün ilgililere yol göstermesini diliyorum. Kongrenin son gününde
Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Konseyi’ni belirlemek üzere yap›lacak seçimlerde üye seçilecek çocuklar›m›z› da kutluyorum. Seçimin demokratik olgunlaflmam›zda anlaml› bir örnek oluflturaca¤›na inan›yor, üç y›l görevde kalacak konseye
baflar›lar temenni ediyorum. Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› Bilim ve Sanat Merkezlerinden 9-13 yafl grubu ikifler çocu¤un kongreye kat›lmas›n› demokratik geliflmede olumlu bir baflka ad›m olarak görüyorum. 23 Nisan’lar›, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› ad› alt›nda arma¤an eden Yüce Önder Atatürk’ün Türkiye’sinde, Çocuklara verilen önemin yayg›nlaflmas›n› ümit ediyorum.
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BÜLENT ARINÇ*

ayg›de¤er Konuklar, Han›mefendiler, Beyefendiler
Bir maden kadar de¤erli ve bir maden kadar bulunmas› zor olan üstün yetenekli çocuklar›m›z için düzenlenen bu kongreye kat›ld›¤›m için çok mutluyum.
Bu kongrenin büyük bir anlam tafl›d›¤›n› düflündü¤üm için daveti hiç tereddütsüz kabul ettim.
Bu güzel organizasyonu yapan Milli E¤itim Bakanl›¤›’na, Marmara Üniversitesi’ne ve kendisini çocu¤a, çocuk yüre¤ine vakfetmifl Türkiye’nin gizli kahramanlar›ndan Çocuk Vakf› Baflkan› Say›n Mustafa Ruhi fiirin’e teflekkür etmek,
deste¤imi bildirmek için geldim.
Bu çal›flmalar gönüllü fertlerin elinde büyür. Zaten Çocuk Vakf›’n›n “Politika
Önerileri Ön Raporu”nda da devletten daha çok sivil örgütleriyle uzman kurumlar›n ve gönüllülerin, üstün yetenekli çocuklar konusuna e¤ilmesi öneriliyor.
fiahsen ayn› görüflte oldu¤um için sivil örgütlerin, gönüllülerin, bilim adamlar›m›z›n bu tür çal›flmalar›na elimden gelen her deste¤i vermeye çal›fl›yorum.
Sayg›de¤er Dinleyenler, Kat›l›mc›lar,
Üstün yetenekli çocuklar Türkiye’nin de¤erli yerüstü madenleridir. Say›lar› azd›r, çok zor bulunurlar, ifllenmesi zahmetlidir ama ihtiyac›m›z olan k›ymetli maden onlard›r. Gelece¤in Türkiye’si onlar›n üstün yeteneklerine, zekalar›na muhtaçt›r.
Çocuk Vakf›’n›n broflürlerinde Konfüçyüs’un güzel bir sözü var:
“Bir neslin kaderini bir önceki nesil belirler.”
____________________________________

* Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan›.
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Gelece¤imizi, flu anda keflfetti¤imiz bu üstün zekal› çocuklar, onlar gibi keflfedilmeyi bekleyen genç beyinler belirleyecek.
Bu Kongre gelece¤e bir yat›r›md›r.
Yeni Türkiye’nin gelece¤ini üstün yetenekli çocuklar belirleyecek.
fiimdi yat›r›m zaman›d›r. Yeni Türkiye’de k›sa vadeli, geçici, s›n›rl› planlar
yoktur.
Art›k gelece¤i tasarlayarak yat›r›m yap›lmal›, planlar çizilmelidir.
Son 10 y›l›m›z, gelece¤i hesaba katmadan planlayanlar yüzünden heba oldu.
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Gelece¤imiz parlak ve ayd›nl›kt›r. Kimse ›fl›¤› yükselen bir Türkiye’nin üzerine
gölge düflüremez. Coflkunuzu, heyecan›n›z› ve hayallerinizi yitirmeyin. Allah yard›mc›m›zd›r.
Sayg›de¤er Misafirler, De¤erli Bilim Adamlar›
Büyük bir heyecanla kat›ld›¤›m bu toplant›n›n hepimize hay›rl› olmas›n› diliyorum.
Unutmay›n ki siz gelece¤i infla ediyorsunuz. Bu ulvi çal›flmalar›n›za flevkinizi
k›rmadan devam edin.

fiimdi ayn› hataya düflmemeliyiz. Çocuklar›n e¤itimine yat›r›m yapmak Türkiye’nin gelece¤ine yat›r›m yapmakt›r.

Ülkemizin gelece¤i, dünya ve AB ile entegrasyonu için kara haberler verenlere, umutsuzluk afl›layanlara kulak asmay›n. Türkiye büyük bir akarsu gibi coflkun bir flekilde ilerliyor.

Kaybedecek zaman›m›z, bofla harcayacak enerjimiz, çöpe at›lacak projelerimiz yok. Böyle bir lükse sahip de¤iliz. Bu yüzden çok çal›flmak, çok u¤raflmak ve
gelece¤imizi do¤ru tasarlamak zorunday›z.

Bizim ülkemiz için çizdi¤imiz hayallerimiz tek tek gerçekleflecektir buna inan›yorum. Türkiye’nin yak›n hedefi AB üyeli¤idir ve bu konuda bütün karamsar
haberlere ra¤men üyelik sürecimizde bir sorun yoktur.

‹flte bu kongre gelece¤in tasarlanmas› için at›lm›fl bir ad›md›r.
Sayg›de¤er Misafirler,
Son olarak sevgili çocuklar›m›za birkaç cümle söyleyerek konuflmam› tamamlamak istiyorum.
De¤erli Çocuklar,
Büyük bir ülkenin çocuklar›s›n›z. Kökleri derinde, medeniyetlere, kültürlere
ev sahipli¤i yapm›fl ve tarihin ak›fl›n› de¤ifltirmifl bir milletin evlatlar›s›n›z.
Bizler, tam demokratik, özgür, ayaklar› üzerinde dik duran bir ülkede yaflaman›z için çal›fl›yoruz.
Özgür ve büyük Türkiye bayra¤›n› yak›nda sizler tafl›yacaks›n›z. Bu bayra¤›
tafl›mak için flimdiden kendinizi haz›rlamal›s›n›z. Kendinize güvenin. Milletinize
güvenin. Ülkenize, devletinize güvenin. Arkan›zda koca bir tarih, büyük bir medeniyet, ulvi bir din, köklü bir kültür var. Bunlara s›rt›n›z› dayay›n ve bafl›n›z› dik
tutun.
Art›k köflesine çekilmifl, içine kapanm›fl, korkularla yönetilen bir Türkiye yok.
Yeni bir Türkiye var.
Kendine güvenen, onurlu, güçlü, etraf›na ›fl›k saçan, halk›na inan bir Türkiye var art›k.
Tarihin ak›fl›na kendini b›rakan de¤il, tarihin ak›fl›n› de¤ifltiren bir ülke olaca¤›z. Ve siz çocuklar, yeni Türkiye’nin yeni mimarlar›, bayraktarlar›, Cumhurbaflkanlar›, Meclis Baflkanlar›, Baflbakanlar› olacaks›n›z.

Türkiye’nin AB üyeli¤ine karfl› ç›kan içte ve d›flta baz› çevreler kas›tl› olarak
baz› konular› abart›yorlar. Amaçlar› modern, güçlü ve dünya ile sa¤l›kl› iliflki kuracak Türkiye’nin geliflimini engellemektir. Ancak buna f›rsat vermeyin ve yolunuza
devam edin.
Sizin kongreniz bilime inanan, ilime, insana yat›r›m yapan bir ülke örne¤idir
ve ancak bu flekilde güçlü Türkiye hayalimizi gerçeklefltirebiliriz.
Do¤ru yolda ilerliyorsunuz, do¤ru ülkede, do¤ru ifller yap›yorsunuz. Meclis
Baflkan› olarak arkan›zday›m, yan›n›zday›m.
Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
Kongreniz hay›rl› olsun.
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MÜZ‹KLE SELÂMLAMA
TULUYHAN U⁄URLU’NUN Konuflmas›

ay›n T.B.M.M. Baflkan›m, K›ymetli Han›mefendiler, Beyefendiler;
Tuluyhan U¤urlu neden burda, böyle manal› bir günde, bu kadar önemli bir
günde neden burda? Çünkü Tuluyhan U¤urlu, genç yaflta, çocuk yaflta üstün yetenekli çocuklar yasas›ndan faydalan›larak devletin yurtd›fl›na sanat e¤itimi için
yollad›¤› çocuklardan biri. Tuluyhan U¤urlu onun için bugün burda, aram›zda.

Tabi, iki-üç fley söyleyece¤im; çok kilit fleylerdir bunlar. Ben bizzat yaflad›¤›m
için söyleyce¤im fleyleri çok önemsiyorum ve sizlerin de önemsemesi gerekti¤ine
inan›yorum. Bir kere üstün yetenekli çocuklar›n çok küçük yafltan keflfedilip, devlet bursuyla teflvik edilmesi çok acilen yeniden sa¤lanmal›. 4444 ve 6660 say›l›
kanunlar›n tekrar gündeme getirilmesi çok önemli. Müzik e¤itimi, sanat e¤itimi
için konufluyorum: Konservatuarlar›n dört yafl›ndan, hatta üç yafl›ndan itibaren
çocuklar› e¤itmeye bafllamalar› da çok önemli. En önemli olan da çocu¤u yollad›n›z yurtd›fl›na, çocuk adam oldu geldi, farkl› bir kimlik tabi, çünkü üstün yetenekliler farkl› kimliklere sahiptirler; farkl› düflünürler onlar di¤er bireylerden. Toplumun, bizzat devletin çocuk yaflta himayeye ald›¤› ve yetifltirdi¤i gence hayat›n›n geri kalan döneminde de ayn› flekilde sahip ç›kmaya devam etmesi gerekir.
Bu üç fley yap›ld›¤› zaman; çok k›sa bir zamanda -iddia ediyorum, on y›l içindeüstün yeteneklilerin ço¤ald›¤› ve üretime yani yarat›c› ruha dönük çal›flmalar›n
yap›ld›¤› bir ülke oluruz. Aram›zdan fazla deha ç›kar. Deha var olan› en iyi icra
eden demektir. Oysa bizim dahilere ihtiyac›m›z var, yarat›c› ruha ihtiyac›m›z var,
üreten insana ihtiyac›m›z var. Bunlar› yetifltirmemiz gerekiyor. Çok çok teflekkür
ederim.
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Kongre Aç›l›fl Konferans›

Ü S T Ü N Y E T E N E K L ‹ L E R E ⁄ ‹ T ‹ M ‹ “ Z ‹ R V E Y E B A K I fi ”

B

FÜSUN AKARSU

ir ülkenin e¤itim durumunun o ülkenin genel durumunun en iyi aynas› oldu¤u yayg›n kabul gören bir benzetmedir. Buradan yola ç›karak üstün yetenekliler e¤itiminin hem e¤itimin bir alt kümesi olarak hem de iyi e¤itime en
çok muhtaç ve en iyi e¤itim sunumunu en çok talep eden bireylere verilen e¤itim sunusu olarak aynalar içinde en parlak yans›malar› veren ayna oldu¤u söylenebilir. Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin aç›l›fl konuflmas›n› bu çerçevede
de¤erlendirmenizi rica ederim. Ayr›ca “çocuk” sözcü¤ünün s›n›r› kronolojik yafl›n
de¤il “ö¤renme ve geliflme ihtiyac›”n›n belirledi¤ini de ifade etmek isterim. Bu
ihtiyaç bireylerin kendi çabalar› ile mevcut imkanlardan yararlanarak giderebilecekleri boyutun ötesindedir. Bu yüzden toplumun gelece¤inden sorumlu kifli ve
kurumlar›n bilinçli müdahalesine muhtaçt›r. Kongrenin bu acil ve kritik ihtiyaca
yönelik kararlar›n al›nmas› ve bunlar›n yaflama geçirilmesi için gerekli iradeyi hayata geçirmede bir vesile olmas›n› dilerim.

Enderun
Üstün yetenekliler e¤itiminin dünyadaki ilk ve en ilginç örne¤i olan Enderun ve onun yayg›n taban›n› oluflturan devflirme uygulamas› Osmanl› ‹mparatorlu¤undan bugüne bir yükselme, duraklama ve çöküfl çizgisi sergilemektedir.
Fatih Sultan Mehmet’in Bizans’daki uygulamay› yeniden düzenlemesiyle bafllayan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde en üstün baflar› örnekleri sergileyen,
duraklama ve gerileme dönemlerinde duraklayan ve gerileyen bu uygulama
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Cumhuriyet’le birlikte çeflitli fakat uzun ömürlü olmayan denemelere dönüflmüfltür. Miller’a göre Osmanl› Devletinin tarih çizgisindeki performans›n› etkileyen en
önemli unsur Enderun’un ifllevini yitirmesidir (Miller, 1941 ). Günümüzde üstün
yetenekliler e¤itiminin dayand›¤› kuramlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Enderun ve
devflirme e¤itiminin baflar›s› flu noktalarda özetlenebilir:
•

En yetenekli ve en yüksek potansiyel sergileyen çocuklar›n genifl bir tabandan seçimi

•

Bunlar› aileler yan›nda yo¤un dil, din ve kültür e¤itiminden geçirme

•

Performansa dayal› ikinci bir seçimle Edirne ve Galatasaray haz›rl›k okullar›na alma

•

Performansa dayal› bir baflka seçimle yeniçeri oca¤›na ya da Enderun’a
yerlefltirme

•

Enderun’da yine performansa dayal› odalara ay›rma

•

Enderun’da temel e¤itimin yan› s›ra farkl›laflt›r›lm›fl e¤itim uygulamalar›

•

E¤itim uygulamalar›n›n skolastik ö¤renmenin yan› s›ra yaparak-yaflayarak ö¤renmeye yer veren çok yönlü, yo¤un, zorlay›c›, ödül ve cezaya dayal› oluflu

•

Enderun’da çal›flan hocalar›n üstün nitelikleri (Akarsu, 1991 )

18. yüzy›ldan itibaren yukar›daki boyutlar›n bir k›sm›nda gözlenen bozulma
sonuçta Enderun’un yetenekten ba¤›ms›z bir biçimde imtiyazl› ailelerin çocuklar›n›n al›nd›¤›, ehil olmayan ö¤retmenlerle e¤itimi sürdürmeye çal›flan ve bafllang›çtaki ifllevini yitirmifl bir kuruma dönüflmesine yol açm›flt›r.
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neme okulu örne¤i son derece k›sa ömürlü olmufltur. Özel yabanc› okullar ya da
bu gelene¤i devralan okullar seçilmifl çocuklara ulusal müfredat s›n›rlar› içinde
hizmet vermeyi sürdürüyor. Seçim ve hizmetin niteli¤inin günümüz kuram ve uygulamalar› ile ne kadar örtüfltü¤ü tart›flma konusudur. TÜB‹TAK’›n bilim adam›
yetifltirme etkinlikleri kapsam›nda özellikle fen ve matematikte üstün yeteneklilere yönelik programlar› olarak say›labilir.
Dünyada, baflta Amerika Birleflik Devletleri olmak üzere Bat›’da ve Do¤u’da
1970’lerden bu yana h›zl› bir geliflme gösteren üstün yetenekliler e¤itiminin ülkemizdeki yans›malar› 1990’larda ortaya ç›kt›. ‹nanç Vakf› ve bir giriflimci üstün
yetenekliler için özel e¤itim veren okul açma çabas›na girifltiler. Çabalar istenen
sonucu vermedi. Ayn› dönemde Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde Bilim ve Sanat
Merkezleri kurulmaya baflland›. Say›lar› yirmi dört’e ulaflt› ancak nitelikleri istenen
düzeye ulaflamad›.

Uygulamada Baflar›s›zl›k
Bu uygulamalar›n k›sa ömürlü oluflu ve uygulamalar›n uygun niteli¤i yakalayamamas› konusunu biraz deflmekte yarar var. Bu analizin e¤itimimizin genel ve
neredeyse kronikleflen sorunlar›na iflaret etti¤i söylenebilir:
•

E¤itime verilen önemde samimi olmama, e¤itim önceli¤inin dilde/sözde
kalmas›, gereken kaynaklar›n ayr›lmamas›

•

Hizmetin sunulmas›ndaki “tekel” anlay›fl›n›n standartlarla s›n›rl› kalmay›p organizasyonun tümünü kapsamas›, dolay›s›yla geri bildirim alamamas›, kendisini yenileyememesi, kapal› bir sisteme dönüflmesi, k›s›r bir
döngüye girmesi

•

Hizmetin sunulmas› ve al›nmas›nda taraflar›n dürüst davranmamas›ndan kaynaklanan ikili oynama (formal gerçeklik-formal olmayan gerçeklik) durumu (Akarsu, 1990).

•

E¤itimde f›rsat eflitli¤inin “yoksunlukta eflitlik” biçimine dönüflmüfl kavramsallaflt›r›lmas›

•

Tarihsel ve kültürel miras›n bireyi de¤il toplulu¤u öne ç›kartmas› dolay›s›yla baz› bireylerin baz› aç›lardan ötekilerden daha üstün ya da farkl›
olabilece¤i kabulüne direnç

•

Genel olarak e¤itim hedefleri üzerinde uzlaflamama, toplumun gelece¤ini yönlendirmeye yönelik senaryolar›n olmay›fl› ya da bunlar›n aç›kça
tart›fl›l›p üzerinde uzlaflma sa¤lanm›fl senaryolar olmamas›

•

Üstün yetenekliler e¤itiminde uzmanl›k eksikli¤i

Cumhuriyet Dönemi
Cumhuriyet dönemi uygulamalar› baflar›l› fakat çok k›sa ömürlüdür. Yüksek
ö¤retmen okullar›, köy enstitüleri, t›bbiye, mülkiye, mühendislik mektepleri, konservatuarlar, üstün sanat yetene¤ine yönelik özel kanunlar gibi örnekler belirli
meslekler için gelifltirilmifl ‘s›n›rl› amaçl›’ üstün yetenekliler e¤itimi olarak tan›mlanabilir.
Ancak kitleye yay›lan e¤itim hizmeti genel e¤itimin içinde üstün yeteneklilere yer vermeyi yine ancak belli alanlardaki üstün yetenek tan›m› içerisinde baflarabilmifltir. Bunun en göze çarpan örnekleri 1960’lardan sonra aç›lan fen liseleri
ve 1980’lerde örnekleri görülen güzel sanatlar liseleridir. Genel e¤itim içinde ve
genel zihinsel yetene¤in farkl› e¤itimine yönelik özel s›n›f uygulamalar› ya da de-
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Özellikle üstün yeteneklilerle çal›flmakta olan meslektafllar›m›n ve kendileri
ya da yak›nlar› üstün yetenekli olanlar›n yukar›daki saptamalara verebilecekleri
say›s›z örnekler oldu¤una inan›yorum. Toplumumuzun üstün yeteneklileri yok
sayd›¤› ve özellikle bizim e¤itim sistemimizde özellikle ihtiyaç duyduklar› e¤itimi
onlara sunmay› kuvvetle reddetti¤i gerçe¤i zaman zaman üzülerek gözledi¤imiz
bir durumdur.
Günümüzde bilim ve teknolojideki bafl döndürücü geliflmelere paralel olarak
e¤itime bilimsel bulgu kayna¤› niteli¤indeki alanlarda da büyük geliflmeler yaflanmakta. Bunlar›n bafl›nda sinirbilim (neuroscience) dal›ndaki çal›flmalar geliyor. Beyin araflt›rmalar› bulgular› dünyadaki e¤itim uygulamalar›n› h›zl› bir biçimde de¤ifltirmeye bafllad›. Yüzy›llar boyunca deneyim ve uzun süreli gözlemlerimizle elde etti¤imiz ve ilkeler olarak izledi¤imiz saptamalar›n geçerli¤ine dair art›k laboratuvar bulgular› var. Ya da büyük düflünür, felsefeci ve kuram gelifltiricilerin iddialar›n›n baz›lar› art›k bilimsel bulgular olarak karfl›m›zda duruyor. Bilimin kat edece¤i mesafe hala uzundur. Ancak bugün bilebildiklerimiz bile bize yani insanla,
ö¤renmeyle, geliflmeyle u¤raflan bizlere iflimizi daha iyi yapmak için ne tür yeniden düzenlere yönelmemiz gerekti¤i konusunda ip ucu vermeye yeter nitelikte.
Özellikle üstün yeteneklilerin özellikleri ve bunlara dayal› incinebilirlikleri ve zarar
görmeye daha aç›k olufllar› bizi bu tür çocuklar›n daha farkl› biçimlerde ele al›nmas› gerekti¤ini söylüyor. Yetenek ve özellikleri itibar› ile herkese gerekti¤inde bireysellefltirilmifl ve farkl›laflt›r›lm›fl e¤itim ortamlar› sunabildi¤imiz güne kadar üstün yeteneklileri özel e¤itime muhtaç çocuklar kategorisinde görmeye devam etmemizin gerekli oldu¤unu düflünüyorum.

Üstün Yetenekliler E¤itiminin Özellikleri
Üstün yetenekliler e¤itiminin olmazsa olmaz nitelikte baz› boyutlar› var. Bunlar k›saca flöyle s›ralanabilir:
1.

Üstün yetenek alan ya da alanlar›nda adaylara isabetli tan› koyma

2. Farkl›laflt›r›lm›fl ö¤renme yaflant›lar›n›n, dolay›s›yla farkl›laflt›r›lm›fl ve okulla s›n›rl› olmayan ortam, malzeme ve ö¤renme ölçütlerinin sunulmas›
3. Ö¤renmelerin yaparak-yaflayarak, keflfederek ve ço¤unlukla ba¤›ms›z
çal›flma yöntemleriyle gerçeklefltirilmesi, yarat›c›l›¤a yer verilmesi
4. Çok yönlü bireysel geliflim planlar›n›n uzun vadeli düzenlemelerle örtüfltürülmesi, bunun için gereken önlemlerin hayata geçirilmesi
5. Ö¤renme ortam›n›n “meydan okuyucu/zorlay›c›” (challenge) durumlar
içermesi
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6. E¤itim hizmetinin üstün yetenekliler konusunda yetiflmifl ve tercihen kendisi de üstün yetenekli uzman ve “mentor” ya da ustalarla sunulmas›
7.

Üstün yetenekliler e¤itiminin olabildi¤ince erken, okulöncesi ça¤›nda
bafllat›lmas›

8. Ö¤renme ve geliflimle ilgili kritik kararlarda ö¤renenin katk›s›n›n, tercihlerinin ve sorumlulu¤unun dikkate al›nmas›
Yukar›da s›ralanan hususlar›n tüm e¤itim sistemindeki çocuk ve gençler için
gerçeklefltirilmesi bir uzak ideal olarak görülebilir. Ancak bunlar üstün yetenekliler için art›k bir zorunluluktur. Bu özellikleri içermeyen uygulama ad› ne olursa
olsun üstün yetenekliler e¤itimi de¤ildir.

Üstün Yetenekliler E¤itiminin Gerekçeleri
Dünyan›n 1990’larda geride b›rakt›¤› ancak bizim için geçerli¤ini korumaya
devam eden bir konu da üstün yetenekliler e¤itiminin dayand›¤› gerekçelerdir. Bu
konudaki tart›flmalar bireysel, e¤itimsel, hukuksal ba¤lamlarda ve toplumsal kalk›nmaya, uzun vadeli yat›r›mlara, maliyet etkilili¤ine, beyin göçü ve istihdam konular› oda¤›nda yap›lm›flt›r. Ülkemiz ba¤lam›nda k›saca özetleyelim:
Ça¤›m›z insan›n kendi bafl›na bir varl›k ve de¤er oldu¤unu kabul eden bir
ça¤d›r. Her birimiz içinde yaflad›¤›m›z aile ya da toplumun özellikleri bir yana, bar›nd›rd›¤›m›z özellikler aç›s›ndan birey olarak de¤er tafl›r›z. Bunun gelifltirilmesi,
gerçeklefltirilmesi hem birey hem de onun yetifltirilmesi sorumlulu¤unu tafl›yanlar için bir hak ve görevdir. ‹nsana sayg› onu kabulle bafllar.
Milli E¤itim Temel Kanunu her ö¤rencinin ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda
e¤itilmesini öngörür. Temel e¤itim ça¤›ndakiler için bu hizmet zorunludur (Milli
E¤itim Temel Kanunu, 1973). Özel e¤itim hakk›nda kanun hükmünde kararname ile de üstün yeteneklilerin özel e¤itim ihtiyac›na iliflkin uygulamalar›n hukuksal altyap›s› haz›rlanm›flt›r (Kanun ve Özel E¤itim Hakk›nda Kanun Hükmünde
Kararname, 2000).
8. Befl Y›ll›k Plan hedefleri üstün yetenekliler e¤itimini kalk›nman›n öncelikli
konular› aras›nda s›ralamaktad›r (DPT, 2000). Bir baflka deyiflle, kendi kanun ve
yönetmeliklerinin yan› s›ra imza att›¤› uluslararas› sözleflmelerle Türkiye Cumhuriyeti çocuklar›na farkl› yetenek, ilgi ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda e¤itim vermeyi
taahhüt etmifl durumdad›r. Bu kapsamda ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi;
Herkes için E¤itim Dünya Beyannamesi ve Temel Ö¤renme ‹htiyaçlar›n›n Karfl›lanmas› için Hareket Çerçevesi (1990, Jomtien) ile Çocuklar›n Yaflat›lmalar›, Korun-
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malar› ve Gelifltirilmelerine ‹liflkin Dünya Bildirgesi (1990, New York) tüm bu anlaflmalara imza atan ülkemizi uluslararas› hukuk düzleminde üstün yeteneklilere
farkl›laflt›r›lm›fl e¤itim hizmeti sunmada sorumlu taraf haline getirmifltir.
Üstün yetenekliler e¤itiminin en sa¤lam gerekçelerinden birisi nitelikli insan
kayna¤› olarak üstün yeteneklilere yap›lan yat›r›m›n gelecekteki getirisinin maliyet etkilili¤i hesaplar›na dayan›r. Konsolide bütçelerdeki en büyük harcama kalemlerinin bafl›nda e¤itim giderlerinin geldi¤i ve gayri safi milli has›lan›n ülkesine
göre %2 ila % 10’ aras›ndaki dilimin e¤itime ayr›ld›¤› düflünüldü¤ünde yat›r›m›n
verimlili¤ini art›rmaya katt›klar› katma de¤er aç›s›ndan üstün yetenekliler e¤itimi
ak›ll›ca bir yat›r›md›r. Beyin göçü ve bu durumun göç veren ülkede yol açt›¤› alternatif maliyet kayb› bu ülkelerde tart›fl›lan önemli bir sorundur. Günümüzde
kalk›nma indekslerinin yerini alan geliflmifllik indeksleri düflünüldü¤ünde devreye
giren ARGE faaliyetleri, telif kapsam›na giren özgün yarat›c›l›k örne¤i mahiyetindeki ürünler, patentler, tasar›m ve sanatsal ürünler gibi boyutlar›n büyük bir k›sm› üstün yetenek potansiyelinin kineti¤e dönüflmüfl biçimleri olarak yorumlanabilir. Bir atasözümüzün ifade etti¤i gibi ulu a¤açlar ormanlarda yetiflir.
Günümüzde pek çok ülkenin sorunlar›n›n bafl›nda istihdam sorunu gelmektedir. Çözümler aras›nda önde gelenler yaflam›n her alan›nda yarat›c›l›¤›n, yeni fikirlerin sergilenmesinin yan› s›ra giriflimcilik, organizasyon yapabilme ve risk alabilme gibi özelliklerin teflviki gelmektedir. Üstün yetenekliler bu çözümlere en yak›n duran kiflilerdir. Bir strateji gelifltirme uzman›m›z›n televizyon konuflmas›nda
ifade etti¤i gibi “imkan akl›n yerine geçemez ama ak›l imkan›n yerine geçer, imkan yarat›r” (Kaynak, 2003).
Belki de dünya örneklerinin tersine Türkiye’de görülen e¤itim düzeyi ile istihdam edilebilirlik aras›ndaki ters iliflki üstün yetenekleri reddeden anlay›fl›m›z›n bir
uzant›s›d›r.
‹nsanl›k tarihini yapanlar›n üstün yeteneklerini baflar›lar› ile kan›tlam›fl kifliler
oldu¤unu hat›rlamakta yarar var. Ve bugün birkaç geliflmemifl ülkenin d›fl›nda üstün yeteneklilerine özel ve farkl› geliflme f›rsatlar› sunmayan ülke kalmam›fl durumda. Gelece¤in tarihinin biçimlendirilmesinde bu bireylerin olas› katk›lar›n› hayal etmek çok zor olmasa gerek.
Türkiye üstün yetenekliler e¤itimini birkaç s›n›rl› ve baz› göstermelik uygulamalarla geçifltirmeyi sürdüremez. Bu konunun sahipleri ve paydafllar› olabilecek
kifli ve kurulufllara görev düflüyor. Çocuklar, çocuk kurulufllar›, ana-babalar, üniversiteler, örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›, uzman sivil toplum kurulufllar› ve
medya konuyu gündeme getirmeli, tart›flmal› ve at›labilecek ad›mlar› içeren bir
hareket plan› üzerinde anlaflmal›d›r. Bu Kongrenin böyle bir ortam› oluflturabile-
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ce¤ine inan›yoruz. Üzerinde çal›flmak üzere haz›rlanan bir model önerisini inceleme ve de¤erlendirmenize sunuyoruz. Ayr›nt›lar›n› sizlere da¤›t›lan metinlerde
bulaca¤›n›z model tasla¤›n›n ana temas› üstün yetenekliler e¤itiminin hem örgün
hem de yayg›n e¤itim kapsam›nda ele al›nmas›d›r. Örgün e¤itimde bilim ve sanat merkezlerinin (B‹LSEM) gelifltirilmesi ve örgün e¤itim kurumlar›nda özel
grupland›rmalar ve üstün yetenekliler için ayr› okullar önerilmektedir. Yayg›n e¤itim kapsam›nda Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar ve Gençler Kurumu
flemsiyesi alt›nda Yetenek Tan›lama ve ‹zleme (YET‹) Merkezleri ve Noktalar› oluflturulmas› önerilmektedir. Böylece üstün yetenekliler e¤itimi uygulamas›n›n sorumlulu¤u ve yükü kamu, özel ve üçüncü sektör aras›nda paylafl›larak topluma maledilebilecek, ayn› zamanda bu sektörlerin insan, malzeme ve ortam
kaynaklar› üstün yetenekliler e¤itiminin girdileri olarak kullan›labilecektir. Yat›r›ma maddi manevi katk› sa¤layan sektörlerin istihdam yaratma ve yetiflmifl eleman› de¤erlendirmede de katk›lar›n›n olaca¤› tahmin edilmektedir. Sözü edilen karmafl›k , çok yönlü, dinamik ve sinerjiye dayal› etkileflimleri koordine etmek üzere
de ba¤›ms›z bir kurumun hayata geçirilmesi önerilmektedir.
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ÇOCUK PANEL‹
“ÇOCUKLAR, E⁄‹T‹MLER‹ KONUSUNDA NELER
DÜfiÜNÜYOR VE NELER DÜfiLÜYORLAR”
K o n g re Ç o c u k D e l e g e l e ri
Ahmet Bahad›r ERKAN
Alp ARIBAL
Ayça Hazal DAMAR
Ayda POLAT
Aysu DAMAR
Ayflecan ALPER
Ayflegül BAYSAL
Azer Burcu SABAHAT
Bartu B‹NGÖL
Berkay ERDO⁄AN
Birol fiENTÜRK
Burak SOYB‹R
Burkay GÜR
Candost DEM‹RÖZ
Cemile Nihan TURHAN
Ça¤r› BULDU
Deniz Ege DALGIÇ
Deniz Gül ZORLU
Denizhan Cem TURAN
Dilara MATARACI
Dilaver VEL‹O⁄LU
Ece F‹L‹Z
Ece ÖZALP
Eda Dilara BAY
Eda TELL‹
Egecan KARAKAfi
Emre YORGANC‹G‹L
Erdem ASLAN
Y ö n e t e n : M u s t a f a R u h i fi i ri n

Erhan KAV‹
Fuatcan ERTA
Gizem ÖNCÜ
Göker ARPA⁄
Kadir ÖZGÜR
Kerem ÇAVDAR
Kübra BERBERO⁄LU
M. Mustafa ÖZCAN
Mahmut BULUT
Mehmet Baflat TEPE
Naz›m Orhun OKUTAN
Onat CANDAN
Onat ‹SKENDERKAPTANO⁄LU
Ozan Gündüz ORAL
Ozan ÜNAL
Ömer Faruk TOTO
Öykü DURMAZ
Özer ÖZKAHRAMAN
Özge Nurcan KAYA
Özgün YANIK
Salih Can ÇAMDERE
Seçil YÜKSEK
Sena BAYKARA
Serhat TET‹KOL
Sezen ÜNLÜÖNEN
U¤ur Caner CENG‹Z
Yunus Emre B‹LG‹L‹
Yunus Emre BÖLÜKO⁄LU
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FAT‹H ÖZNUR (Sunucu)

evgili Misafirler;
Kongremizin ö¤leden sonraki bölümünü bafllat›yoruz. Evet, ö¤le yeme¤inden sonra birazc›k rehavet çökmüfl olabilir ama san›yorum biz bunu misafirlerimizle, konuflmac›lar›m›zla atlatm›fl olaca¤›z. ‹kinci bölümümüzü de baflar›yla
sürdürüce¤iz. Ankara’dan bir misafirimiz var. Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim Terbiye
Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Ziya Selçuk. Milli E¤itim Bakanl›¤› ad›na salonumuza
teflrif ettiler. fiimdi kendilerini buraya davet edelim. Ve kongremizle ilgili duygu
ve düflüncelerini rica edelim. Buyurunuz Say›n Selçuk.

Prof. Dr. Z‹YA SELÇUK
De¤erli Konuklar; Milli E¤itim Bakanl›¤› ve flahs›m ad›na hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
Asl›nda, sabahki oturumda da böyle bir f›rsat›m›z vard› ama, o an çok de¤erli konuflmac›lar›m›z, çok de¤erli içeriklerini sunduklar›ndan konuflmalar› daha
fazla uzatmamak için gerek olmad›¤›n› düflündüm ama bütün bu çal›flmalar› izledikten sonra flahsi olarak ve Bakanl›¤›m ad›na duygu ve düflüncelerimle ilgili
birkaç konuyu paylaflmak istedim. Milli E¤itim Bakanl›¤› olarak Talim ve Terbiye
Kurulu Baflkanl›¤› bu Kongre’nin gerçekten baflar›ya ulaflmas› ve bu çal›flmalar›n
çok daha sa¤l›kl› bir flekilde yürütülebilmesi için burada kalm›yaca¤›n› bilmenizi
isterim. Milli E¤itim Bakanl›¤› olarak bu meseleyi bir dönüm noktas› kabul edip
çok sevgili a¤abeyim Mustafa Ruhi fiirin’in özel katk›lar›yla, Marmara Üniversitesi’nin çok de¤erli çabalar›yla haz›rlanm›fl olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤imizin ve di¤er sponsor kurulufllar›n katk›lar›yla gerçeklefltirilen bu çal›flman›n bir
tak›m kongrelerde oldu¤u gibi havada kalmayaca¤›na inanmal›s›n›z. Bunun için
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gerek yasal düzenlemeler, gerek buna dayal› baz› yönetmelik de¤ifliklikleri, baz›
okul modellerinin gelifltirilmesi, yeni müfredat içerikleriyle üstün yetenekli çocuklar›m›z›n ihtiyaçlar›n›n entegrasyonu gibi birçok çal›flma için kongreyi dönüm
noktas› olarak ele ald›¤›m›z› ve bundan sonra çok büyük bir flevkle bu çabalar›
Milli E¤itim Bakanl›¤› olarak destekleyece¤imizi bilmenizi istiyorum. Belki bunu
tahmin edebilirsiniz. Ama burada kongreyi düzenleyen bütün arkadafllar›m›za
hem teflekkürlerimizi ifade etmek, hem de bundan sonra bu çal›flman›n artan bir
ivmeyle sürdürülece¤ini bildi¤iniz için sizin de bu konudaki duygular›n›z›n çok
daha müsbet hale gelece¤ini tahmin etti¤imizden bir paylafl›mda bulunmak istedim. Tekrar tebrik ediyor, çal›flmalar›n çok baflar›l› bir flekilde devam etmesini ve
ortaya ç›kacak politikalar›n, önerilerin de bizim taraf›m›zdan de¤erlendirilece¤ini
bildirerek sayg›lar›m› arz ediyorum. Teflekkür ederim.
Sunucu: Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Ziya
Selçuk’a teflekkür ediyoruz efendim. Sa¤olsunlar. Evet devam ediyoruz. Çocuk
görüfllerinin al›naca¤› panelimize geçiyoruz flimdi. Çocuklar e¤itimleri konusunda
neler düflünüyor ve neler düfllüyorlar? Bu paneli Sevgili Mustafa Ruhi fiirin yönetecek. Alk›fllar›m›z onun için efendim. Buyursunlar.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Önce sunucumuzu, sonra da salonun havas›n› de¤ifltirice¤iz. Biz, arkadafllar›m›zla ona karar verdik. Fatih Bey raz› m›s›n? Raz› ama burda beklemek kayd›yla. Peki, teflekkür ederim.
De¤erli Kongre Delegeleri, Sevgili Çocuklar, De¤erli Arkadafllar›m, Han›mefendiler, Beyefendiler;
Sabahtan bu yana birkaç aksama oldu, onu iyi niyetimize ba¤›fllaman›z› istirham ediyoruz. Bundan sonra mümkün oldu¤unca zaman› sark›tmadan çal›flmalar›m›za, devam edece¤iz. Kongre’nin bütün süreçlerinde çocuk görüflünü almaya özen gösterdik. Asl›nda bu yolculu¤u çocuklarla bafllatt›k. Ancak, bütün
Türkiye’deki arma¤anl› çocuklar›n görüfllerini almaya zaman›m›z yetmedi. Bu
kongre, bir hükümet kuruluflu olarak Milli E¤itim Bakanl›¤›, üniversite olarak
Marmara Üniversitesi, gönüllü bir kurulufl olarak Çocuk Vakf›’n›n iflbirli¤inde gerçekleflti. TOBB ve Ekonomi Üniversitesi ana sponsorlu¤unda çal›flmalar›m›za bafllad›k. Bütün süreçlerinde özellikle çocuk görüfllerini, yetiflkin delegelere, akademisyenlere yans›tmaya çok büyük özen ve duyarl›l›k gösterdik. Ben huzurlar›n›zda özellikle Milli E¤itim Bakanl›¤›’na, B‹LSEM’lerdeki sevgili ö¤retmenlerimize,
annelerine, babalar›na teflekkür etmek istiyorum. Çok k›sa bir süre içerisinde 688
arkadafl›m›z›n el yaz›s› ile görüfllerini ald›lar ve bize ilettiler. Ben bu yaz, çok yo-
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¤un bir yaz yaflad›m. ‹nan›n, dokuz günüm çok keyifli geçti. E¤er biraz beni hayalci, hayallerini gerçeklefltiren bir insan olarak görüyorsan›z onu arkadafllar›ma
borçluyum. Onlar› alk›fllaman›z› rica ediyorum.
Kongrenin bu ilk oturumunda 56 arkadafl›m›z›n alfabetik s›raya göre görüflünü alaca¤›z. Bu görüflleri de kaydediyoruz. Kongre Tutana¤› ve Kararlar Kitab›n’da
bu görüfller yer alacak. Görüfller bildirecek arkadafllar›m›zdan ben flunu bekliyorum: Bizi kendilerine daha bir çeksinler, bize aynalar›n› tutsunlar, biz görelim o aynay› ve gerçekten de o aynada yolculu¤a ç›kal›m. Farkl› olduklar›n› bize hissettirecekleri için bu kolay olacak; ben kendilerine güveniyorum. Çocuk panelinin bafll›¤› flöyle: Çocuklar E¤itimleri Konusunda Neler Düflünüyor ve Neler Düfllüyorlar?
Üçer dakikal›k süre planlad›k. Ancak yetiflkinlere mikrofon verildi¤inde hiç kimse
süreye uymuyor. Ama ben arkadafllar›ma güveniyorum. Onlar iki dakikaya hatta
bir dakikaya indirebilirler. Öncelikle biz bu görüfl al›nmas› konusunu flu nedenle
yap›yoruz. Biliyorsunuz 1989 y›l›n›n 20 Kas›m’›ndan bu yana çocuklar›n bir anayasas› var. Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme. Birleflmifl Milletler’de kabul edilmifl
hem de çok büyük bir kat›l›mla. Devlet ve hükümet baflkanlar›n›n 84 imzayla imzalad›klar›, bizimde 1995 y›l› 27 fiubat’›nda Resmi Gazete’de yay›mlanarak hayata geçen, çocu¤a karfl› ödevlerimizi kabul etti¤imize dair bir sözleflme. Bu sözleflmenin “geliflme hakk›” bafll›¤› alt›nda özellikle dikkatimize sunulan bir ilke var. O
da flu: Geliflme hakk›n› sa¤layabilmek için dünyaya gelen her çocu¤un çok iyi ortamlarda ve nitelikli bir e¤itim almas› gerekir. Sözleflme’nin 28. ve 29. maddeleri
de geliflme hakk›na, nitelikli e¤itim hakk›na vurgu yap›yor. Dolay›s›yla çocu¤un
geliflme hakk›n› da böylece bütünlemifl oluyor. Çocuk Haklar›na Dair Sözleflme yaflama hakk›, geliflme hakk›, korunma hakk›, çocu¤un kat›l›m› görüflünün al›nmas›, çocu¤a karfl› her tür ayr›mc›l›¤›n önlenmesi yaklafl›m›yla bir yönüyle de çocu¤u
bir bütün olarak görmemizi sa¤layan bir felsefeyi içeriyor. Biz bu nedenle çocuk
görüflünün al›nmas›n› ciddiye ald›¤›m›z› düflünüyoruz. Çocuk görüflleri Kongre çal›flmalar›na yans›d›kça mutlu olaca¤›z. ‹ki üç gün boyunca yine konufluca¤›z, tart›flaca¤›z. Kongremiz kararlar alacak ama çocuklar hakk›nda karar vermeden önce onlar›n neler düflündü¤ünü ö¤renmemiz gerekir diye düflündük. Ve bu program› bu nedenle Kongre program›na dahil ettik. fiimdi Ahmet Bahad›r Erkan’la
bafllayal›m; Bütün arkadafllar›m›n konuflabilmesi için mümkün oldu¤unca üç dakikal›k süreyi çok ekonomik kullan›rsan›z sevinirim.

AHMET BAHADIR ERKAN
Öncelikle hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Ve bugün sizlerle birlikte olman›n
bana büyük bir gurur verdi¤ini söylemek istiyorum. Burada olmak gerçekten bü-
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yük bir sorumluluk istiyor ve ben flu an omuzlar›mdaki o yükü hissediyorum.
Gündemin konusundan hareketle e¤itim sistemimizin hedeflerine ulaflma yolunda pek baflar›l› olmad›¤›n› söylemek istiyorum. Bugünkü e¤itim sistemimizde bilgiler analiz, sentez ve de¤erlendirmeye dayal› de¤il de ezbere dayal› bir flekilde
bizlere kavrat›lmak isteniyor. Bunun yan›nda bizler aras›ndaki bireysel farkl›l›klar
ve ö¤renme yöntemi farkl›l›klar› göz önünde bulundurulmuyor. Bence bunun nedeni e¤itimde uygulama basamaklar›n› tam olarak yerine getiremeyiflimizdir. Yani derslerin sadece teorikte kalmas›d›r. Peki bu soruna karfl› ne yap›labilir? Bana
göre, bizleri düflünmeye, araflt›rmaya ve de¤erlendirmeye götürecek uygulamalar ço¤alt›lmal›d›r. Yani her okul kendi bünyesinde bir B‹LSEM olmal›d›r. Bizlere
de¤er verildi¤i hissettirilmeli, gelece¤in büyü¤ü oldu¤umuz anlat›lmal›d›r. Koflullar taraf›ndan yönetilmek yerine, onlara egemen olan bir birey olmam›z için çal›fl›lmal›d›r. Bunun yan›nda bizlerin önünde büyük bir hedef ve ölüm-kal›m meselesi gibi görünen, sekiz y›l› iki saate s›¤d›ran ve ezbere dayanan s›navlar yerine alternatif bir sistem getirilmelidir. Ö¤renci, s›nav stresi içine sokulmamal›, s›nav ö¤rencinin gözünde büyütülmemelidir. Sonuç olarak kendi idealimdeki ö¤renci tipini söylemek istiyorum. Konular› anlayan, yorumlayan, de¤erlendiren, gündemden haberi olan, olaylara karfl› tepkisini ortaya koyan, bol okuyan, çok çal›flan ve
sosyal hayat›n› da ihmal etmeyen bir ö¤renci. Beni dinledi¤iniz için hepinize teflekkür ederim.

ALP ARIBAL
Öncelikle hepinizi selamlar›m. Burda olmak baya¤› heyecanl›. fiu anda bende çok heyecanl›y›m. Öncelikle e¤itim sistemimiz çok ezbere dayal›. S›navlar, ezberler... Ödevler hep ezberleniyor. Ertesi sene zaten hiç bir fley hat›rlam›yoruz.
Araflt›rmaya ve uygulamaya yönelik bir e¤itim bence çok daha iyi olabilir. Ço¤unlukla geziler yap›labilir, ö¤rencilere araflt›rma ödevi verilebilir. Yani kitaptan kopya edilecek bir ödev olmamas› laz›m. Onun d›fl›nda, B‹LSEM gibi olmal› okullar
bence. Uygulamal› olmal› diyorum.

AYÇA HAZAL DAMAR
Bundan tam alt› y›l önce annemin elini b›rak›p önlü¤ümle s›n›f›mdaki s›rama
oturdu¤umda kendimi çok özel ve de¤erli hissetmifltim. Mavi önlü¤ümle kendimi gökyüzü kadar büyük hissediyordum. ‹flte flimdi bu kürsüde sizlere seslenirken
ayn› heyecan›, ayn› güzel duygular› yafl›yorum. Çünkü az önce büyüklerimin yapt›¤› konuflmalarla, kendimi alt› y›l öncesi kadar de¤erli ve önemli hissettim. Ütop-
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yalar›m› m› soruyorsunuz? E¤itimin herfleyden önce çok daha görsel, çok daha
dokunsal olmas›n› istiyorum. Nas›l m›? Düflünün ki flu anda hepimiz bir co¤rafya
dersindeyiz ve konumuz Atlas Okyanusu. Ben sizin ö¤retmeniniz olarak hepinizi
bir uçakla Atlas Okyanusu’nun üzerinde dolaflt›r›yorum ya da ben ö¤retmenimin
Fen Bilgisi dersinde e¤relti otundan bahsederken kara tahtaya bakmam›z› anlam›yorum. E¤relti otunu sadece kitaplarda görmek istemiyorum. Ben e¤relti otunu tan›mad›¤›m için merak ediyorum ve sizlere soruyorum: E¤relti otunu göreniniz var m›? Ben bu otun kokup kokmad›¤›n› bilmiyorum. Ben bu ota dokunmak,
varsa kokusunu içime çekmek isterdim. Di¤er bir ütopyama gelince; trafik kazalar›n› önleyen, birbirlerine çarpmayan araçlar yapmak isterdim. Bizim hayallerimiz
ütopyalar›m›z m›? ‹nan›n bana her gece baflka bir düflün peflindeyiz. Üç dakikal›k konuflma düfllerimizi sizlerle paylaflmama yetmez. O nedenle flimdi de sizlerle
duygular›m› paylaflmak istiyorum. Bu duygular›m› Afl›k Veysel’in dizeleriyle sizlere aktaraca¤›m. Hani o diyor ya:
“Güzelli¤in on para etmez
Bu bendeki aflk olmasa
An›lmazd› Veysel ad›
O sana afl›k olmasa”
Bende diyorum ki, bizdeki bu yetenek neye yarar, siz burada ve bizlerin yan›nda olmazsan›z. Hepinize teflekkür ederim.

AYDA POLAT
Ben ülkemizin e¤itim sistemini iyi bulmuyorum. Çünkü bu flartlarda ço¤u
ö¤renci iyi e¤itim alam›yor. Ben e¤itim konusunda flunlar› düflünüyorum: S›nav
sistemi kald›r›labilir, bunun yerine ö¤rencilerin küçük yafltan yetenekleri yönlendirilebilir. Bu yetenekleri yönlendirme biliflsel ve duygusal zeka ölçülerek yap›lmal›d›r. Bunun d›fl›nda e¤itim; görerek, yaflayarak, deneyerek ve çözerek yap›l›rsa o ö¤renci hem daha iyi anlar, hem de o konularda tecrübe kazan›r. Bunun
d›fl›nda sene sonu notlar› ö¤rencinin bütün bir y›ldaki davran›fllar› ve kendi bölümündeki baflar›s›yla de¤erlendirilmelidir. Baz› yabanc› ülkelerde oldu¤u gibi
belli bir saatten sonra ö¤renci resim, müzik ve beden e¤itimi gibi aktivitelere
yönlendirilmelidir. Çocu¤un okulu sevip sevmemesinde ö¤retmen ö¤renci iliflkisi de çok önemlidir. Ö¤renci okula hergün s›k›larak de¤il zevkle gitmelidir.
Bunda en büyük etkenlerden biri ö¤retmenin ö¤renciye yaklafl›m›d›r. Sertçe de¤il, arkadaflça yaklafl›m, korkutarak de¤il sevgiyle yaklafl›m ö¤renciyi mutlu ede-
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cek, bu da okulu sevmesine neden olacakt›r. K›sacas› bizlerde var olan vatan ve
millet sevgisini pekifltiren, sorumlu olmam›z› sa¤layan, mutlu bireyler yetifltiren
bir e¤itim istiyorum.

AYSU DAMAR
Öncelikle diye bafllayan konuflmalar ne kadar s›k›c› olsa da ve böyle bafllamay› hiç istemesemde oldu bir kere iflte. Sonras›nda da merhaba gelmedi san›r›m. Burda karfl›laflt›¤›m›zda ilk söylenmesi gereken söz. Bize böyle ö¤retildi
hayat›m›z boyunca ki do¤ru olan buydu ve bizde bize ö¤retileni yap›yoruz. E¤itim hayat›m›z›n ya da hayat›m›z›n bize ö¤rettiklerinin en basitindendi merhaba demek.
fiu anda burda toplanm›fl›z, çeflitli ortak özelliklerimiz var, bunlardan biri de
bu üstün yetenekliler kongresine gelmeye lay›k kifliler oluflumuz. Benim buna
benzer bir flans›m daha oldu. O da Türk E¤itim Vakf› ‹nanç Türkefl Özel Lisesi’ne
gitmeye lay›k görülmüfl olmam. Bu okulu seçtim. Çünkü üstün yetenekliler için
özel bir okuldu, farkl›yd› ve bana yeteneklerim çerçevesinde almam gereken e¤itimi verebilecek belkide tek yerdi. Gerçektende üstün yetenekli bir ö¤rencinin yetene¤ini gelifltirebilmesi için verilebilecek en iyi e¤itim veriliyor bize. Mesela Ayda’n›n dedi¤i yabanc› okullarda derslerden sonra resim, spor, müzik gibi aktivitelere kat›lma bizim okulda var. Daha iyisi olabilirdi belki. E¤er e¤itim sistemimiz,
yetene¤imiz olan dallara e¤ilimimizi sa¤layacak daha fazla olanak sunabilseydi.
Üstün yetenekli ö¤rencilere verilecek e¤itim kapsam›nda e¤itim sistemimizi de¤ifltirmek gibi bir olas›l›k olmad›¤›na göre burada bu zor sistem içinde üstün yetenekli ö¤rencilerin isteklerinin ve yeteneklerinin gereklerini karfl›layacak olan
e¤itimcilere, ö¤retmenlere çok büyük bir ifl düflüyor. Bir ö¤retmenin ö¤rencinin
yeteneklerine karfl›l›k verebilecek seviyede olmas›n›n ö¤rencinin e¤itimini çok
önemli derecede etkiledi¤i çok büyük bir gerçek. Birde bence bu zor e¤itim sisteminden en büyük nasibini alan üstün yetenekli ö¤rencinin pskolojik e¤itiminin
sürekli sa¤lanmas›n›n önemli oldu¤unu söylemek isterim. Hayalim yetenekli ö¤rencilerin daha çok gizli kalm›fl veya aç›kta olan yetenekler üzerinde e¤itim görebilmeleri. Bu konuflma uzar gider asl›nda, daha s›k›c› olmaya bafllar. Ama bana
gerekti¤i yerde susmam, ve dinlemenin en büyük erdemlerden oldu¤u da ö¤retildi. Bu konuflma boyunca bana bu büyük erdemle karfl›l›k veren herkese, Türkiye’de üstün yeteneklilere e¤itim vermeyi amaçlayan ilk üstün yetenekliler okulunu kurmay› baflaran Sezai Türkefl’e ve projede eme¤i geçen Füsun Akarsu gibi
burda ad›n› sayamad›¤›m birçok insana, bu kongrenin yap›lmas›n› sa¤layan herkese çok teflekkürler.
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MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N:
Bizde Ahmet Bahad›r’a, Alp Ar›bal’a, Ayça Hazal Damar’a, Ayda Polat’a ve Aysu Damar’a teflekkür ediyoruz.
Aysu diyor ki: Biz bu e¤itim sistemini de¤ifltiremeyiz. Asl›nda bu cümlesi d›fl›nda hepsine kat›l›yorum. Biz bu e¤itim sistemini de¤ifltirmek için burday›z. Aysu, hiç karamsar olma, umut var ol.
‹kinci grubu davet etmek istiyorum: Ayflecan Alper, Ayflegül Baysal, Azer Burcu
Sabahat, Berkay Erdo¤an, Birol fientürk. Buyrun. Ben özellikle zaman›n›z› almamak için bafl›nda söyledim, benim bu büyük arkadafllar›m Milli E¤itim Bakanl›¤›
B‹LSEM’lerinden geldiler, ikifler temsilci olarak. Yine Milli E¤itim Bakanl›¤› Beyaz›t
‹lkö¤retim Okulu karma s›n›f ö¤rencisi iki arkadafl›m›z var aram›zda ve TEV‹TÖL
olarak bildi¤imiz ad› de¤iflen eski ‹nanç Koleji’nin ö¤rencisi on arkadafl›m›z var aram›zda. Ayr›ca Kad›köy B‹LSEM’den de onbir arkadafl›m›z var. Toplam elli alt› arkadafl›m›z›n görüflünü alaca¤›z. Ayr›ca Yunus Emre Bilgili Türkiye’nin en yüksek IQ’lu
toplant›s›n› dinlemeye haz›r m›s›n›z? Ça¤r› mektuplar›n› yazan Sevgili Yunus Emre
Bilgili de aram›zda. Yine devam edelim. Ayflecan Alper’le devam ediyoruz.

AYfiECAN ALPER
Burada olmaktan dolay› baya¤› heyecanl›y›m. Bence e¤itim sistemimizde birazc›k bozukluk var, tabi do¤al olarak. Bence s›navlar kâ¤›t üzerinde olmamal›.
Çünkü konular ezbere dayal›. Dersleri uygulamal› olarak yapmal›y›z. Derslerimiz
ezbere de¤il s›rf ö¤renmeye dayal› olmal›. Mesela bir günde ö¤rendi¤imiz fleyi bir
haftaya yaysak, bunu ezberleyerek de¤il uygulayarak ö¤rensek.

AYfiEGÜL BAYSAL
Öncelikle bu çocuksu ama kocaman kalpten hepinize iyi günler. Benim ad›m
Ayflegül Baysal. Bursa Mustafa Kemal Pafla Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi’nden kat›l›yorum. Bilim ve Sanat Merkezi’nde yaflad›¤›m›z zorluklar› anlataca¤›m sizlere. Bilim ve Sanat Merkezi’ni ilk kazand›¤›m zaman çok sevinmifltim.
Çok iyi ve yararl› bir e¤itim merkezi oldu¤unu duymufltum. Bir okulun ikinci kat›nda kurulmufltu. Böyle küçük bir yerde kurulmufl olmas›, bana acayip gelmiflti.
Çünkü buras›n› daha muhteflem bir yer olarak düflünmüfltüm. Zaman geçtikçe
al›flt›m B‹LSEM’e. Tabi ki yaflad›¤›m›z zorluklar› da farkettim. Olanaklar›m›z k›s›tl›yd›, bilgileri ö¤reniyorduk, ancak bu bilgileri uygulayam›yorduk. En zoru da budur zaten. Herfleyi çok iyi bilsende bildiklerini uygulayamamak iflin en kötü tara-
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f›d›r. Bu bilgilerimizi uygulayabilmemiz için uygun bir ortam yok ve araç-gereç eksikliklerimiz vard›. Laboratuar›m›z yoktu. Bilgisayarlar›m›z yeterli de¤ildi. Ben B‹LSEM’i çok muhteflem, herfleyin oldu¤u bir yer olarak düfllemifltim. Bilim Sanat
Merkezi’nden de bu beklenirdi zaten. Ama ne muhteflem, ne de beklenenin üstünde bir yer gördüm. B‹LSEM’i kazanmam›n üzerinden bir y›l geçmemiflti daha,
iflte o zaman bafllad› ö¤retmen s›k›nt›s›. Bütün ö¤retmenler ayr›l›yorlard›. Ö¤retmenlerimizin gitmesine belki en çok bizler üzülüyorduk. Bu kadar olanaks›zl›klar›n karfl›s›nda böyle iyi ve yararl› bir kurumun ö¤retmen s›k›nt›s› çekmesi bizim de
bu zorluklardan direkt olarak etkilenmemize neden oluyordu. Ama onlar da hakl›yd›, çünkü tahminen oniki saat e¤itim veriyorlard›. Ayr›ca bizler onlar› çok zorluyorduk. Sorular›m›z, hareketlili¤imiz onlara çok fazla gelmiflti. Bizlere katlanmak için çok fazla sab›r gerekliydi, belki e¤itimleri de bizler için yeterli de¤ildi.
Çünkü bu zamanda Bilim Sanat Merkezleri için özel olarak e¤itilen ö¤retmenlerin olmas› gerekiyor kan›s›nday›m. Okuldaki e¤itimimizle, Bilim Sanat Merkezi’ndeki e¤itimimiz birbirinden çok farkl›. Hem okul, hem de B‹LSEM birarada yürütülmüyor. B‹LSEM’i ikinci plânda tutmam›z gerekiyor ama ben sadece Bilim ve
Sanat Merkezi’ne gitmek istiyorum. Bunun için e¤itimimizi Bilim ve Sanat Merkezleri’nde devam ettirmemiz daha uygun olur diye düflünüyorum. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin tam anlam›yla Türkiye’de etkin olmas› laz›m. Çünkü Türkiye’de
Bilim ve Sanat Merkezleri’nin olmad›¤› yerlerde birçok üstün yetenekli çocuk var.
Ama o cevherler ifllenemiyor. Örne¤in e¤itim sorunu yaflayan ve çobanl›k yapan
bir çocuk LGS s›nav›nda kendi özel yetene¤iyle Türkiye ikincisi oldu. Ve bizler buna çok sevindik. Ancak böyle binlerce çoban Türkiye’ye kazand›r›lmay› bekliyor.
Bizler de keflfedilmeyen yetenekleri bulmal›y›z. Düflündüklerimin yan›nda düfllediklerim de var. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde hem görsel yönden, hem de uygulamal› olarak ders ifllemek istiyorum. Örne¤in; biyoloji dersinde insan vücudunu ifllerken bir mikrop kadar küçücük insan vücudunu görmek isterdim. Ya da fizik dersinde uzay konusu içerisinde Mars gezegenini ifllerken, Mars’a gidip gezegeni kendi gözlerimle görmek isterdim. Bu kongre sayesinde, üstün yetenekliler
için haz›rlanm›fl bir merkezin zorluklardan ar›nd›r›lmas› ve daha çok gelifltirilmesi
bizlerin e¤itimi için yararl› olacakt›r. Bu ufac›k kalplerimiz için iyi fleyler gerçeklefltirmeye çal›flt›¤›n›z için hepinize çok teflekkür ediyor, sayg›lar›m› sunuyorum.

AZER BURCU SABAHAT
De¤erli Büyüklerim ve Sevgili Arkadafllar;
Ben Azer Burcu Sabahat. Afyon Ayd›n Do¤an Bilim ve Sanat Merkezi’nden
geliyorum. Öncelikle ö¤renmek konusuna de¤inmek istiyorum. Günümüzde ya-
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p›lan araflt›rmalara göre anne karn›nda bafllayan zekâ geliflimi ö¤renme duyusu
dünyaya geldikten sonra önce yavafllamakta, daha sonra ise gerileme sürecine
girmektedir. Bunun sebebi ailede bafllayan yayg›n ve örgün e¤itim veren okullarda bize verilen bilinçsiz ve ezberci bir e¤itim sistemindendir. ‹nsanlar baz› fleyleri kendi çabalar›yla görerek, dokunarak ö¤renebilirler. Bu çocukluktan beri
böyle de¤il midir? ‹nsanlar›n bu özellikleri ö¤renebilme yetene¤i vard›r. Ancak bu
ö¤renebilme yetenekleri dokunarak, görerek çok zordur. fiimdi ise ilerleyen teknoloji sayesinde bilgisayarlarla birçok fleyi ö¤renebiliyoruz. Merak etti¤imiz her
fleyi ö¤renmemiz yeterli hem de en ince ayr›nt›s›na kadar. Fakat e¤itim öyle de¤ildir. E¤itim araflt›rmac›l›¤›, yarat›c›l›¤›, bilim ve sanat› ön planda tutan bir sistem olmal›d›r. Bizde e¤itim s›navla yap›lmakta. Bir anda bütün hayat›m›z s›nav
oluyor ve yeteneklerimiz göz önünde bulundurulmuyor. Aileler için ise müzik, resim gibi dersler hiç önemli gözükmüyor. Önemli olan LGS s›nav›ym›fl gibi gözüküyor. Acaba biz böyle bir e¤itim sisteminden memnun muyuz? Hiç bunu soran
olmuyor. Yeteneklerimiz do¤rultusunda araflt›rma yapmay› hattâ resim, müzik
gibi alanlar› gelifltirmeyi düflünen olmuyor. E¤er sanatta verimi gelifltirmeyi düflünüyorsak öncelikle yap›lmas› gerekenlerden biri olarak görsel yay›n organlar›
ile gazete, dergi ve en önemlisi televizyonlarda yap›lacak e¤itim panelleri olabilir diye düflünüyorum. Okullarda düzenlenecek konferanslarla çocuklar›n ne olmak istedikleri, nas›l bir yolda ilerlemeyi düflündükleri onlar› ayd›nlatmak için
onlar›n içlerinde var olan yetenekleri ortaya koymak için flans verilmelidir. Okula
bilimsel ve etik e¤itimi almak için gidiyoruz. Bunu fazlas›yla görüyoruz, ancak
çok yetersiz. Bilim ve sanat ön planda tutulmuyor ve de bizim zekâ geliflimlerimize faydal› ve ilgi alanlar›na göre e¤itim verilmiyor. E¤er bizim zekâ geliflimlerimize ve ilgi alanlar›m›za göre e¤itim verilirse çok daha iyi olabilece¤ini düflünüyorum. Böylelikle mutlu ve baflar›l› bireyler yetifltirilebilir. Beni dinledi¤iniz için
hepinize çok teflekkür ediyorum.

BERKAY ERDO⁄AN
Bugün burada bu güzel havay› sizlerle paylaflman›n bana vermifl oldu¤u
mutluluk ve heyecanla hemen e¤itim sorunlar›m›zdan birkaç›na de¤inmek istiyorum. Bence e¤itim daha yarat›c›, gözlem, deney ve uygulamalara yönelik olmal›d›r. Fakat günümüzdeki e¤itim, ö¤rencileri daha çok s›navlara haz›rlad›¤›
için ezberci bir e¤itim sistemidir. Bizim gelece¤imizi etkileyen LGS gibi s›navlar
test yönteminde olmas›na ra¤men bize okullar›m›zda uygulanan klasik s›navlar
test yöntemini ö¤renmemizi engellemektedir. Bu da bizi ve ailemizi dersanelere ve özel kurslara yönlendirmektedir. Bu yönelifl ailemizi ekonomik yönden
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olumsuz etkilemektedir. Hiçbir özel derse ve kursa gidememifl yoksul bir ö¤renciyle, dersaneye gitmifl birçok özel ders alm›fl bir ö¤rencinin yar›flmak zorunda
olmas› e¤itimimizdeki f›rsat eflitsizli¤ini göstermektedir. E¤itimimizdeki bir yanl›fl da tüm sekiz sene boyunca ö¤rendi¤imiz fleylerin yüz yirmi dakikal›k bir periyoda s›¤d›r›lmas›d›r. Bu da ö¤rencilerde alt›nc›, yedinci s›n›flardan bafllayarak
sekizinci s›n›fta zirve noktas›na ulaflan stresin pskolojilerini olumsuz yönde etkilemesine neden olur. Benim hayalim e¤itimde s›navlar›n kald›r›lmas›d›r. Sözümü Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. “En önemli, en
temel nokta e¤itim sorunudur. E¤itimdir ki bir ulusu özgür, ba¤›ms›z, flanl›, yüksek bir toplum durumunda yaflat›r, ya da bir ulusu tutsakl›k ve düflkünlü¤e b›rak›r.” Teflekkürler.

B‹ROL fiENTÜRK
De¤erli Büyüklerim, Sevgili Arkadafllar;
Sözlerime e¤itime emek harcayan herkese sevgi, sayg› ve teflekkürlerimi
sunarak bafllamak istiyorum. E¤itim denince genellikle akla ilk gelen sözcük
okuldur. Ama bence bu yanl›fl. E¤itim denince akla çocuk gelmeli, genç gelmeli, gelecek gelmeli. Çünkü e¤itim yar›n›n büyü¤ü olacak çocuklar›, gençleri gelecekteki sorumluluklar›na haz›rlamakt›r. E¤itim hayat›n her an›nda, her
yerde devam eder. Çocuk do¤du¤undan itibaren e¤itim sürecine girer, ilk temeller aile içinde at›l›r. Okul ça¤›na geldi¤inde biz çocuklar için daha yo¤un bir
dönem bafllar. Okullarda e¤itim ve ö¤retim faaliyetlerinin birlikte yürütülmesi
amaçlanmaktad›r. Ancak içinde yaflad›¤›m›z ortam hiç de öyle de¤ildir. A¤›rl›k
hep ö¤retimdedir. fiu güne kadar okullar›m›za gelen müfettifller, “evinize gelen
misafirlere nas›l davran›rs›n›z” diye bir soru sormad›lar. Okulda ders, evde ders
yapmaktan spor ayakkab›lar›m›z› ba¤layacak yetene¤imiz geliflmedi. Asl›nda
e¤itim iyi ve yaflamsal davran›fllar kazand›rmal›yd›. Okulda öncelik ders baflar›s›na verilmektedir. Kim daha yüksek puan alacak, kim daha çok soru bilecek
düflüncesi hep ön planda olmufltur. Buna evdeki büyüklerimiz de kat›lmakta ve
çocuklu¤umuzu mahvetmektedirler. Hani çocuklar sevgiyle ve oyunla büyür ve
geliflirlerdi. Biz çocuklar yafl›m›z›n gere¤i oyun ihtiyaçlar›m›z› gideremiyoruz.
Yüklü ödevler, s›navlar, dersaneler, gelecek kayg›s› bizleri çocuk olmaktan al›koyuyor. Doyas›ya oynayam›yoruz. S›n›flar›m›z çok kalabal›k, bahçeler çok küçük, tenefüs süreleri çok k›sa. Bahçeye inene kadar zil çal›yor, akl›m›z d›flarda
kal›yor. S›n›flar›m›zdaki ö¤renci say›s› o kadar fazla ki biz birbirimizi ancak ikinci sene tan›yabiliyoruz. Her ö¤renciye söz alma, tahtaya kalkma, örnek çözme,
kendini ifade etme f›rsat› verilemiyor. Böyle bir yerde nas›l yeterli e¤itim ald›¤›-
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m›z düflünülebilir ki! E¤itimde en etkili yöntem uygulamad›r. Okullar›m›zda, laboratuarlar yetersiz, herkesin bir deneyi uygulamas› mümkün de¤il. Uzaktan
izlenen bir deney ö¤renimimizde ne kadar etkili olabilir. Ö¤retmenlerin k›rk
befl dakika ders anlatmalar›ndan b›kt›k. Bizler ancak ö¤retmenlerimizin anlatt›klar›na befl dakika konsantre olabiliyoruz. Di¤er dakikalarda ço¤u zaman hayal dünyalar›na dal›yoruz. S›n›flarda oturma düzenlerimiz çok kötü, günde alt› saat önümüzdeki arkadafl›m›z›n ensesini seyrediyoruz. Çok yönlü e¤itimin
günümüz okullar›na uygulanmas› için B‹LSEM’ler bence çok önemli bir bafllang›ç. Yetenek alanlar›na göre e¤itim uygulanmas›n›n zorluklar›, avantajlar› ve
sonuçlar› B‹LSEM’lerde keflfedilerek hem üstün yetenekli çocuklara gereken ilgi gösterilecek, hem de ileriki y›llar için e¤itimdeki ilerlemelerin temelleri at›labilecekti. E¤itim hedeflerine bakt›¤›m›zda keflke bunlar gerçekten uygulanabilse diyorum. Birçok fley yaz›l› olarak kal›yor. Bütün okullar B‹LSEM’ler gibi olsa.
Çocuklar›n gerçekten önemsedi¤i nitelikli ortamlar olsa, düflünebilen, sorgulayabilen, düflüncelerini rahatça ifade edebilen, çözüm arayan, s›navlara de¤il
üretmeye yönlendirilmifl bireyler yetifltirecek e¤itim ortamlar› sa¤lanabilse.
Böylece ülkemizdeki e¤itim düzeyi yükselecek B‹LSEM’ler ad›na yeni at›l›mlar
yap›lacakt›r. Ve son olarak en büyük dile¤im; ilerleyen y›llarda çocuk ve torunlar›m›za bizim zaman›m›zda Bilim ve Sanat Merkezleri bu kadar ileri de¤ildi demek istiyorum.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Sevgili Birol’a ve arkadafllar›na teflekkür ediyoruz ve yerlerine u¤urluyoruz.
Sa¤olsunlar. Evet, Burak Soybir, Burkay Gür, Candost Demiröz, Cemile Nihan Turhan, Ça¤r› Buldu, hoflgeldiniz.
Asl›nda ben ayakta olmak istiyordum, fakat arkadafllar›ma bir bakt›m metinleri var. Onlar yorulmas›nlar diye oturuyoruz, monoton oldu¤unu biliyoruz ama
biz bir televizyon program› yapm›yoruz burada. Çocuklar› dinlemeyi ö¤renmeye
çal›fl›yoruz; bunu baflarm›fl çok de¤erli dinleyicilerimiz var aram›zda. Salondan ayr›lmamaya kararl› görünüyorlar. Her birine ayr› ayr› teflekkür ediyorum.

BURAK SOYB‹R
Ben Burak Soybir. Amasya Mehmet Varina ‹lkö¤retim Okulu alt›nc› s›n›f
ö¤rencisiyim. Ve Amasya Bilim ve Sanat Merkezi ö¤rencisiyim. E¤itimimiz hakk›nda flunlar› düflünüyorum: Yaz›l›lar, ülke genelinde yap›lan s›navlar bizleri ez-
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berci e¤itime al›flt›r›yor. ‹lkö¤retim beflinci s›n›fa kadar baz› sebeplerden ö¤retmen de¤ifltiriyoruz. Tam birine al›fl›yorken baflka bir ö¤retmenle karfl›lafl›yoruz.
Benim beflinci s›n›fa kadar tam dört ö¤retmenim oldu. Farkl› ö¤retmenlere
al›flmam baya¤› zaman›m› ald›. Ne düflledi¤imi söyleyeyim. Sekiz y›ll›k ilkö¤retimde birinci s›n›ftan, sekizinci s›n›fa kadar ö¤retmenlerimiz ö¤rencileri gözlemleyecek, gözlem raporlar› yüksek ise istedi¤i bölümlere yönlendirilecek. Bu
raporlar uzman kiflilerle teknolojik aletlerle izlenecek, gözlem raporlar› kötü
ise becerilerine göre yönlendirecek ve o konularda uzman kiflilerle çal›fl›p ülkesine yarar sa¤layacak. Okullar›m›zda sürekli yap›lan s›navlar, bilgisayarda yap›l›p sonuçlar› ö¤renciye erken ulaflt›r›lacak ve ö¤retmenler s›nav sonuçlar›n› hesaplamakda zorluk çekmeyecekler. Okullar›m›za büyük bir spor salonu istiyorum. Bu spor salonunda futbol, basketbol, tenis, halter, voleybol ve hentbol
turnuvalar› yap›lacak. Böylelikle vücudumuz da geliflir. Atalar›m›z›n dedi¤i gibi
“sa¤lam kafa sa¤lam vücutta bulunur.” Meteroloji istasyonlar›nda bulunan
aletlerden okulumuza da istiyorum. Çünkü meterolojiye ilgi duyanlar bu aletleri kullanarak meterolojiye ilgilerini artt›r›rlar. Okullar›m›zda yapay bir deprem
yaratmak için yeterli alan ve yeterli aletler bulam›yoruz. Okullar›m›zda sürekli
aç›k, herkesin arad›¤› fleyi bulabilece¤i büyüklükte bir kütüphane olacak. Bu
kütüphanenin giriflinde bilgisiyar bulunacak. Bu bilgisayara arad›¤›n bilgiyi yazacaks›n. Bilgisayar ise o konuyla ilgili kitaplar› ve yerlerini söyliyecek. Bu da bize kitab›n nerde oldu¤unu daha çabuk bulmam›z› sa¤layacak. Okullar›m›zda
her ö¤rencinin kullanabilece¤i flekilde düzenlenmifl bir laboratuvar istiyorum.
Çünkü gelecekte herkesin deney yapmas›n›, gelecekte birçok kiflinin profesör
olmas›n› da istiyorum. Okullar›m›z›n sürekli geziler düzenlemesini istiyorum.
Bu gezilerin sadece ülke s›n›rlar› içinde de¤il yurtd›fl›na da yap›lmas›n› istiyorum. Okullar›m›zda ö¤rencilerin de ders anlatmas›n› istiyorum. Böylelikle gelecekte ö¤retmen olmak isteyenler tecrübe kazan›rlar. Okullar›m›zda sürekli
meslek dan›flma merkezlerine geziler düzenlenmesini, bu gezilerde ö¤rencilere gelecekte seçecekleri meslekler hakk›nda bilgi verilmesini istiyorum. Okullar›m›zda büyük bir resim atölyesi olmas›n›, bu atölyede her ö¤rencinin resim
yapmas›n› istiyorum. Böylelikle resim yapma yetene¤i olanlar aras›nda bu yeteneklerini kullanamayanlar bu yeteneklerini kullanmay› ö¤renirler. Bir de B‹LSEM’ler için düflündüklerimi anlatmak istiyorum size. B‹LSEM’lerin yayg›nlaflt›r›lmas›n›, B‹LSEM’lerin her ilde, her ilçede olmas›n› istiyorum. Çünkü her ilde, her ilçede bizim gibi birçok üstün zekâl› ö¤renciler bulundu¤una inan›yorum. Ankara’da bulunan Feza Gürsoy Bilim Merkezi’nden yararlanmak için ülkemizin de her yerinde böyle merkezlerin kurulmas› gerekir. Beni dinledi¤iniz
için size çok teflekkür ederim.
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BURKAY GÜR
Herkese merhaba; ben Burkay Gür. TEV‹TÖL 9. s›n›f ö¤rencisiyim. Öncelikle Türkiye’de üstün yetenekli çocuklar için yap›lm›fl tek lisede okumam›z› sa¤layan merhum Sezai Bey’e, ‹nanç Han›m’a ve bunun devam›n› sa¤layan TEV’e teflekkür ediyorum. Sizlerle, e¤itimde düfllediklerimiz konusundaki olan üç deyimi paylaflaca¤›m. Ülkemizde flu anki üstün yeteneklilerin e¤itimi hiç iyi durumda de¤il. Çünkü Türkiye’de üstün yetenekliler için infla edilen okul say›s› sadece bir. Bu da en fazla 150 ö¤renci demektir. Ve bu okullar›n özel vak›flar taraf›ndan kuruldu¤unu unutmamam›z gerekir. Ülkemizde ise keflfedilmemifl yüzbinlerce üstün yetenekli çocuk var. ‹lk dile¤im ülkemizde böyle okullar›n artt›r›lmas›. Bir hakk›m gitti. ‹kinci dile¤im; üstün yetenekli çocuklara uygun ö¤retmen yetifltiren üniversite bölümlerinin aç›lmas›, varsa artt›r›lmas›. Böylece ö¤retmenler üstün yetenekli çocuklara daha iyi bir e¤itim ve pskolojik yard›m verecekler. Pskolojik yard›m demiflken gerçekten ço¤u üstün yeteneklinin pskolojik yard›ma ihtiyac› oldu¤unu söylemek zorunday›m. Bu ö¤renciler kendileri gibi olmayan kiflilerin yan›nda d›fllan›yorlar, bu da onlar›n pskolojik bak›mdan
çökmesine neden oluyor. Ve son dile¤im üstün yetenekli çocuklar için yap›lm›fl
okullara farkl› müfredat düzenlenmesi izninin verilmesi. Bizim okulumuz TEV
‹nanç Lisesinde, Anadolu Lisesi müfredat› uygulan›yor. Bu yüzden yeteneklerimize göre e¤itim alma olana¤›m›z düflüyor. Galiba dilek hakk›m art›k bitti. Herkese teflekkür ederim.

CANDOST DEM‹RÖZ
De¤erli Büyüklerim ve Sevgili Arkadafllar;
Türkiye’deki e¤itim bence yeterli de¤il. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n e¤itim için
ay›rd›¤› ödenek çok düflük. Bu bence yeterli bir rakam de¤il. Benim hayalimdeki
e¤itim çok daha farkl›. Ben büyüdü¤ümde yapmak istedi¤im mesle¤i belirlesem;
bu meslek yaflam›mda benim için gerekli olacak bilgileri ö¤rensem, benim için
daha iyi olurdu. Bu sayede yapt›¤›m mesle¤i daha iyi yapard›m. Kafam›n içinde
benim ihtiyaç duyaca¤›m bilgiler olurdu. E¤itimimiz s›ras›nda bu flekilde yönlendirilsek ileride yapaca¤›m›z mesle¤e çok daha iyi haz›rlan›r›z. K›sacas› bence herfleyden bir fley, bir fleyden herfley metodu uygulansa daha iyi olur. Ezbercilik oldum olas› nefret etti¤im birfleydir, çünkü ezberim iyi de¤ildir. Tarih ezberleyemem, belirli gün ve haftalar benim için belirsizdir, çünkü tarihlerini bilmem. Ezberci e¤itimden s›yr›l›yor e¤itim sistemi, fakat tamamen kurtulmas›n› diliyorum.
E¤itimini tamamlayan insanlar ifl aramaya koyuluyor. Örne¤in; üniversite mezunlar›, okulu bitiriyor, sonra ifl ar›yor. E¤er okudu¤u üniversite çok iyi bir üniversite
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de¤ilse kendi meslek dal›nda ifl sahibi olmak için çok u¤raflmak zorunda. O yüzden iyi bir okulu çok baflar›l› bir flekilde bitirirsen ifl bulabiliyorsun, hattâ okul birincisi falan olmak gerekiyor. O zaman üniversite bitince ifl garanti oluyor. Tabi
her insan üniversite birincisi olamaycakt›r. Mezunlara ifl imkan› sa¤lanmal›. Devlet, inan›yorum ki bunu yapabilir. S›n›flar› daha güzel ve modern, araç-gereçleri
kullan›fll›, bilgisayarlar laboratuar›ndaki bilgisayarlar demode de¤ilde, yeni programlar› çal›flt›racak nitelikte okullar olsa çok güzel olurdu. Do¤uda okuma-yazma oran› çok düflük. ‹zledi¤im bir haberde ilçenin birinde dört bin ö¤rencili bir
liseden bahsediliyordu. Ö¤renci çok, ö¤retmen az. Ö¤retmenler genelde do¤u illerine gitmek istemezler. Ben day›mdan ve kuzenimden biliyorum. Geliflmemifllik
ve terör yüzünden do¤u pek tercih edilmiyor. Fakat oradaki çocuklar›n bat›dakiler kadar hattâ daha fazla e¤itime ihtiyaçlar› var. Onlar okul istiyor, ö¤retmen istiyor. Oralara aç›labilece¤i kadar okul aç›ls›n, oradaki çocuklar da e¤itilsinler. E¤itimin sorunlar›, kitaplar› ücretsiz vermekle bitmiyor. E¤itim sistemi gelifltirilmeli.
Geliflmifl ülkelerin standartlar›nda e¤itim almak istiyorum.. E¤itime ayr›lan kaynaklar›n mümkün oldu¤u kadar art›r›lmas›n› istiyorum. Bütün arkadafllar›m› kucaklar, hepinizi sayg›yla selamlar›m.

CEM‹LE N‹HAN TURHAN
Üstün zekâl›lar›n e¤itimi o kadar az ki bu yüzden üstün zekâl›lar yerine normal çocuklar›n e¤itimi de diyemiyorum. Bizden daha alt seviyede yer alan baz›
çocuklara daha çok okul imkan› sa¤lan›yor. Ama baz›lar› hiç düflünmüyorlar ki;
üstün yetenekli çocuklar büyüdü¤ünde belki kendisine de yard›m edebilecek ve
kendisine bir sürü imkan sa¤layabilecek.
Konuflmama bafllamadan önce bize bu e¤itim imkan›n› sunan hocam›z Prof.
Dr. Ümit Davasl›gil ve araflt›rma ekibindeki herkese huzurlar›n›zda teflekkür ediyorum.
Ailem bu tarz e¤itim veren bir okul veya e¤itim sistemini araflt›r›yordu. Bu
e¤itim projesinde yer almaktan çok mutluyum. Benim özelliklerimde olan arkadafllar›mla birlikte olmak özel olarak haz›rlanm›fl bu e¤itim program›nda yer almak çok güzel. Bu e¤itim program›nda araflt›rma görevleriyle yapm›fl oldu¤umuz duygu ve düflünce gelifltirme dersinde daha çok duygular›m›z› d›fla vurmay› ve gelifltirmeyi ö¤reniyoruz. Düflünce gelifltirmede ise; karfl›m›za ç›kan sorunlar› nas›l çözmemiz gerekti¤ini ö¤reniyoruz. Amerika’dan gelen e¤itim malzemeleriyle yapm›fl oldu¤umuz uygulama dersinde ise beyin f›rt›nas› çal›flmalar›,
düflünce becerimizi gelifltiriyoruz. Anlamakta ve kavramakta daha h›zl› oldu¤umuz için Türkçe ve Matematik dersinde ayr›l›yoruz. Bize haz›rlanan çal›flmalar
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sayesinde daha h›zl› ö¤reniyor, daha fazla bilgi kazan›yoruz. Bize bilgisayar, laboratuar malzemeleri, çocuk çal›flma odas›, zengin bir kütüphane imkanlar›
sa¤lanm›fl olsa çok daha baflar›lara, zengin bilgilere sahip çocuklar olabiliriz.
Kütüphanemiz yok demiyorum, daha zengin bir kütüphane olmas›n› istiyorum.
Herfleye ra¤men bu e¤itim program›nda yer almaktan, ilk defa uygulanan böyle bir projede olmaktan, ilk bafllad›¤›m günden itibaren kazand›¤›m ve kazanmaya h›rsla devam edece¤im bu e¤itimi sürdürebilmek için bize bunu haz›rlayan, ö¤reten, herhangi bir sorunumuz oldu¤unda yan›m›zda olan herkese teflekkür ediyorum.

ÇA⁄RI BULDU
Benim ad›m Ça¤r› Buldu. Sesim biraz bozuk ç›k›yor. Hastal›¤›m nedeniyle salonda bulunanlardan özür dilemek istiyorum. Bilim ve Sanat Merkezi’nde bize
branfl olarak e¤itim veriyorlar. Okulda bizi küçük yaflta branfllara ay›rsalar biz de
düzgün bir flekilde e¤itim alabilece¤iz. Türkiye’nin böyle ekonomik krizlere girmemesi için de belki bu gerekli. Bizim hepimizin fark edilmesi ve herkesin ayr›
branfllarda olmas›. Resim alan›nda yetenekli bir kiflinin; yapt›¤› resmi yurtd›fl›na
satt›¤›m›zda bize gelecek parayla çok iyi ifller yapabiliriz. Bir flark›c› gidip yurtd›fl›nda konser verse, Türkiye’ye gelecek paray› bir düflünün. Diyelim ki biri bir proje yapsa, yurtd›fl›na satabilsek; bundan kendimiz de yararlanabiliriz. Belki Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olmas› için bunlar gerekebilir. Biz, büyüklerin bizi farketmesini de istiyoruz. Baz› insanlar bütün çocuklar›n zekâs›n› ayn› görüyor, bütün çocuklar bizim anlad›¤›m›z fleyleri anlamaz, bütün çocuklar getir götür ifllerini yaparlar, yük tafl›mak için hamal gibidir diye düflünen insanlar var. Bize burda, bu konuflmalara bafllamadan önce bir sürü fley söylendi. Burda bizim farkedilmemiz gerekti¤i ve bunlar›n Türkiye’ye yararl› olaca¤›... Asl›nda neden özel yetenek almam›z gerekti¤i... Asl›nda bunlar› öyle düflünen kiflilerin kula¤›n›n dibinde söylemek gerek. Böyle düflünen kifliler hep böyle düflünmeye devam ederlerse art›k Türkiye bir daha asla güçlü bir devlet olamaz. Avrupa Birli¤ine de girmemiz söz konusu de¤ildir. Teflekkürler.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Bizde teflekkür ederiz sevgili Ça¤r›’ya. Ve arkadafllar›m›z› yerlerine u¤urluyoruz. Bir harf hatas› nedeniyle Bartu Bingöl’ü önce davet ediyorum. Deniz Ege
Dalg›ç, Deniz Gül Zorlu, Denizhan Cem Tu¤ran, Dilara Matarac›. Bartu seninle
bafllayal›m. Özür diliyoruz ve sevgili Bartu’yu dinliyoruz…
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BARTU B‹NGÖL
Ben, Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu 3-B s›n›f›ndan Bartu Bingöl. 8 yafl›nday›m.
Bizler okuma yazma bilerek okumaya bafllad›k. Okuma yazma bildi¤imiz için
normal dersler bize s›k›c› geliyordu. Daha fazlas›n› istiyorduk. Böyle bir projenin
oldu¤unu duyunca de¤iflik yerlerden bu okula geldik. Bütün çocuklar özeldir,
yeteneklidir. Ancak bizler daha merakl› oldu¤umuz, araflt›rmay› sevdi¤imiz ve
bilgileri daha h›zl› ö¤rendi¤imiz için normal derslerden s›k›l›yorduk. Bu projede
bizlerin ö¤renme h›z›na göre özellikle Matematik ve Türkçe derslerinde farkl›
konular iflliyoruz. Bunun için ö¤retmenlerimiz ayr›ca e¤itim al›yorlar. ‹leri seviyedeki dersleri daha iyi ö¤reniyoruz. Projeyi gerçeklefltiren Prof. Dr. Ümit Davasl›gil ve asistanlar›n›n yapt›¤› uygulama derslerimiz var. Uygulama derslerinde düflünme becerilerimizi gelifltirici faaliyetler yap›yoruz. Ayn› zamanda dersler problem çözme becerimizi de gelifltiriyor. Çok yönlü düflünebilmemizi sa¤l›yor. Bunlara ek olarak yarat›c›l›k, drama gibi düflüncelerimizi gelifltirdi¤imiz derslerimiz
de var. Uygulama derslerinde d›fl ülkeden gelen e¤itim malzemeleriyle çal›fl›yoruz. Boflluk doldurma, hikaye tamamlama gibi derslerle oyun oynayarak hayal
gücümüzü gelifltirmekteyiz. Proje dersleri yap›yoruz. Yarat›c› yönümüz ortaya ç›k›yor. ‹ngilizce, satranç, resim, müzik gibi derslerle kendimizi gelifltiriyoruz. Yeni
bilgiler ö¤renmek bizim yarar›m›za oluyor. Böylece derslerimiz çok e¤lenceli geçiyor. Ben bu projede olmaktan çok mutluyum ve çok flansl›y›m. Bu arada okulumuzda eksikli¤ini hissetti¤imiz bilgisayar ve müzik odas›, kütüphane ve içerisinde araflt›rma yapabilece¤imiz mikroskoplar, teleskoplar olan bir gözlemodas›
olmamas› bizleri çok çok üzmektedir. Okulumuzun flartlar› çok k›s›tl›, oynamak
için güzel bir bahçemizin, spor için salonumuzun olmas›n› çok istiyoruz. Çocuklar›n mutlu, sa¤l›kl› bir ortamda daha iyi geliflti¤ine inan›yoruz. Bizler ileride ülkemiz için yararl› ifller yapmak istiyoruz. Akl›m›z› do¤ru yerlerde kullan›p Türkiye’yi en iyi flekilde temsil edebiliriz. Bu gibi projelerin destek görüp, yayg›nlaflmas› çok iyi olur. Bütün Türkiye’deki çocuklar en bafltan iyi bir e¤itim almaya
bafllar. Böylece yetenekli bir çok insan kaybolup gitmez. Ailelelerin bilinçlenip
çocuklar›na destek olmas› gerekir. Bizler bundan sonraki e¤itimimizde araflt›rma
yapabilece¤imiz, akl›m›zdaki bilgileri uygulayabilece¤imiz, yapt›¤›m›z yararl› ifllerle gurur duyabilece¤imiz e¤itim olanaklar›n›n bizlere sa¤lanmas›n› arzu ediyoruz. Bizlere sa¤lanan olanaklarla ileride Türkiye için çok iyi ifller yapaca¤›z.
Bizleri düflünüp bu kongreyi düzenleyen bütün yetkililere çok teflekkür ederim.
Bu projeyi bafllatan Prof. Dr. Ümit Davasl›gil’e, asistanlar›na, okul müdürümüz
Eflref Karagözo¤lu’na ve s›n›f ö¤retmenimiz Murat Küçüko¤lu’na, di¤er bütün
ö¤retmenlerimize, baflö¤retmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’e, her zaman bizi
destekleyen yan›m›zda olan ailelerimize teflekkür eder hep birlikte çok iyi yerle-
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re gelece¤imize ve baflar›l› olaca¤›m›za söz veririz. Sayg›lar›mla. Herfley ça¤dafl
bir Türkiye için.

DEN‹Z EGE DALGIÇ
Herkese Merhabalar;
Üstün yetenekli kavram›n›n anlam›n› beni keflfeden rehberler sayesinde anlam›fl ve yine onlarla kendimi keflfetmeye bafllam›flt›m. fiimdi de kendimi keflfetmek için olanaklar ar›yorum. Yani yeteneklerimi, farketmek istiyorum. Keflfedilmek bir flans, peki ya di¤erleri... fians› olmayanlar, farkl›l›klar›n› farkedemeyenler... Türkiye’deki önemli sorunlardan biri de farkedilmek de¤il mi zaten? Ülkemizde farkedilmeyen, hattâ kendilerinin bile fark›nda olmayan genç beyinler var.
Yani tamamen toplumdan, hattâ kendilerinden bile uzaklar. Bu da çok büyük bir
kay›p. Peki bu genç beyinler topluma nas›l kazand›r›labilir? Bilindi¤i gibi ülkemizde üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimleri ve bu çocuklar›n bofl zamanlar›n› yetenekleri do¤rultusunda de¤erlendirmelerini sa¤layan, Bilim ve Sanat Merkezleri,
ö¤rencileri yetenek ve zekâ bak›m›ndan tan›y›p onlara yol gösteren çeflitli uzmanlarla çal›flma olana¤› sunan Rehberlik Araflt›rma Merkezleri ve üstün yeteneklilerin e¤itimi esas al›narak kurulmufl Türk E¤itim Vakf› ‹nanç Türkefl Özel Lisesi bulunmaktad›r. Bu kurumlar üstün yetenekli ö¤rencilerin gelifltirilmesi ve
topluma yararl› bireyler olarak kazand›r›lmas› konusunda ne kadar özenli çal›flmalarda bulunsalar da ben bu kurumlar›n yeterli olmad›¤›n›, say›lar›n›n özellikle
do¤uda artt›r›lmas› gerekti¤ine düflünüyorum. Ancak di¤er bir önemli konu da
bu kurumlardaki e¤itimcilerin ö¤rencilere ne kadar ›fl›k tuttu¤u. Birçok ö¤rencinin kafas›ndaki ö¤retmen zil çald›¤›nda içeri girip ders anlatan, ö¤rencilere bir
fleyler yazd›ran, yine zil çald›¤›nda s›n›ftan d›flar› ç›kan bir bay-bayan modelidir.
‹çinde bu tarz e¤itimcilerin bulundu¤u bir e¤itim sisteminin ö¤renciler üzerindeki yarar›n› ya da zarar›n› tart›flmaya gerek bile yok. Fakat flu bir gerçek ki biz ö¤renciler anlay›fll›, kültürlü, istekli, yarat›c› ve e¤lenceli ö¤retmenler, ezbere dayal›
olmayan, bizleri araflt›rmaya, sorgulamaya, yorumlamaya yönlendiren programlar istiyoruz. Teflekkür ederim.

DEN‹Z GÜL ZORLU
Selam olsun benden tüm Türkiye’ye. Ben Denizli Bilim ve Sanat Merkezi ö¤rencilerinden Deniz Gül Zorlu. Öncelikle burada olmaktan dolay› çok mutlu oldu¤umu belirterek sizleri selaml›yorum. fiimdi sizlere e¤itim sistemimizden bek-
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lediklerimizi ve bu sistemde yanl›fl veya eksik bulduklar›m›z› maddeler halinde aktaraca¤›m.
a.

E¤itim ve ö¤retim sisteminden beklediklerimiz: E¤itim ve ö¤retim sisteminde;
1.

Ö¤reten ile ö¤renenin öncelikle birbirlerini birer birey olarak kabul etmesi,

2. Ne ö¤retenin, ne de ö¤renenin karfl›s›ndaki için kesin bir yarg›da bulunmamas›, “ö¤retmenim kesin bana düflük not verecek” veya “bu ö¤renci bana sayg› duymuyor, beni küçük görüyor” gibi. Ne düflündü¤ünü
tahmin etmekle, yarg›da bulunulmak aras›ndaki farka lütfen dikkat
edelim.

b.

3.

Derslerde çözümleyici bir tutumun sergilenmesi, yani nedenini nas›l›n›
aç›klamadan kurallar› verip geçmek yerine, bu kurallar›n nas›l olufltu¤unu aktarmak mant›kl› aç›klamada bulunmak.

4.

Yenilikçi bir tutumun izlenmesi, e¤er bir anlat›m biçimi verimli ve yeterli olmuyor ise ö¤retenin müfredat böyle veya benim anlat›m fleklim budur gibi yarg›lara ba¤lanmak yerine yeni çözümlere yönelmesi bizim isteklerimizden baz›lar›n› oluflturmaktad›r.

E¤itim ve ö¤retim sisteminde yanl›fl veya eksik bulduklar›m›z ise flöyle:
1.

S›nava yönelik e¤itim verilmesi, verilen e¤itim standard›n›n s›nava göre
ayarlanmas›, oysa ki bu bilgilerin ço¤unu akademik hayat›m›zda bile
kullanam›yoruz, bu bilgiler sadece beynimizi doldurmakla kal›yor.

2.

E¤itim sistemimizde pek çok imkan eksikliklerinin yan› s›ra e¤itimcilerimiz konusunda da yetersizliklerimiz var. Bazen e¤itimci bulmakta zorluk
çekerken, bazen de e¤itimci bulmuflken e¤itim ve ö¤retimi bulmakta
zorluk çekiyoruz.

3.

Türlü sebeplerden dolay› e¤itim ve ö¤retime ö¤rencinin kat›l›mc› olamamas›. E¤itim ö¤retim e¤lenceli, dikkat çekici, düflündürülebilen bir anlat›m olmal›.

4.

E¤itim kurumlar›n›n, e¤itim görevlilerinin, ailelerin ö¤rencileri yar›flmac›
bir ruhla e¤itim ö¤retim yaflam›na itmeden olumlu katk›larda bulunabilecek iletiler yükleyen bir sistemin varl›¤›na sahip olunmas› dile¤iyle.

Biz arkadafllar aras›nda bir cevap ya da bir sonuç bekledi¤imizde flöyle deriz:
Kestane kebap, acele cevap.
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DEN‹ZHAN CEM TURAN
Merhaba, burada bulunan herkese sayg›lar›m› sunuyorum;
Milli E¤itim sistemimizi be¤endi¤im pek söylenemez. Öncelikle dersler nefleli geçmeli, oyunlarla, gözlemlerle, deneylerle ya da yar›flmalarla dersler zenginlefltirilmeli diye düflünüyorum. Çocu¤un merkezde oldu¤u bir e¤itim sistemi istiyorum, yani ö¤retmen-ö¤renci aras›nda sürekli diyalog olmal› ve ö¤retmen sordu¤umuz bütün sorulara içtenlikle ve sab›rla cevap verebilmeli ve dersler hakk›nda kafam›zda hiçbir soru iflareti kalmamal›. Konular sürekli tekrar edilmelidir bence. Çünkü örne¤in ben 5. s›n›fta ö¤rendi¤im bir konuyu unuttum flu anda. Ama
o bilgileri biz unutmak için de¤il, hayat›m›zda kullanmak için ö¤reniyoruz. Ayr›ca tek bir s›navla örne¤in; LGS ve ÖSS gibi hayat›m›za ve gelece¤imize ya da kaderimize karar verilmemeli diye düflünüyorum.

D‹LARA MATARACI
De¤erli Büyüklerim, Sevgili Arkadafllar;
I. Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’ne kat›lmaktan ve e¤itim konusunda
söz sahibi olmaktan duydu¤um gururu ve mutlulu¤u belirtmek isterim. Bu güzelli¤i bize yaflatanlara teflekkür ederim.
E¤itim güçlü ve bilinçli bir toplum yaratman›n en temel gere¤idir. Biz çocuklar iyi e¤itilmeliyiz ki gelecekte ülkemize ve tüm insanl›¤a yararl› olabilelim. Bu
düflünce ile elimizden geleni yapmaya çal›fl›yoruz. Ama o kadar çok engelimiz var
ki; bu durum biz çocuklar›n verimlili¤ini azalt›yor. Biz herfleyden önce çocu¤uz.
Kiflisel geliflimimiz bize depolanmak istenen birçok bilgiden daha önemli ama
sürekli s›navlara haz›rlanmaktan, sürekli ödev yapmaktan kendimizi keflfetmeye
f›rsat bulam›yoruz. Bizler henüz çocu¤uz. Geliflmekte olan bireyleriz. Ne kadar
büyümüfl gözüksekte oyun oynamaya, büyüklerin deyimiyle yaramazl›k yapmaya ihtiyac›m›z var. Biz birçok fleyi bu oyunlar ile birlikte ö¤reniyoruz. Siz, siz de
çocuklu¤unuzu düflünürseniz bize hak verece¤inizden eminim. Di¤er bir s›k›nt›m›z: K›l›k k›yafet konusu. Tek tip forma giymekten s›k›ld›k. Yaz›n terliyoruz, k›fl›n
üflüyoruz. Gömle¤imizin alt›nda badi giysek uyar› al›yoruz. K›saca önemsiz olan
bu ayr›nt›lar›n çok abart›ld›¤›n› düflünüyorum. Anne babam›z, ö¤retmenlerimiz
derste baflar›l› olmam›z› bekliyorlar. E¤er benim veya arkadafl›m›n herhangi bir
alandaki yetene¤i yetersiz ise üzerine gidilmemeli, o alanda zorlanmamal› diye
düflünüyorum. Ülkemizde e¤itime daha fazla önem verilmesini, daha fazla u¤rafl gösterilmesini istiyorum. Birey olarak daha fazla önemsenmemizi, fikirlerimize daha çok de¤er verilmesini istiyoruz. Biz çocuklar ekonomik aç›dan aram›zda
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oluflan uçurumlar›n giderilmesini istiyoruz. Kimimiz giyece¤i ayakkab›s›na marka
ararken, kimimiz giyecek ayakkab› bulam›yor. E¤itimde f›rsat eflitli¤inin sözde
kalmas›n› istiyorum. Sokaklarda ayakkab› boyac›l›¤› yapan, simit, mendil, sak›z
satan, iflyerlerinde çal›flan çocuklar olmas›n istiyorum. Ödevlerin abart›lmad›¤›,
ö¤rencilerin s›navlarda yar›flt›r›lmad›¤›, oyun oynayabilece¤imiz, laboratuar ortam›nda kendimiz yaflayarak, yaparak ö¤renmemize izin verilen okullarda yeteneklerimizi en üst düzeyde gelifltirip tüm insanl›¤a faydal› bireyler olarak yetifltirilmek istiyoruz.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Dilara’ya da teflekkür ediyoruz. Befl arkadafl›m›z› yerlerine u¤urluyoruz.
Bir konuda görüfllerinize baflvurmak istiyorum. Biliyorsunuz, biz Üstün Yetenekli Çocuk Görüflleri Kitab›’n› yay›nlam›flt›k ve bu kitapta büyük bir ço¤unlu¤unuzun görüflleri var. fiirin Amca ver flu mikrofonu deyip de flu orta yerden birkaç
cümleyle görüflünü aç›kl›ycak olan yok mu? Yani hep metin mi okuyacaks›n›z?
Laf aram›zda. Bir oylama yapal›m m›? Metin okumadan görüfl aç›klamak isteyenler mi ço¤unlukta, yoksa metin okumak isteyenler mi? Birinciyi oylayal›m. Metin
okumadan görüfl bildirmek isteyenler? Metin okuyarak görüfl bildirmek isteyenler? Nas›l sayaca¤›z. Göz karar›yla olmaz, haks›zl›k olur. Evet, tekrar. Metin okumadan görüfl aç›klamak isteyenler, 20 kifli. Yaz›l› okumak isteyenler, 16. O zaman
mikrofon sizin, haydi teker teker oldu mu? Peki. Yine befler befler mi ça¤›ral›m?
Dilaver Velio¤lu, Ece Filiz, Ece Özalp, Eda Dilara Bay, Eda Telli.

EDA TELL‹
Ben Eda Telli. Görüfllerimi sözlü olarak aç›klamak istiyorum. Yaz›l› birfley okumak istemiyorum. Zaten böyle bir haz›rl›¤›m da yok. Böyle bir haz›rl›k yapmay›
da hiç düflünmedim. Ben ö¤renmeyi sindire sindire yapmak istiyorum. Nas›l olacak bu? Yani bir konuyu bir derste ifllerken biz neden bir konuyu bir haftada iflleyemiyoruz ya da ders say›lar›m›z neden bu kadar az? Ya da neden bu kadar
ufuklara aç›lam›yoruz? Neden ö¤renemiyoruz gerekti¤i kadar herfleyi? Çünkü
e¤itim müfredat› bunu engelliyor. Yani sadece hücrelerde hücre çeperini, ya da
hücrenin özelliklerini de¤ilde hücrenin daha içine girerek daha çok fleyi ö¤renemez miyiz? Elbette ö¤reniriz. O zaman bunu niye yapam›yoruz? B‹LSEM’lere de
de¤inmek istiyorum. B‹LSEM’lerin binalar›nda eksikler var. Mesela ben ‹stanbul
B‹LSEM’liyim ve de bizim B‹LSEM’imize gelip bakt›¤›n›z zaman baya¤› eksikler
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görüyorsunuz. Peki bu eksikler neden? Neden de¤erlendirmek için merak edilmiyor? Neden? Çünkü insanlar ilgisiz, ilgi göstermiyorlar. Teflekkürler.

ECE F‹L‹Z
Herkese merabalar öncelikle. Türk E¤itim Vakf› ‹nanç Türkefl Özel Lisesi son
s›n›f ö¤rencisiyim. Asl›nda bir metin haz›rlam›flt›m burda sunmak için. Ama genel
görüfl metin kullanmamakta yo¤unlaflt›¤› için ben de düflüncelerimi bu flekilde
aç›kl›yay›m.
Öncelikle de¤inmek istedi¤im nokta üstün zekâl›lar hakk›nda varolan genel
ama yanl›fl görüfl üzerine. fiöyleki bu görüfl iki tane. Birincisi, üstün zekâl›lar›n yaln›zca Fizik gibi, Matematik gibi bilimlerde baflar›l› olupta toplumdan soyutlanm›fl
bireyler olarak görülmesi ki bu yanl›fl. ‹kincisi de üstün yeteneklilerin tüm alanlarda baflar›l› ve bilgili olmas› ki bu da yanl›fl. fiimdi üstün zekâl›larda di¤er tüm zekâl› insanlarda oldu¤u gibi e¤itimleri ölçüsünde varl›k gösterebiliyorlar ve bu e¤itim için yap›lmas› gereken baz› fleyler var ki, kongrenin toplanma amac› da bu
fleylerin neler oldu¤unu belirlemek. Öncelikle üstün zekâl› ö¤rencinin hangi alanlarda en mutsuz ya da en baflar›l› olaca¤›n›n belirlenmesi laz›m ki bu da ancak
belli alanlar›n ö¤rencinin önüne serilmesi ve deneme, yan›lma yöntemiyle ortaya
ç›kabilecek bir fley. fiimdi bunun ortaya ç›kmas› için tabi ki finansal bir kaynak laz›m. Ama madem ki flu anda pratikte elimizde böyle bir kaynak yok. Yap›lmas›
gereken daha kolay fley bunlar› ortaya ç›karabilecek ö¤retmenleri bulmak. Bu da
yaln›zca üstün yetenekli e¤itimi formasyonu alm›fl ö¤retmenlerle bitmiyor. Üstün
yetenekli ö¤rencileri anlayabilecek, en az›ndan ortalaman›n üstünde bir zekâya
ya da yetene¤e sahip ö¤retmenlerle var olabilecek birfley. Çünkü ancak bu flekilde ö¤retmenler ö¤rencilerle tamamiyle bir empati kurabilip, ö¤rencinin neler istedi¤ini ya da neler düflündü¤ünü anlayabilirler. Yeteneklerin ortaya ç›kmas› ve
ö¤retmenin e¤itimi konusu Milli E¤itim müfredat›nda yeterli de¤il. Fakat bunlar›
tabiki de¤ifltirmemiz gerekiyor. Bu kongrenin amac› da bu. Dolay›s›yla benim
önerilerim bir kere müfredat›n de¤ifltirilmesi, ö¤rencilerin bütün alanlarda baflar›l› olmas›n›n beklenmemesi, ikincisi ise ö¤rencilerin yeteneklerinin ortaya ç›kmas› ve ö¤retmen kadrosu. Teflekkür ediyorum.

ECE ÖZALP
Benim ad›m da Ece. Ben herfleyden önce Türkiye’de bir ilki gerçeklefltiren,
yani ilk üstün zekâl›lar için e¤itimi haz›rlayan, bir okul yapt›ran Sezai Türkefl’e çok
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teflekkür etmek istiyorum. Benim konuflmam biraz daha farkl› olacak. ‹lk önce
kendime göre üstün yeteneklili¤in tan›m›yla bafllay›p, üstün yetenekli bir insan
olarak yaflad›klar›mla ve gözlemlediklerimle devam edip, ihtiyaç ve amaçlar›mla
sözümü bitirmek istiyorum.
Bana göre üstün yeteneklili¤in tan›m›; çok yönlü ve yapt›¤› iflte baflar›l› olmakt›r. Üstün yeteneklilik Ece’nin de söyledi¤i gibi zihinden befl basamakl› yedi
say›y› çarpmak de¤ildir. Normal insanlarla, üstün yetenekliler aras›nda keskin bir
farktan çok yumuflak bir geçifl vard›r. Ve bence üstün yeteneklilerin e¤itimi bu
fleylere göre düzenlenmelidir. Ufak bir an›m› anlatmak istiyorum flimdi: Evdeyim,
misafirler gelmifl. Sofraya oturmadan önce bir amca geliyor yan›ma, soruyor:
Üstün yetenekliymiflsin, flu soruyu çöz bakal›m. Bilmiyorum kaç, ÖSS sorusu.
Baflka bir an›; kifliler farkl›, olay ayn›. Bir teyze yaklafl›yor yan›ma cevab›n› bulmakta zorland›¤› bir soru soruyor. Bu sefer bir gazetenin arka sayfas›nda olan
bir soru. Yani sorun yok ama, verdikleri tepkiler çok garip ve saçma. Yani ne
olursa olsun bir flekilde birilerine saçma bir flekilde anlat›l›yorsun ya. Bu çocuk
coflmufl, aflm›fl, çözemedi¤im sorular› çözdü ya da iflte palavra bir soruyu bile çözemedi, o¤luma verseydim t›k diye çözerdi. Yani gitti¤im yerlerde zaten rehberlik ö¤retmeni bir garip davran›yor. Sa¤lam önyarg›lar yüzünden olabilecek arkadafll›klar olam›yor bazen. Yani en yak›n arkadafl›n bile seni kendinden çok üstün
görüyor, bir sayg›yla yaklafl›yor sana. Daha do¤rusu yaklaflm›yor, uzakta durup
bir y›¤›n insanla birlikte seni seyrediyor. Yani çok can s›k›c› asl›nda, tabi bunlar
çok güzel esas sorunlar. Ben fluan TEV‹TÖL’de okuyorum ve bundan dolay› çok
mutluyum. Kendim gibi ö¤rencilerle çok samimi ve s›cak bir ortamda ö¤renim
görmek çok sevindiriyor beni. Hele daha önceki okullardan sonra. ‹flte büyütülmeden, sadece yeteneklerimi de¤erlendirerek ö¤renim görmek hofluma gidiyor.
Tek üzüldü¤üm konuysa bizlere özel bir müfredat›n olmamas›. Herkes kadar
bende e¤itim eflitli¤inden yanay›m ancak; normal ö¤rencilerin herhangi bir
okulda gördükleri e¤itimi bizim gibi seçkin gençlerin okumas› üzüyor beni. Her
ne kadar ö¤retmenlerin ellerinden geldikleri kadar dersi bize uygun yapmaya çal›flsalar da s›k›l›yorum, yani kapasitemi de¤erlendiremedi¤imi düflünüyorum zaman zaman ‹nanç Lisesi’nde bile. Sonuç olarak istedi¤im fley bizlere uygun bir
program ve birazc›k anlay›fl. Bunlar› elde etti¤imde dünya benim için çok daha
güzel bir yer olacak.

EDA D‹LARA BAY
E¤itim, bir kimseye bilgi ve görgü verecek flekilde, istenilen amaca göre
haz›rlamak ve yetifltirmek toplumun iyi de¤erlerini benimsetmek iflidir. Buna
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göre e¤itim, yaflant›m›zda büyük yer tutar. Okullarda ald›¤›m›z e¤itim önemlidir, ancak bizlerin ailemizden ya da çevremizden edindi¤imiz kültür de e¤itim
kadar önemlidir. Fakat tek bafl›na ikisi de fayda sa¤lamaz bizlere. Ancak e¤itimle birlikte kullan›ld›¤›nda de¤er kazan›rlar. B‹LSEM’ler bize bu iki de¤eri de verebilecek kapasitede kurumlard›r. ‹nsanlar bütün bildiklerini sistemli bir flekilde
kullan›rlar. Bu nedenle e¤itim, ö¤retim ve kültürü birlikte kullan›rlar. Bu anlamda bak›ld›¤›nda e¤itimin ne kadar önemli oldu¤unu anlayabiliriz. ‹statistiklere
bakt›¤›m›zda büyük flehirlerdeki okur yazar oran› %90’lara kadar var›rken, do¤u illerinde bu oran %10’lara kadar düflmektedir. Do¤u illerimizdeki bu düflük
oran›n neredeyse hepsini k›z çocuklar› oluflturuyor. Niçin k›z arkadafllar›m›z
okuldan uzak tutuluyor? ‹flte bu tart›fl›l›r. E¤itimli, kültürlü insanlar›n yetifltirilmesi, yine iyi yetifltirilmifl anne ve babalarla sa¤lanacakt›r. Okul öncesi e¤itiminin de önemli oldu¤unu biliyoruz. Daha iyi geçinebilmek için çal›flan annelerin
say›s› öncelere göre artm›flt›r. Bu da ailenin çocuk üzerindeki etkilerini azaltm›flt›r. Oysa ki bizim küçük yafllarda her türlü bilgiye aç›k oldu¤umuz bilinen bir
gerçektir. Kiflili¤imizin temeli, bu yafllarda at›l›r. Bizler daha sonra ald›¤›m›z e¤itimlerle kendimizi gelifltiririz. Bu nedenle ana okullar› da önem kazanmaktad›r.
Ben ana okullar›n›n kocaman bir ilkö¤retim içinde tek s›n›f de¤il, befl on derslikli bir binada e¤itim veren ana okullar›n›n say›s›n›n artmas›n› düfllüyorum.
Çünkü çal›flan annelerin tamamlayamad›¤› eksikli¤i ana okullar› tamamlar. B‹LSEM ö¤rencilerinin normal e¤itim ve ö¤retiminin de B‹LSEM çat›s› alt›nda bulunan okullarda devam etmesini düfllüyorum. Çünkü flu durumda bizlerin B‹LSEM’de yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› zaman aç›s›ndan yeterli oldu¤unu düflünmüyorum. “Beni assan›z da k›z›m› okula göndermem” diyenlerin azalmas› dile¤iyle. Teflekkürler.

D‹LAVER VEL‹O⁄LU
Ben Türk E¤itim Vakf› ‹nanç Türkefl Özel Lisesi son s›n›f ö¤rencisiyim. Bence ele al›nmas› gereken en önemli konu, yani e¤itimdeki en önemli etmenlerden biri e¤itim ortam›d›r. Bu e¤itim ortam› e¤itmeninden ders program›na, mimarisinden ders d›fl› etkinliklere kadar birçok konuyu kapsar. Ve bu konular teker teker ayr›nt›l› bir biçimde üzerinde düflünülmesi gereken konulard›r. E¤er
belli özelliklere sahip bir grup ö¤rencinin e¤itimi söz konusu ise bu grubun
özellikleri göz önüne al›narak gerekli bütün imkanlar sa¤lanmal›d›r. Üstün yetenekli ö¤renciler kendi aralar›nda di¤er insanlarla oldu¤undan çok daha rahat
iletiflim kurabilirler, birbirlerini kolayca anlayabilirler. Sa¤›rlar, otistikler gibi ortak
özelliklere sahip ço¤unluktan farkl› ö¤renci gruplar› için özel okullar›n varl›¤›
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düflünüldü¤ünde üstün yetenekli ö¤renciler için de onlar›n ihtiyaçlar›na her yönüyle karfl›l›k verebilecek okullar›n gereklili¤i ortaya ç›kar. Bu yüzden en uygun
olan› üstün yetenekli ö¤rencilere özel e¤itim veren bir okuldur. Elbette üstün
yetenekli ö¤rencilerin e¤itiminde sadece belli bir okul, belli dersler olmamal›d›r.
Okul d›fl›nda baflka ö¤rencilerle bir arada çal›flabilecekleri etkinlikler de düzenlenmelidir. Bundan sonra en önemli konular e¤itmenler ve uygulanan programlard›r. Ulusal müfredat üstün yetenekli ö¤renciler için uygun de¤ildir. Bunun yan›nda al›fl›lagelmifl e¤itmenler ve yöntemler de üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimi için yetersiz kalmaktad›r. Ders materyalleri, bilgisayarlar ve kütüphaneler
gibi kaynaklar da her zaman güncel olmal›d›r. Çünkü üstün yetenekliler her zaman daha fazlas›n› isterler, daha ilerisini düflünürler. Verilenlerle de yetinilmemesi program›n esnek olmas›n› ve ö¤rencinin ders ve konu seçiminde olabildi¤ince özgür olmas›n› gerektirir. Bu da flu anda uygulanan yöntemle çeliflir. Çünkü flu anda s›navlara ve notlara dayal› bir e¤itim program› uygulanmaktad›r. Tabiki herfleyin ö¤renciye yüklenmesi anlam›na gelmemelidir bu. Burada e¤itmenlerden beklenen dersleri yarat›c› bir biçimde ifllemeleri, ö¤rencileri bilgilerine ve birkaç saatl›k s›navlara göre de¤erlendirmemeleri, ö¤rencileri çal›flmaya,
araflt›rmaya zorlamalar› de¤il heveslendirmeleri ve ders programlar›nda ö¤rencilerin isteklerine göre de¤ifliklik yapabilmeleridir. Ö¤rencinin akl›na ilginç bir fikir geldiyse o anda o tart›fl›lmal› ya da araflt›r›lmak için kitapl›¤a gidilmelidir. Ayr›ca her ö¤renciyi her alanda ileri düzeyde e¤itmeye çal›flmaktansa herkese temeller verildikten sonra daha ileriye gitmek isteyenler istedikleri alanlarda uzman kiflilerle birlikte çal›flma imkan› bulabilmelidirler. Bana göre üstün yeteneklilerin e¤itiminde do¤ru müfredat ve materyaller uygulanmad›¤›ndan bunlar
ö¤rencinin karfl›s›na birer engel olarak ç›k›yorlar. Çünkü üstün yetenekli ö¤rencilerin e¤itimi konusunda acemi say›lan ülkemizde konuya hem flu program›
hem de bu program› uygulayal›m diye yaklafl›l›p ö¤rencilerden insan üstü bir
çaba beklenilebilmektedir. Bu da ancak üstün yetenekli ö¤rencilere e¤itim veren okullar›n kendilerine uygun bir özel program uygulamas›yla çözülebilir. Teflekkür ederim.
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mem. Karar ç›kt›, herkes yine metne dayal› olarak görüfllerini aç›kl›yor, ortaya ç›k›p ta görüflünü aç›klamak isteyen yok mu? Siz. Haydi gelin.

G‹ZEM ÖNCÜ
Ben Gizem Öncü. Yasemin Karakaya ‹lkö¤retim Okulu, Bilim ve Sanat Merkezi’nden geliyorum. fiafl›rd›n›z de¤il mi? Böyle sahneye ç›kt›m, kendime güvenim var çünkü. Ben bir Bilim ve Sanat Merkezi ö¤rencisiyim. Ben al›fl›¤›m, çünkü
insanlar bana bakt›¤›nda iflte benim gelece¤im diyor. Türkiye’nin gelece¤i diyor
bana bakt›klar›nda. Ben herkes gibi böyle basit bir merhabayla bafllamayaca¤›m
konuflmama, çünkü ben size umutla bak›yorum, sizler de ümit dolu gözlerle bak›yorsunuz bana. Ben de bu enerjiyi al›yorum ve size merhaba diyorum.
Merhaba;
Genelde burdaki konu e¤itim. Nas›l bir e¤itim istiyoruz ve düfllüyoruz? Biz B‹LSEM ö¤rencileri için asl›nda e¤itim ikiye ayr›l›yor. Birincisi B‹LSEM e¤itimi, ikincisi ise
normal okulda gördü¤ümüz e¤itim. Evet Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n müfredat›na göre iflledi¤imiz e¤itim, uygulanan e¤itim. Evet Türkiye’deki e¤itim yetersiz, do¤ru.
Önem verilmiyor demiyorum, çocu¤a uygun e¤itim verilmiyor diyorum. Diyelim ki
A ö¤rencisi büyüdü¤ünde genetik mühendisi olacak, yani biyolojiye ihtiyaç duyacak. Ama bilmiyoruz ki temeline indi¤imizde, temel att›¤›m›z ilkokulda özellikle ilk
befl y›lda ö¤renci acaba biyoloji dersini tam, yeterli ald› m›? Bilmiyoruz bunu. Veya
fizik ö¤retmeni olacak bir çocuk, bilmiyoruz o ilk befl y›l›nda o e¤itimi ald› m›?
E¤itim söz konusu olunca çocuklar›n söyliyece¤i bitmiyor. Çünkü çocu¤un
içinde oldu¤u bir durum. En k›sa yoldan ben flunu flöyle aç›kl›yay›m. Ben okula
giderken de s›rt›mda bir yük hissediyorum, buraya gelirken de hissettim. Ama iki
yük birbirinden farkl›yd›. Buraya gelirken hissetti¤im yük manevi bir yüktü. Acaba kendimi gerçeklefltirebilecek miyim? Okula giderken hissetti¤im yük ise s›rt›mda tafl›d›¤›m çantan›n yükü.

KÜBRA BERBERO⁄LU
MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N

Kongre Baflkan›m›z Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu Hocama dan›flay›m. Biz iki
sular›nda bafllad›k, süre biraz sarkacak… Teflekkür ediyorum hocam.

Merhaba; ben Kübra Berbero¤lu. Burda beni dinleyen tüm büyüklerime ve
Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen arkadafllar›ma merhaba diyorum. Gerçekten
heyecanl›y›m. O yüzden ufak tefek yanl›fllar›m olursa bunlar› hofl görmenizi rica
ediyorum.

Egecan Karakafl, Emre Yorganc›gil, Erdem Aslan, Erhan Kavi, Fuatcan Erta arkadafllar›m› davet ediyorum, ama süreyle ilgili karar›n tam uyguland›¤›n› söyleye-

Bir kere asl›nda e¤itim deyince akan sular durmal›. Ama bizim ülkemizde
böyle bir fley olmuyor. Çünkü ülkemizde e¤itim bir kere çok önemsiz görülüyor,

Dilaver’e bizde teflekkür ediyor ve arkadafllar›m›z› yerlerine u¤urluyoruz.
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bunun yerine zina gibi saçma sapan fleylerle u¤rafl›l›yor ve e¤itime önem verilmiyor. Zina efller aras›nda birfleydir, ayr›l›rlar.

rum burada. Neyse b›rakal›m önsözü, gelelim konuya. fiey biraz heyecanl›y›m o
yüzden zor konufluyorum.

Milli E¤itim Bakanl›¤›’m›z›n e¤itim konusunda davran›fl biçimi gerçekten
yanl›flt›r. Çünkü s›navlar bizim dersi ö¤renip ö¤renmedi¤imizi anlat›r ama biz iki
hafta önce s›navlar› haber al›nca çal›fl›yoruz. Bir sporcu bir kere doping al›nca
dünyay› bafl›na y›k›yorlar, oysa biz ö¤renciler kim bilir kaç kere doping ald›k.
Bunlar görüflülmüyor bile. Ben daha sonra forma konusuna da inmek istiyorum.
Bu formalar gerçekten saçma sapan birfleydir. Koyunlar›n s›rt›na sürülen boyalar var ya forma da öyle, baflka sürülere kar›flmayal›m diye. Biz koyun ya da kuzu de¤iliz. Biz de di¤erleri gibi insan›z. E¤er bize forma giydirilcekse ö¤retmenler de giysin, çünkü onlar da okulda. Kimbilir baflka okullarla kar›flabilirler. fiu
anda bizim derste ö¤rendiklerimizin akl›m›zda kalmas› gerekir ama bu hiç de
öyle olmuyor. Çünkü bize ezbere dayal› e¤itim veriliyor. Ö¤retmenler aval aval
gelip dersi bize anlat›yorlar, biz nas›l anlayal›m. Bize heyelan› anlatacaksan›z,
önceden heyelan olmufl ve hâlâ izlerini tafl›yan bir yere götürün. Biz derste dinleyerek anlayamay›z, bize gösterin. E¤er konu Osmanl› Devleti’yse, gösteremezseniz bizi konunun içine at›n, s›rf siz anlatmay›n. Biz de art›k konunun içine girebiliriz. Çünkü okula bafllad›¤›m›zda bir birey oldu¤umuzu kan›tlad›k, bir toplum içine girdik. Bizi dersin içine kat›n. Ve havuz problemleri illaki iflçilerle olmak
zorunda de¤ildir. H›z problemleri de. Ö¤rencilere bunlar› sevdirmek için baflka
fleylerle anlat›n. H›z problemlerini tavflanlarla, ç›talarla yap›n, havuz problemlerini fillerle yap›n. Bize dersi sevdirin. Bunlar bizim dersi iyi ö¤renmemiz için gereklidir. Ceza yöntemine gelince ceza yöntemleri çok saçmad›r. Çünkü ö¤renciler fidan gibidir. Siz onu nas›l yaparsan›z, öyle olur. E¤erseniz e¤ik durur, dikerseniz dik durur. Bize kesinlikle fliddet uygulamay›n. Sonra biz de ilerde fliddet
uygular›z. Bize fliddet uygulamay›n, bize hayat›m›z boyunca unutamayaca¤›m›z
bir ceza verin ama kesinlikle fliddetle olmas›n. Bizi ö¤retmen yap›n, ö¤retmen
olman›n zorluklar›n› tan›yal›m. Belki bu birçok kifliye ödül gibi gelecek ama, hay›r bu bir cezad›r.

Ben de birçok arkadafl›m gibi ayn› konularda problemli, sorunlu oldu¤umuzu gördüm dinlerken. Hepimizin ortak fikirleri birbirine çok yak›n. En büyük sorunlardan biri de tabiki prosedürlü derslerle ilgili. Ben aç›kças› derslerin Türkçe
ve Matematik d›fl›nda pek gerekli olmad›¤›n› düflünüyorum. Çünkü gerçek hayatta karfl›m›za pek ç›km›yorlar. Türkçe ve Matemati¤i kullan›yoruz. Yar›flma
programlar›nda ç›k›yorlar; ancak ya di¤erleri. Bir gün televizyonda haberleri izlerken Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n prosedürünü de¤ifltirdi¤ini gördüm. Hayatta
karfl›m›za ç›kacak sorunlarla ilgili dersler koymufllar. Bu geçen seneydi, bir sene
oldu hâlâ ortada birfley yok. Ben flüphelenmeye bafllad›m. S›navlarda bir baflka
konu, s›nav pskolojisi var, o s›nav›n stresiyle o günkü moral bozuklu¤u veya insan›n durumu s›navdaki sonucu büyük bir flekilde etkiliyor. Daha e¤lenceli s›navlar yap›lmal›. S›navlar› da mesela uygulamal› olarak yapabiliriz. Mesela; sosyal bilgilerde tarihi gösteriyorlar. Soru mesela flöyle birfley: Fatih Sultan Mehmet
yard›mc›s›n›n bilmem ne bilmem ne dedi¤inde nas›l bir tepkiyle karfl›lam›flt›r,
bunu uygulamal› olarak gösterebiliriz. Baflka bir sorun ise uyku saatleri. Çok
büyük bir sorun o da bence. Televizyondaki programlarda bu uyku saatinin gecikmesini sa¤l›yor. Televizyondaki programlar›n izlenme oran›na göre saatlerinin
ayarland›¤›n› biliyorum ama buna pek uymuyorlar. Daha iyi ayarlamalar› gerekir. Çünkü benim izledi¤im, ço¤u kiflinin izledi¤i programlar geç saatlerde oluyor. Teflekkürler.

Daha sonra da dersi dinleyip dinlemedi¤imizi anlamak için bize öyle saçma
sapan sorular sormay›n, dersi yar›da kesip bize anlatt›r›n. Bakal›m dinliyor muyuz? Öyle yap›n. S›navlar sadece ezbere dayal› olmas›n, görsel olsun. Bizi bir odaya çekin, uygulamal› olarak e¤itim yap›n. ‹flte gerçek e¤itim budur.

FUATCAN ERTA
Ben herhangi bir önsözle bafllamayaca¤›m desemde bu maalesef imkans›z.
Çünkü ben bir önsözle bafllamayaca¤›m derken bile bir önsöz kullanm›fl oluyo-

EGECAN KARAKAfi
Ben en baflta bana konuflma izni verdikleri için teflekkür ediyorum ve bana bakt›¤›n›z gözler bana önemsiz gibi gelmiyor. Bana umutla bak›yorsunuz.
E¤er bir toplumu de¤ifltirmek istiyorsak en baflta kökeninden de¤ifltirmeliyiz.
E¤itim de¤ifltirilmeli. Böylece gelece¤i de güvence alt›na almal›y›z. E¤er gelece¤in hiçbir güvencesi yoksa nas›l iyi bir Türkiye’de yaflayabiliriz ki. Arkadafl›m›n
dedi¤i gibi programlar geç saatte oluyor, biz bunlar›n yerine ayr›ca haberleri izlemeliyiz. Haberlerde bize gerekenler anlat›l›yor, ama bunun yan›nda izledi¤imiz filmler de bize yarayabiliyor. Orda s›rf e¤lence amaçl› de¤il, ö¤renme amaçl› olan filmler de var yani. E¤itim konusuna %100 deste¤e kat›l›yorum. Emine
Erdo¤an’la, Recep Tayyip Erdo¤an’›n bafllatt›¤› Haydi K›zlar Okula kampanyas›
da çok iyi. K›zlar›n› okula göndermeyip, çal›flt›ranlar da var. Ve böylelikle hiçbir
k›z okula gelemiyor. Bence yeni okullar aç›l›p daha çok ö¤renim gösterilmeli.
Teflekkürler.
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EMRE YORGANCIG‹L
De¤erli Büyüklerim, Sevgili Arkadafllar›m;
Ben Isparta Bilim ve Sanat Merkezi’nden Emre Yorganc›gil. Sizlere iki y›ll›k
B‹LSEM deneyimimden söz edece¤im. ‹lkö¤retim 5. s›n›ftayken Isparta’da Bilim
ve Sanat Merkezi’nin tan›lama çal›flmalar› sonras›nda ilk ö¤rencilerinden biri oldum. Bu beni çok mutlu etti ve onurland›rd›. B‹LSEM’e devam etti¤im süre boyunca düflüncelerim ve hayallerimi s›n›rlamamam gerekti¤ini ö¤rendim. Böylece
yaflama farkl› aç›lardan bakabildi¤imi ve ufkumun geniflledi¤ini farkettim. E¤er
bizim için B‹LSEM sürekli bir okul haline getirilirse kendimizi tamamen B‹LSEM’de
yap›lan çal›flmalara verir ve projelerimizi sonuçland›rabiliriz. B‹LSEM bizim için
okul sonras› ek bir etkinlik de¤ilde kendi bafl›na bir okul haline getirilebilse daha
iyi olur diye düfllüyorum. Ayr›ca B‹LSEM’lerin bölge okullar› gibi yat›l› olmas›, geliflmekte olan bölgelerdeki ilk merkezden uzakta yaflayan arkadafllar›m›z›n da bu
imkanlardan yararlanabilmesini sa¤lar. Bilim ve Sanat Merkezleri’ne ilkö¤retim
okullar› kadar önem verilirse ve B‹LSEM’ler bizim için bir okul olarak düflünülürse tüm enerjimizi yeteneklerimiz üzerinde yo¤unlaflt›rabiliriz. Böylece bizler ilk
önce belli bir temel e¤itim ald›ktan sonra ilgi alanlar›m›za yönelerek donan›ml›
hobi odalar›nda istedi¤imiz çal›flmalar›m›z› yapabiliriz. Ben B‹LSEM’e devam etti¤im bu iki y›ll›k süre içinde kendimi her yönden gelifltirdi¤ime inan›yorum ve dinledi¤iniz için teflekkür ederim.

ERDEM ASLAN
Ben Tekirda¤ B‹LSEM’de dört sene geçirdim ve buralarda karfl›laflt›¤›m sorunlardan bahsetmek istiyorum. Bilim ve Sanat Merkezi’ne ilk bafllad›¤›m›z y›llarda
kaynak s›k›nt›s›ndan dolay› baz› projeler yapam›yorduk. Yaln›z bu kaynaklar yavafl
yavafl yerine gelmeye bafllay›nca da baflka bir s›k›nt›yla karfl› karfl›ya geldik. Bu da
bizim önümüze konulan büyük s›navlar. Bu s›navlar bizim gelece¤imizi çok belirliyor ve bu s›navlara çal›flmam›z konusunda ailelerimizden bask› görüyoruz. Bu
bask›lardan dolay› da hiçbir fleye, özellikle 8. s›n›ftaki arkadafllar hiçbir fleye yönelemiyorlar. Bu s›navlarda ölçülen fley bilgiyse, bilgi d›fl›ndaki tüm di¤er kavramlar›n eflit olmas› gerekir; ama bizim böyle bir durumumuz olmuyor. Bizden beklenen herfley Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam etmemiz. Devam etti¤imiz zaman
ise di¤er arkadafllar›m›z›n gerisinde kalabilece¤imiz korkusuyla bunu yapam›yoruz. Bu konulardaki s›k›nt›n›n çözülmesini istiyorum. Yani benim düflüncem bu.
Bu panelin konusu olan düflümü de flöyle söylemek istiyorum. Burda bu Kongre’nin yap›lmas› tamamen iyi niyetli ve bu kongrede al›nan kararlar›n da çok iyi
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fleyler olaca¤›n› düflünüyorum. Yaln›z benim korkum flu: Bu Kongre’de sözlü fleyler var ve bu sözlerin havada kalmamas›n› istiyorum. Çok güzel fleyler söylüyor
arkadafllar›m›z, bizden sonraki arkadafllar da çok güzel fleyler söyleyecekler. Bugün bitecek, yar›n da çok güzel fleyler söyliycekler. Ama bu söylenenler unutulmas›n ve bu söylenenler yerine getirilsin istiyorum. Çünkü konuflmak çok kolay
bir fley ama bunlar›n fiil haline getirilmesi, yap›lmas› as›l önemli olan. Benim düflüm bu. Dinledi¤iniz için teflekkür ederim.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Elbette bu bir çocuk ödevi, Türkiye ve insanl›k ödevi. Söz uçar, yaz› kal›r. Biz
konufltuklar›m›z› yaz›ya dönüfltürece¤iz ve bu konuda al›nan kararlar› uygulamaya çal›flaca¤›z. Belkide, bunlar› uygularken Sevgili Erdem’i de katk› verecek durumda görürüz aram›zda. Umudumuz bu. Umudumuz siz. fiimdi de söz Erhan
Kavi’nin…

ERHAN KAV‹
Ben Erhan Kavi. Bayburt B‹LSEM’den geliyorum. Öncelikle konuflmama flöyle bafllamak istiyorum. Bence e¤itimin üç tane düflman› var. Cahillik, eflitsizlik ve
ilgi azl›¤›. Meselâ ilgi azl›¤›ndan bafllayal›m: Ben Bilim ve Sanat Merkezi’ni ilk kazand›¤›m zaman 3. s›n›ftayd›m ve 4. s›n›fta Bilim ve Sanat Merkezi’ne gidiyordum. Ve benim hocam “sen çok fl›mard›n art›k niye böyle yap›yorsun” diye sorular soruyordu. Ve bunun sebebi de sen Bilim ve Sanat Merkezi’ne gidiyorsun, niye bu derslerin kötü. ‹stanbul’da olan bir e¤itim bizim yöremizde yok art›k. Almanya’da isteyenler istedi¤i k›yafetle okula gidiyor, bizler ayn› formalar› giyip
okula geliyoruz. Buna karfl› ç›k›lmas›n› istiyorum. Teflekkür ederim beni dinledi¤iniz için.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Teflekkür ederiz Erhan’c›¤›m. Sizi de yerlerinize u¤urluyoruz. Göker Arpa¤,
Kadir Özgür, Kerem Çavdar, Mustafa Özcan, Mahmut Bulut. Biraz h›zlanabilir miyiz? Süreyi iki dakikaya düflürsek, üç dakikaya çok az uyan arkadafl›m›z oldu. E¤er
birbirimizi dinlemiflsek çok tekrar oldu. Lütfen daha do¤açlama ve ay›klayarak,
konuflmalar›m›z› k›sa tutmaya çal›flal›m. Görüfllerimizi ne kadar etkili anlatabilirsek bizi dinleyenlere o kadar daha yararl› oluruz diye düflünüyorum. Çünkü bi-
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razdan burada Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu Hocam›z›n yönetece¤i “Türkiye’de
Üstün Yetenekli Çocuklar›n E¤itiminin Dünü Bugünü Gelece¤i” tart›fl›l›cak. Gerçekleflecek katk›da bulunabilirsiniz. Görüflleriniz belirgin ve ne kadar k›sa olursa,
düflüncelerinizi ne kadar k›sa anlat›rsan›z o kadar yarar› olacak.

GÖKER ARPA⁄
Öncelikle herkese merhaba diyorum. Bu kadar k›sa sürede bütün e¤itim sorunlar› dile getirilemez. Sadece sorunlar› söylemek de önemli de¤ildir. Sorunlar›n
yan›nda çözüm önerileri de getirmek gereklidir. Ben birkaç soruna de¤inmek istiyorum. Üstün yeteneklilerin e¤itiminde en büyük sorun bence zaman. Çünkü zaman, yetene¤in gelifltirilmesinde önemli etmenlerden biri. Bir yetene¤in gelifltirilmesi, yo¤un bir çal›flma süreci gerektirmektedir. Yani ister müzik yetene¤i olsun,
ister yaz› yazma, ister anlama, alg›lama yetene¤i olsun bir çal›flma süreci geçirildi¤i zaman ayn› süreçte daha kaliteli sonuçlara ulaflabiliriz. Yani örnek olarak çok iyi
bir yaz› yazma yetene¤ine sahip olan biri en basitinden yazma tekniklerini gelifltirdi¤i zaman ayn› süreçte daha kaliteli yaz›lar ortaya ç›karacakt›r. Bir müzik yetene¤i olarak çok iyi duyma ve müzik aleti çalma yetene¤ine sahip olan birisi bunun üzerine yo¤un bir çal›flma süreci geçirdi¤i zaman daha iyi sonuçlar elde edecektir. Bütün bu söylemlerimden de anlafl›ld›¤› gibi zaman en büyük sorundur
bence. Peki zaman sorununu bir e¤itim politikas› olarak nas›l çözebiliriz? Bence
küçük yafllardan itibaren yetenekler tespit edilmeli, kifliye yetene¤ine göre bir e¤itim program› uygulanmal›. Örne¤in; müzik yetene¤i olan birisi günde alt› saat
müzik üzerine çal›flmal›, geri kalan zamanlarda da fen, matematik, tarih, co¤rafya, dil gibi temel bilgileri almal› ya da fen üzerinde yetene¤i olan birisi de araflt›rmaya daha çok zaman ay›rmal› ve di¤er dersleri daha k›sa sürelerde almal›. Böylece yetenekli kifliler yeteneklerini gelifltirmek ve araflt›rma yapmak için gerekli süreye sahip olacaklar. Ayr›ca temel bilgileri de alm›fl olacaklar. Ama öncelikle yeterli olanak, araç gereç ve araflt›rma ortam› sa¤lanmal›d›r. Konuflmam›n sonunda bu
hayali gerçeklefltiren Sezai Türkefl Bey’e ve efli ‹nanç Han›m’a ve bu hayalin devam›n› sa¤layan herkese teflekkür etmek istiyorum. Sizlere de teflekkürler.
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retmenin rehberlik yapmas›n› gerektiriyor. Ö¤renciler deneyler yaparak, görerek,
uygulayarak ö¤renmeli. Bunun gerçekleflebilmesi için mutlaka parasal bir deste¤e
ihtiyaç var. Bu yüzden okullara destek veren gönüllü vak›flar›n say›s›n›n artt›r›lmas› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›na ayr›lan bütçenin de artmas› gerekmektedir bence.
E¤itim sisteminin bir di¤er büyük köste¤i de LGS ve ÖSS gibi insanlar›n hayatlar›n› birkaç dakika içerisinde de¤ifltirebilecek uygulamalar›n olmas› bence. ‹nsanlar
yapt›klar› ifllere göre bir yerlere gelmeliler. Bu tür uygulamalarla bir yerlere gelmeye çal›flt›klar›nda insanlar›m›z test sorular› gibi basmakal›p yetiflebilirler. Sözlerimi
bitirirken flunlar› söylemek istiyorum. Üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimine büyük
katk›lar sa¤layan Sezai Türkefl’e, efli ‹nanç Türkefl’e bu hayalin devam›n› sa¤layan
Türk E¤itim Vakf›’na büyük teflekkürler. Beni dinledi¤iniz için teflekkür ederim.

KEREM ÇAVDAR
Ben sözümü k›sa ve öz tutmak istiyorum. Bu e¤itim sürecinde ben B‹LSEM
okulunday›m. Müzik branfl›n›n flüt enstrüman›n› çal›yorum. Flüte beni ne kadar
çok yönlendiriyorlarsa, e¤itimede o kadar çok yönelmek gerekiyor. Yani uzun laf›n k›sas›, ezberci de¤il, ö¤retici bir e¤itimin olmas›n› istiyorum. Bize biz olarak
de¤er verilen bir e¤itim istiyorum.

MAHMUT BULUT
Ad›m Mahmut Bulut. Size bu konudaki düflüncelerimi ve düfllerimi söylemek
istiyorum. Ülkemizin geliflmifl bir toplum olabilmesi için bizlerin daha iyi e¤itilmesi gerekir. Bu sistem içinde bizler ayn› fleyleri ezberleyip duruyoruz. Okullarda, kalabal›k s›n›flarda sadece veri alan bilgisayarlar gibiyiz. Sorabilmeliyiz. Bunun içinde araflt›rmaya incelemeye dayal› bir e¤itim sistemi olmal›. Okullar›m›za gidip onca saat dersi dinleyip geri dönmemeliyiz. Herkes yetene¤inin oldu¤u alanda B‹LSEM’lere devam etmeli. B‹LSEM’ler tam gün olmal›. B‹LSEM’lerde projelerimiz
de¤erlendirilip, notlar almal›y›z. ‹nterneti kullanarak de¤iflik bilgilere ulafl›p, TÜB‹TAK’ta bulunan profesörlerle konuflmal›y›z. Böylece projelerimiz için gerekli bilgileri almal›y›z. Bizler çok iyi e¤itim al›rsak ülkemiz geliflmifl bir toplum olabilir.

KAD‹R ÖZGÜR
Herkese merhaba. Ben Kadir Özgür. TEV‹TÖL’den geliyorum. E¤itim sistemimizin bence en zay›f noktas› ö¤renci merkezli olmay›fl›. Ö¤retmenin sürekli anlatmas› ve ö¤rencinin kendinden derse birfleyler katamamas›, ö¤rencinin sürekli not almas›. Ö¤renci merkezli e¤itim ise bize ö¤rencinin üretmesini, araflt›rmas›n› ve ö¤-

MUSTAFA ÖZCAN
Ben Tokat B‹LSEM’den Muhammed Mustafa Özcan. Konuflmama bafllamadan önce arka tarafta oturanlara günayd›n diyorum ve konuflmama bafll›yorum.
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‹lk baflta e¤itimin önemini anlatan bir hikayeyle bafllayaca¤›m: Osmanl›’da dönemin padiflah› surlar›n üstüne ç›km›fl, etraf› gözetliyor. Birden bir toz bulutu görmüfl, sormufl bu toz bulutu ne diye. Ordan birisi, “bir mektebin hal›lar› silkeleniyor” demifl. Padiflah at›n› haz›rlat›p, hemen oraya koflmufl ve yüzünü sürmüfl. Bunu neden yapt›¤›n› soranlara da “onlar›n ayaklar›n›n tozlar› bile bizim için büyük
bir flereftir” demifl.
Neden? Ben e¤itimi üç gruba ay›rd›m.
1. Aile
2. Toplum
3. Okul
Ailede ilk baflta ben çocuklar›n erken keflfinden bahsedece¤im. Bunu da bir
örnekle aç›klayaca¤›m yine. ‹ki hediye kutusunun içinde üçer elma varm›fl. Ailenin biri kutuyu ve elmay› keflfetmifl ve o üç elma ço¤alm›fl zaman geçtikçe. Alt›
elma, dokuz elma olmufl. Di¤erinin üzerinden on y›l geçmifl bir elma çürümüfl,
on y›l geçmifl ikinci elma, on y›l geçmifl herfley bitmifl ve onun sadece paketi kalm›fl. Ailelerde düflüncelere de¤er verilmeli. Bizim bir arkadafl›m›z var B‹LSEM’de,
keçileri uçurmak istiyor. Ve ço¤u kifli buna gülüp geçiyor. Ama bundan iki yüz y›l
önce birisi büyük metal kütleleri havada uçacak deseydi ona da kimse inanmazd›. Bu arkadafl›m›z genetik bilime yönlendirilirse gelecekte amac›na ulaflabilir. Bir
de ailede millî, manevî bilgiler verilmeli. Bunu beyin göçünün zararlar›n› azaltmak
için istiyorum. Diyelim ki birisi Amerika’ya gitti ve orada çal›fl›yor. Amerika’da çal›fl›rken bir fley buldu, bunu saklayabilir ve kendi milletinin yarar›na kullanabilir.
Toplum konusuna gelince, k›raathanelerle örne¤imi aç›klayaca¤›m. E¤itim sisteminin kurbanlar›, okula gitmeyenler kumarhaneleri doldurup tafl›r›yor. Ama k›raathanelerde çeflitli kitaplar, zekâ gelifltirici oyunlar olmal›, burda zarl› oyunlar olmal›. Neden? Küçük yaflta ailede kiflisel geliflim kitaplar›yla yola ç›k›larak ve okulda da devam edilen kiflisel geliflim serisiyle kifli kendini gelifltirecek ve zar oyununda da ataca¤› zar› beyin gücünü kullanarak atacak. Özel okullarda yüzme salonlar› var, bizim devlet okullar›m›zda yok, biz yüzemiyoruz. Onlar›n futbol salonlar› var, bizim devlet okulumuzda yok, top oynayam›yoruz. Onlarla aram›zda fark
var. Devlet bunu neden bizim okullar›m›za da sa¤lam›yor. Bunu anlayabilmifl de¤ilim. Sistemde kal›tsall›k, ezbercilik var. Bunun yerine özelli¤e dayal› bir ders ve
ö¤rencilere yan bilgiler verilmeli.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Mehmet Baflak Tepe, Naz›m Orhun Okutan, Onat Candan, Onat ‹skenderkaptano¤lu, Ozan Gündüz Oral.
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MEHMET BAfiAK TEPE
Konuflmama bafllamadan önce burada bulunan herkesi sayg›yla selaml›yorum. Ben Mehmet Baflak Tepe. Özel Seçkin ‹lkö¤retim okulu 7. s›n›f ö¤rencisiyim.
Karadenizin incisi, f›nd›¤›n anavatan› Ordu’dan geliyorum. Ayr›ca B‹LSEM’e devam ediyorum. Dünya’n›n neresine giderseniz gidin bir yerlere gelebilmek ve en
iyi olabilmek için iyi bir e¤itim en önde geliyor. Ben de küçük bir il olan Ordu’da
ailemin imkanlar› ölçüsünde iyi bir e¤itim almaya çal›fl›yorum. Belki biraz klasik
olacak ama; okulu çiçek bahçesine benzetiyorum. Bizler birer tomurcuk çiçek,
ö¤retmenlerimiz de bizleri çapalayan bahç›van. Tomurcuk çiçeklerin açmas› için,
günefle ve çapalanmaya ihtiyaçlar› var. Ben çiçek bahçemde geliflmeye çal›fl›rken
B‹LSEM’in parlak ›fl›¤› beni öyle güzel ›s›t›yor ki tomurcuk çiçeklerinin s›cak günefli görünce açmas› gibi aç›l›yorum. B‹LSEM, okulumla beraber benim yaflam
tarz›m oldu. Koca bir günün monotonlu¤u de¤iflti, hayat›m renklendi. Hattâ ertesi gün neler yaflayaca¤›m› düflünür oldum yatarken. Her gün yapt›¤›m s›radan
iflleri bile sorgulamaya bafllad›m. Örne¤in; her gün yemek yerken kulland›¤›m tuzun dahi tarihçesini merak eder oldum. B‹LSEM’e devam ederken hiçbir fleyin
uzak, imkans›z olmad›¤›n› anlad›m, hayallerimin bile. Örne¤in; arkadafllar›mla
paylaflmak istedi¤im bebeklik foto¤raflar›m vard›. Bunlar› B‹LSEM’deki ö¤retmenimle birlikte Mehmet Baflak Tepe’nin evrimsel geliflimi ad› alt›nda bir pano haz›rlayarak dostlar›mla paylaflma imkan› buldum. Bundan da müthifl keyif ald›m.
Kendimin önemli oldu¤unu, yeteneklerimin varl›¤›n› ve ülkeme daha yapacak
birçok görevim oldu¤unu farkettim. Her gece yata¤a uzan›p gözümü kapay›nca
birçok hayal kurar›m. Bazen saçmalad›m galiba dedi¤im anlar oldu, ancak B‹LSEM’e geldi¤im günden bu yana fikirlerimin saçma olmad›¤›n›, uzak fakat eriflilemeyecek olmad›¤›n› anlad›m ve yaflama bak›fl aç›m de¤iflti. Sözlerimi bitirirken
son cümlem flöyle: fiu bir gerçek ki B‹LSEM’ler sayesinde Türkiye hiç solmayan
tomurcuk çiçeklerle dolacakt›r.

NAZIM ORHUN OKUTAN
Benim üç tane dile¤im var: Birinci dile¤im, Türkiye’deki üstün yetenekli çocuk
ve insanlara de¤er verilmesi. Önceden çok küçüktüm fakat bilgiye açt›m, susuzdum, durmadan ö¤renmeye çal›flt›m, ö¤rendim, okudum. Fakat bu bilgileri okulumda arkadafllar›mla paylaflmaya u¤rafl›rken arkadafllar›m beni d›fllad›. Lise düzeyinde bilgiler aktard›¤›m› söylediler. Bu bilgiler gerçek olan bilgiler, do¤ruyu söylüyordum. Ama herkes beni yanl›fl söylüyormuflum gibi d›fllad›. Bunun üzerine arkadafllar›m› art›k daha dikkatli seçiyorum. Art›k Bilim ve Sanat Merkezi aç›ld›ktan sonra birkaç arkadafl›m oldu. ‹sim vermek istemiyorum ama onlar benim çok yak›n ar-
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kadafllar›m. Onlarla çok iyi diyalog kuruyorum, d›flardan biri beni d›fllad›¤› zaman
onlar›n yan›na gidip derdimi anlatabiliyorum. Çünkü onlar da benim gibi, onlar da
bazen d›fllan›yor. ‹kinci dile¤im, e¤itimimiz çok farkl›, yani normal bir ülke düzeyinde de¤iliz; e¤itimimizde flöyle bir fley var. B‹LSEM’liler, B‹LSEM’li olmayanlar. B‹LSEM’liler çok ileri gidiyorlar. Okullar›nda onlar d›fllan›yor böylece. Okulda ayr›nt›ya
de¤inilmiyor, ayr›nt›ya de¤inilmesi laz›m. Çünkü bizim seçece¤imiz meslek o alanda olabilir, dikkatli olunmas› laz›m. Bana ö¤retmenlerim Türkiye’nin umudu oldu¤umu söyledi¤i zaman omuzlar›mdaki yükün ne kadar a¤›r oldu¤unu hissedebiliyorum. Üçüncü dile¤imse art›k devlet büyüklerinin sesimizi duymas›.
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çocuklara sa¤lanmas›. Yani üstün yetenekli arkadafllar›m›n da Kars Bilim ve Sanat
Merkezi’nde ö¤renim gören arkadafllar›m›nda karfl›mda olmas›n› isterim.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Çok teflekkür ediyorum hepinize. Ozan Ünal, Ömer Faruk Toto, Öykü Durmaz, Özer Özkahraman, Özge Nurcan Kaya. Üçer cümleyle.

OZAN ÜNAL
ONAT CANDAN
Ben hemen konuya girece¤im: Bence dersler uygulamal› olarak anlat›lmal›.
Böylece dersler ö¤rencinin akl›nda daha fazla kalabilir ama asla ezberlenmemeli. Ayr›ca ö¤renciler okula B‹LSEM’e gidiyor gibi zevkle gitmeli. Ben B‹LSEM’e her
zaman nefleyle gidiyorum. Çünkü orada s›k›lm›yorum. Ö¤renciler okullarda da s›k›lmamal› bence.

ONAT ‹SKENDERKAPTANO⁄LU
Öncelikle herkesi selaml›yorum. E¤itimimizin daha az yaz›, daha fazla anlat›mla olmas›n› istiyorum. Bu sayede hem ellerimiz ac›maz, hem de haf›zam›z daha güçlenir. Bir de ödevler hakk›nda konuflmak istiyorum. Ödevlerimiz okuma türü ödevler olursa okumaya daha çabuk al›fl›r›z ve kültürümüz geliflir, ayr›ca daha
k›sa zaman alaca¤›ndan akflam izlenen televizyon programlar›n› da kaç›rmay›z.

OZAN GÜNDÜZ ORAL
Onbir yafl›nday›m. ‹zmir Güzelyal› ‹lkö¤retim Okulu 6. s›n›f ö¤rencisiyim. Ve
befl senedir S›d›ka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi’nde ö¤renim görmekteyim.
E¤itim, gelece¤imizin kendisidir. Ancak bu gerçe¤e ra¤men tüm ülke genelinde yeterince e¤itilemiyoruz. Örne¤in; normal ders müfredat› takip eden okullar›m›zda
tamamen not tutma sistemine ba¤l› olarak ders yap›yoruz. Not tutma telafl› içinde dersi s›n›fta ö¤renmek gerçe¤inden uzaklafl›yor, baz› konular› soru bile soramadan ve tabi anlamadan geçmek durumunda kal›yoruz. Benim e¤itimim hakk›ndaki düfllerime gelince; e¤itim konusundaki en önemli ve gerçekleflmesi en güç olan
düflün bizlere sa¤lanan olanaklar›n gelifltirilerek daha çok ö¤renciye ve ileride tüm

Ad›m Ozan Ünal. Isparta Bilim ve Sanat Merkezi’nden geliyorum. Ben e¤itimi k›saca duygu, düflünce ve yeteneklerin bilimsel ve ahlaki bir sistem içerisinde
oluflturulmas› ve gelifltirilmesi olarak kabul ediyorum. Ancak bizim e¤itimimizin
bu özelliklerden birazc›k yoksun oldu¤unu ve gerekli önemin verilmedi¤ini düflünüyorum. Dünyada çocuk bayram› olan tek ülkenin çocuklar›n›n e¤itimine verilen de¤er beni üzüyor. fiöyleki; sekiz-dokuz y›l sadece liselere girifl s›nav› için çal›flt›r›l›yoruz. Böylece yeteneklerimiz ve zekâlar›m›z yanl›fl yönlendiriliyor, köreltiliyor. Bütün yetenek ve zekâm›z bu iki saatlik s›navla ölçülüyor. Yüce önderimiz
Atatürk’ün çok güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum konuflmam›: “E¤itim bir ulusu ya ba¤›ms›z ve yüce bir toplum halinde yaflat›r ya da tutsakl›¤a ve yoksullu¤a
sürükler.” O kurmay› düflündü¤ü modern devletin, modern ve ça¤dafl bir e¤itimle mümkün olaca¤›n› biliyordu. Bizde bu yoldan ayr›lmamal›y›z.

ÖMER FARUK TOTO
Ad›m Ömer Faruk Toto. Amasya Bilim ve Sanat Merkezi ö¤rencisiyim. On iki
yafl›nday›m. E¤itim hakk›ndaki düflüncelerime gelince: Okulumuzda çeflitli isteklerimiz var ve faaliyetlerimizi gerçeklefltirmek için yeterli alan bulam›yoruz. Elimizde yeterli araç ve alet yok. Yeterince sessiz ve düzenli bir kütüphane ortam›
bulam›yoruz. Gökyüzünü gözlemlemek için elimizde teleskoplar›m›z yok. E¤itim
hakk›ndaki düfllerimse, ben e¤itimimde yarat›c›l›¤a önem verilmesini, yarat›c›l›¤›
gelifltirip al›flkanl›k haline getirecek faaliyetler düzenlenmesini istiyorum. Ezbere
de¤il, yoruma dayal› e¤itim istiyorum. B‹SEM’lerin her ilde, her köyde, her yerde
yayg›nlaflt›r›lmas›n› istiyorum. Her ö¤rencinin gelecekte seçmek istedi¤i mesleklerle ilgili bilgi edinmesini istiyorum. Nedeni ise; seçmek istedi¤i mesle¤e motive
olmas›d›r o ö¤rencinin. Felsefe ve felsefenin tarihçesi, mant›¤a dayal› bilgiler verilmesini istiyorum. Ülke s›n›rlar› içinde birçok yere geziler düzenlemek istiyorum.
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Çünkü insan görmedi¤i ve tan›mad›¤› bir yeri nas›l koruyup, sevebilir. Okullar
aras› (yani sekiz, on okulun birleflmesiyle) olimpiyatlar veya yar›flmalar düzenlenmesini istiyorum. Bu yar›flmalar içinde yüzme, halter ve çeflitli spor dallar› bulunabilir. Çünkü bu tür al›flkanl›klara küçük yaflta bafllan›rsa ömür boyu hep devam
eder. Annem ve babam›n okula sadece benim e¤itimimi sormak için de¤il, benimle birlikte ders görüp o hazz› almalar› için gelmelerini istiyorum. Orijinal mekik boyunda bir mekik istiyorum. Konuflmama flu sözlerle son verece¤im: Üstün
yetene¤imi en iyi flekilde kullanmak ve toplum içinde ahlâkl› bir birey olmak için
elimden gelen herfleyi yapaca¤›m. Beni bu günlere getiren ö¤retmenlerime ayr›
ayr› teflekkür ederim. Bize verilen olanaklar ve imkanlar› vatan›m ve milletim için
insanl›¤›m›z için yapaca¤›m›z tüm ifllerde ç›tay› her zaman en üst seviyede tutmak azmiyle yoluma devam edece¤im. Ayr›ca bize bu imkanlar› sa¤lay›p B‹LSEM’leri kuran Metin ö¤retmene ve Çocuk Vakf› Baflkan› Mustafa Ruhi fiirin ö¤retmene sayg›lar›m› sunar›m. Beni dinledi¤iniz için hepinize teflekkür ederim.

ÖYKÜ DURMAZ
Ben e¤itimle ilgili daha fazla söylenebilcek pek birfley kald›¤›n› düflünmüyorum ama flunu söylemek istiyorum: Birkaç arkadafl›m›z flöyle söyledi: Asl›nda hiç
okul olmasa sadece B‹LSEM’ler olsa. Ben böyle düflünmüyorum. Üstün yetenekli çocuklar›n hiç okula gitmemeleri bence do¤ru de¤il. Okula gitmeleri ayn› zamanda ek bir e¤itim olarak Bilim ve Sanat Merkezi gibi destek e¤itim veren yerlere gitmeleri gerekiyor.

ÖZER ÖZKAHRAMAN
Ben en baflta politik bir konuflma gibi öyle ciddi bir konuflma yapmayaca¤›m› söylemek istiyorum. Her zaman da politikadan nefret etmiflimdir zaten. En
baflta gerçek hayatta kullanabilece¤im bir e¤itim istiyorum. Çünkü flu an özellikle sosyal derslerde ö¤retilen baz› konular hayatta hiç kullanma ihtiyac› duymuyaca¤›m›z fleyler. ‹kinci olarak da s›nav yerine ö¤retmenlerin derse kat›lma ve dersi
dinlemeye göre not vermelerini istiyorum.
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kriterlere göre birfleylerin yap›lmas›. ‹nsanlara birfleylerin dayat›lmas› gerçekten
yanl›fl bence. Ve yap›lmas› gereken birfley varsa o da herkesin kendi bafl›na gerçekten bunu düflünmesi. Çünkü gerçekten ben kimsenin bunu oturup da e¤itimimiz nas›l olmal› diye düflündü¤üne pek inanm›yorum.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Çok teflekkür ederim. Sizleri yerinize u¤urluyoruz. Özgür Yan›k, Salih Çamdere, Seçil Yüksek, Sena Baykara, Serhat Tetikol. Mikrofon Özgür’de…

ÖZGÜR YANIK
Ben Özgür Yan›k. Art›k ülkemizde üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimine önem
verildi¤ini duymak beni baya¤› mutlu etti. Çünkü önceleri üstün yetenekli çocuklara bu kadar önem verilmiyordu. Belkide gelece¤in büyük bilim adamlar› olacak
çocuklar de¤erlendirilmiyordu. Bu yüzden sadece o çocuklara de¤il, ülkemize de
zarar› oluyordu bunun. Bugün ülkemizde her çocuk birinci s›n›ftan itibaren yüzlerce kez s›nava giriyor. Fakat bu s›navlar›n d›fl›nda LGS ve ÖSS s›navlar› da ço¤u
ö¤renci için bir kabusa dönüflüyor. ‹lkö¤retim 8. s›n›fa geçen bir ö¤renci de lise
girifl s›nav›yla B‹LSEM aras›nda bir seçim yapmak zorunda kal›yor. Ayr›ca ezbere
yönelik e¤itim de bizleri bunalt›yor ve yeteneklerimizi köreltiyor. Bu e¤itimin daha fazla uygulamal› olmas› bence çok daha önemli. Çünkü bu bilimsel olarak kan›tlanm›fl ki insan uygulamal› olarak ö¤renmedi¤i fleylerin 5 dakikada %20’sini,
60 dakikada %40’›n›, 24 saatte ise %80’ini unutuyor. Ayr›ca okullarda baz› k›yafetler insanlar› s›k›yor. Yafl›m›za göre çok a¤›r olan çantalar da sa¤l›klar›m›z› olumsuz etkiliyor. Bütün okullarda anahtarl› dolaplar yap›lmas›n› istiyorum. Okullar›m›z›n flehir d›fl›nda, gürültüden, kirli havadan uzak, do¤ayla iç içe ortamlarda olmas›, fen derslerimizin uygulamal› olarak yap›lmas›n›, okulumuzun hayvanlarla
dolu bahçesinde laboratuarlar›m›zda yapmam›z› ve yaflayarak ö¤renebilmemizi
istiyorum. Kuzey Osetya’daki terör sald›r›s›nda ölen arkadafllar›m› sayg›yla an›yor,
hepimize bar›fl dolu bir dünya diliyorum.

SAL‹H CAN ÇAMDERE
ÖZGE NURCAN KAYA
Asl›nda e¤itimle ilgili pek birfley kald›¤›n› düflünmüyorum. Gerçekten çok
güzel fleyler söylendi. Önemli olan bizim yarat›c›l›¤›m›z›n gelifltirilmesi, yani belli

Öncelikle burda oldu¤um için herkese teflekkür ederim. Bu mikrofonun flu
an bende olmas› inan›lmaz bir heyecan veriyor. Ancak birfleyler söylemek zorunday›m.
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Devletimizde özel yetenekli ö¤rencilere verilen e¤itim düzeyi gerçekten çok
düflük seviyede. Ancak son y›llarda bu konuda önemli ataklar yap›ld›. Bu ataklardan en önemlisi de Bilim ve Sanat Merkezleri’nin aç›lmas›d›r. Bilim ve Sanat Merkezleri, okulda bulamad›¤›m›z proje gelifltirme ortamlar›n› ö¤retmenlerimize sorarak uygulamal› e¤itimi görerek, ö¤renerek daha iyi bir flekilde kavramam›z› sa¤layan en önemli faktör bence. Bilim ve Sanat Merkezleri flu an özel yetenekli ö¤rencilerin en önemli rüyas›n›n gerçekleflti¤i ortamlar. Bursa Bilim ve Sanat Merkezi benim için flu an çok önemli bir yer. Ancak okul olmas›n. Bilim ve Sanat Merkezleri olsun diyenler bence yan›l›yorlar. Çünkü sadece Bilim ve Sanat Merkezleri
olursa okullardaki klifleleflmifl e¤itim birkaç y›l sonra Bilim ve Sanat Merkezlerini
de etkileyebilir. Bilim ve Sanat Merkezi iyi ki var, ö¤retmenlerimiz siz iyi ki vars›n›z.

ÇOCUK PANEL‹ “Çocuklar E¤itimleri Konusunda Neler Düflünüyor ve Neler Düfllüyorlar”

87

SENA BAYKARA
Öncelikle flu anda salonda bulunan herkese hâlâ burda durduklar› için teflekkür ediyorum. Buraya ne için geldim ben, ta Denizli’den kalk›p ne için geldim? fiu anda salonda duran bir avuç insana konuflmak için mi? Yoksa Türkiye’deki e¤itim sorunlar›n› tart›flmak için mi geldim? Söyleyebilece¤im fley flu: Beyin göçünün sebebi nedir; bu insanlar neden gidiyorlar? Çünkü burada de¤erlerinin bilinmedi¤ini hissediyorlar. Ve bende flu anda ayn› fleyi hissediyorum. Salonu terk edip ç›km›fl insanlardan gerçekten özür dilerim ama nefret ediyorum
flu anda.
Mustafa Ruhi fiirin: Sena’c›m o sözcü¤ü geri alman› rica ediyorum?

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Salihci¤im, burada hep Bilim ve Sanat Merkezleri konufluldu, hiç müdahale
etmedim. Oysa üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimi konusunu bütün olarak görüflece¤iz. Sana denk gelmesinden dolay› senden büyük özür diliyorum ama bunlar söylendi. Söylenmeyenleri söylemek için burday›z. Oldu mu? Senden tekrar
özür dilerim.

SEÇ‹L YÜKSEK

Sena: Yani ama gerçekten flu an çok sinirliyim Ruhi Amca
Mustafa Ruhi fiirin: Sakin ol ve sözcü¤ü geri ald›¤›n› söyleyiver.
Sena: Tamam sözümü geri al›yorum. O da s›rf sizin hat›r›n›z için. O da siz
beni dinledi¤iniz için.
Mustafa Ruhi fiirin: Çok teflekkür ederim Sena’c›¤›m. Bin yafla emi!

Sayg›de¤er Büyüklerim ve Sevgili Arkadafllar›m;
Ben Seçil Yüksek. Kastamonu B‹LSEM ö¤rencisiyim. Baflar›l› bir e¤itim, sa¤l›kl› ö¤retmenlerin yetiflmesiyle bafllar. Halk›m›z›n yar›nki durumu bizlerin e¤itimine ba¤l›d›r. Ö¤retmenler ö¤rencilerin e¤itimi için üniversite bitirip geliyorlar. Kendi ö¤rencilik y›llar›n› düflünerekten bir ö¤retmen de¤ilde bir arkadaflm›flças›na
yaklaflmalar›n› istiyorum. Ö¤retmenlerin derse girerken telefonlar›n› kapatmalar›n› istiyorum. Ö¤retmen ö¤rencilerin önünde bir karakterdir, ö¤rencilerin ö¤retmenin karakterini çözmesi az zaman al›r. Ö¤retmenin ö¤rencilerinin karakterlerini çözmesi çok zordur. Bu yüzden bireysel e¤itimden yanay›m. 8. s›n›f› bitiriyorsunuz, LGS’ye giriyorsunuz, güzel bir puan al›yorsunuz. ‹stedi¤iniz lise kurall›.
Nas›l olsa puan›m yüksek, girerim diye kuraya isminizi yazd›r›yorsunuz. Aaaaa ne
olmufl, sizden kat kat az puan alm›fl kifliler girmifl, siz girememiflsiniz. Örne¤in;
Kastamonu da böyle bir lise var. Liselere kurall› geçiflin kalkmas›n› istiyorum. Okul
imkanlar›m›z›n artmas›n› istiyorum. Ezbere ya da yazarak de¤il, görerek ve uygulayarak e¤itim istiyorum.

Sena: Ben bir fen lisesinde okuyorum. Ama zaman›m›n ço¤unu laboratuarda geçirmek yerine test a¤›rl›kl› ders iflleyerek geçiriyorum. Buraya bunu söylemek için geldim. Bir de bir soru soraca¤›m ve bunun da cevab›n› sizden isteyece¤im. Kaliteli bir e¤itim istemek için illaki zeki olmak m› gerekiyor? Sözlerim bu
kadar. Dinledi¤iniz için teflekkür ederim.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Gerçekten bu oturumun en fl›k sorusu. Sena, bu nedenle de sana çok teflekkür ediyorum. Bu sorunun cevab›n› hep düflünece¤iz, düflünece¤iz. Bizim için en
önemli olan do¤ru soru sormak, do¤ru cevaplar bulmak. Bu sorun belkide kongrenin en güzel sorusu olacak ve biz onu ikinci kongreye kadar hep düflünece¤iz.
Serhat Tetikol. Serhatc›¤›m söz sende.
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SERHAT TET‹KOL

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N

Merhaba. Ben Serhat Tetikol. ‹nanç Lisesi’nden geliyorum. Lise 1’deyim.
Öncelikle benim burda olmam› sa¤layan Sezai Türkefl, efli ‹nanç Türkefl ve Türk
E¤itim Vakf›’na teflekkür ediyorum. Ve gördü¤ünüz gibi beni de damgalad›lar.
K›rm›z› bir tiflörtle, gri bir pantolonla. Küçük bir an›m› anlataca¤›m ben size:
Bir y›ld›r yat›l› okulda okuyorum. Bir arkadafl›m vard›, en iyi arkadafllar›mdan biri. Bir y›ld›r görüflmüyordum. Bu yaz tatilinde bulufltuk, gezdik, e¤lendik. Farkettim ki onun bana bak›fllar› de¤iflmiflti. Sanki insan de¤ilimde üstün yetenekli fleymiflim gibi bak›yordu bana. Çok garibime gitmiflti bu ve sonra bana dedi
ki: Bir y›ld›r üstün yeteneklilerin gitti¤i okulda okuyorsun. Hadi bakal›m, dedi,
birfley yapmam› beklermiflcesine. Yani gülsem mi, a¤lasam m› karar verememifltim. Yani bizim sizden fark›m›z yok diyorum. Beni dinledi¤iniz için teflekkürler.

Bende teflekkür ediyorum Sezen’e. Sezen do¤rusu hem k›sa bir flekilde görüfllerini ifade etti, hem de ço¤u arkadafl›n›n yapt›¤› gibi sitemli konuflmad›. Ama
arkadafllar›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤u hep flikayet etti. Birazda e¤itim konusuna
Sezen gibi bakmal›y›z diye düflünüyorum.

U⁄UR CANER CENG‹Z
Ben B‹LSEM’lerin seçimlerinde yap›lan s›navlar›n tek bir bölge üstünde yo¤unlaflmamas›n›, B‹LSEM’in oldu¤u ilin tüm bölgelerine yay›lmas›n› istiyorum. Bu
seneki s›navlarda Kad›köy bölgesi ele al›nm›flt› ama onun d›fl›nda Üsküdar gibi
birçok bölge var. Ve bunlardan da birçok üstün zekâl› çocu¤un ç›kabilece¤ini düflünüyorum. Bu yüzden bu bölgelerde de bu s›navlar›n yap›lmas›n› istiyorum. En
yak›n zamanda.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Size de teflekkür ediyorum ve befl arkadafl›m› daha u¤urluyorum. Son dört
arkadafl›m›z kald›. Sezen Ünlü Önen, U¤ur Caner Cengiz, Yunus Emre Bilgili, Yunus Emre Bölüko¤lu. Buyrun. Epeyce yoruldunuz, biliyorum ama görüfllerinizden
Kongre boyunca yararlanaca¤›z ve görüfllerinizi kitaplaflt›raca¤›m›z için bu özeni
gösterdik.

SEZEN ÜNLÜ ÖNEN
Herkese merhaba. fiimdiye kadar pek çok soruna de¤inildi. Bu sorunlardan hepimiz muzdaribiz. ‹lgi eksikli¤i, müfredat›n yetersiz oluflu, maddi imkanlar›n yetersiz oluflu v.s. gibi. Bunlara tekrar benim de¤inmeme gerek yok san›r›m. Ama benim alt›n› çizmek istedi¤im baflka bir nokta var. Bütün bunlar ortadan kald›r›lsa, gerekli kaynaklar ayr›lsa, gerekli ilgi bile gösterilse ö¤rencilerin hâlâ bu programlar› uygulayacak ö¤retmenlere ihtiyaçlar›n›n oluflu. Ö¤rencinin sordu¤u soruya cevap veremeyen, ö¤renciyi belirli araflt›rmaya yönlendiremeyen ö¤retmenler üstün zekâl›lar›n gereken e¤itimi almas›nda önünü t›kayacaklard›r. Yani k›sa kesmek istiyorum. Benim bu konudaki önerim üstün zekâl›lar›n, üstün zekâl›lar›n e¤itimi alan›nda çal›flmaya yönlendirilmesi. Bu konuyla ilgili programlar›n gelifltirilmesi. Dedi¤im flekilde yetifltirilen ö¤retmenler
bence her ö¤renciye bir laboratuar, bir atölye aç›lmas›ndan daha verimli olacakt›r. Teflekkürler.

YUNUS EMRE B‹LG‹L‹
Herkese merhaba ilk önce. Ben üstün zekâl› olup olmad›¤›m› bilmiyorum
aç›kcas›. Mustafa Ruhi amcama göre üstün zekâl›ym›fl›m. Üstün zekâl›lar›n genel olarak bir flikayeti var asl›nda. Onu da ben flahs›m olarak söylemek istiyorum. Ben hep düflüncelerimi ve hayâllerimi yakalay›p flu an alt basamaklar›nda
bulundu¤um umut merdivenini benimle beraber t›rmanacak ve beni yükseltecek hocalar›n özlemini çektim. Türkiye’de harcanan sadece arebeks ve fantazi
müzi¤in genç sesleri de¤il, ayn› zamanda üstün zekâl› ö¤renciler, üstün zekâl›
çocuklar. Tek dile¤im, bu konuda Ruhi Amcam gibi pek k›ymetli insanlar›n çabalar›n›n bofla gitmemesi. Umuyorum ki dile¤im de gerçekleflecek. Teflekkürler.
Çok sa¤olun.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
Ben de huzurlar›n›zda Yunus Emre Bilgili’ye teflekkür etmek istiyorum. Çünkü el yaz›s›yla üç yüze yak›n mektup yazd› medya mensuplar›na. Fakat onlar gelmedi. Türkiye’nin en yüksek IQ’lu kongresini izlemeye haz›r m›s›n›z? diye bir soru sormufltu Yunus Emre. Sitemimiz olsun tabi, bu kadar sitemimiz olsun. Yinede Yunus Emre Bilgili bu ödevini yapt›, kendisine ayr›ca teflekkür ediyorum.
Söz ikinci Yunus’umuz da, Yunus Emre Bölüko¤lu’nda.
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YUNUS EMRE BÖLÜKO⁄LU
De¤erli Büyüklerim, Sevgili Arkadafllar›m;
Ben Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi’nden kat›l›yorum. Ad›m, hocam›z›n
da söyledi¤i gibi Yunus Emre Bölüko¤lu. Ben di¤er arkadafllar›m›n aksine e¤itimimizin çok iyi oldu¤unu düflünüyorum. Sadece tek eksikli¤in, sahiplenme duygusunda oldu¤unu düflünüyorum. E¤itimimin çok iyi olmas›n›n baz› sebepleri
var. Öncelikle e¤itimimizi ald›¤›m›z okullar çok iyi fiziki koflullara sahip. ‹kinci olarak ise bu okullarda e¤itim veren ö¤retmenler çok bilgili ve görgülüler. Bize
emek harc›yorlar, bize emek veriyorlar. Üçüncü ve dördüncüsü ise ailemin bana
verdi¤i maddi, manevi destek ve itici kuvvet. Ailemizin bize verdi¤i destek çok
önemlidir. Beflincisi ise, belki aras›nda en önemlisi olan ve Kongre’nin amac› olan
standart e¤itimin, bilginin d›fl›nda bunun alt›n› çiziyorum standart e¤itimin ve
bilginin d›fl›nda bize e¤itim al›flverifli sa¤layabilen Bilim ve Sanat Merkezi’nin varl›¤›d›r. Alt›nc›s› ise, bu gerginli¤i üzerimden atabilece¤im bir spor salonunun olmas› ve lisansl› basketbol oynayabilmemdir. Tabi e¤itimimizin iyi yanlar› oldu¤u
gibi bütün ö¤renciler gibi e¤itim konusunda benimde kayg›lar›m vard›r. Özellikle ald›¤›m e¤itim Türkiye koflullar›na uygun mu? Türkiye koflullar›na uygunsa,
dünya seviyesinde, global dünya seviyesinde acaba e¤itimim uygun mu? Örne¤in ben bir mühendis oldu¤umda karfl›ma ç›kacak olan bir ‹ngiliz mühendis veya Amerika’l› bir mühendisle ayn› bilgiye, ayn› görgüye ve ayn› otoriteye sahip
olabilecek miyim? Ayr›ca e¤itimin s›k›nt›lar›ndan birisi de yabanc› dil e¤itimi. Türkiye’de yabanc› dilini çok iyi kullanabilen çok fazla insan yok diye düflünüyorum
ve yeni nesil de eminim yabanc› dilin s›k›nt›s›n› çekecek. ‹kinci bir soruysa akl›mdaki acaba ben bu yabanc› dil eksikli¤imi nas›l telafi edebilirim? Ve di¤er baflka
insanlarla nas›l eflit seviyeye gelebilirim diye düflünüyorum. Beni dinledi¤iniz için
teflekkür ediyorum.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N
E¤itim konusunda teori ve birçok model var. Herbirimizin farkl› görüflleri
de var. Ancak çocuklar›m›z›n görüflleri var ve bütün bu teorilerden çok daha
önemli, çok daha de¤erli. E¤er Türkiye, çocuklar› dinlemeyi ö¤renebilirse nesne çoçuk anlay›fl›ndan kurtulabilir ve çocu¤un özne durumuna gelmesi mümkün olabilir. Bu ülkenin, çocuklar›n cumhuriyeti olabilmesi için de çocuklar›n
özne olarak alg›lanmas› gerekir. Bu da herfleyden önce kültürel bir yaklafl›md›r
ve bunun davran›fla dönüflmesi gerekir. Ben bu kadar uzun süre çocuklar›m›z›n görüfllerini dinlerken flunlar› düflündüm: Gerçekten arkadafllar›m›z› dinle-
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dik. Bence Biz Kitab›’n› da okuduk. Yaz›l› görüflleri okuduk, sözlü görüflleri dinledik. Konu bafll›klar›na göre ve içeriklerine göre akademisyen arkadafllar›m›z
bu görüfller üzerinde çal›flmay› düflünürler mi? Düflünürlerse biz bu ödeve haz›r›z. “Çocuklar E¤itimleri Konusunda Neler Düflünüyor ve Neler Düfllüyorlar”
Paneli burada sona eriyor. Çocuklar› dinleme cesareti gösterdi¤iniz için hepinizi kutluyorum.
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PANEL
TÜRK‹YE’DE ÜSTÜN YETENEKL‹ ÇOCUK
E⁄‹T‹M‹N‹N DÜNÜ, BUGÜNÜ, GELECE⁄‹

Prof. Dr. Do¤an ÇA⁄LAR
Prof. Dr. Ümit DAVASLIG‹L
Prof. Dr. Füsun AKARSU
Prof. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ
Metin Uzun
Yöneten: Prof. Dr. Adnan KULAKSIZO⁄LU
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“T

Prof. Dr. ADNAN KULAKSIZO⁄LU

ürkiye’de Üstün Yetenekli Çocuk E¤itimi’nin Dünü, Bugünü ve Gelece¤i” konulu panelimize hofl geldiniz. ‹lk Konuflmac›lar› k›saca tan›tmak
istiyorum. Özel e¤itimci Prof. Dr. Do¤an Ça¤lar Hocam›z. Prof. Dr. Ümit Davasl›gil Hoca ‹stanbul Üniversitesi’nde Ö¤retim Üyesi. Üstün yetenekli çocuklarla ilgili
Ana Bilim Dal›n› kuran ve bölümü oluflturan hoca ayn› zamanda yüksek lisans›
da yönetiyor. Prof. Dr. Ayflegül Ataman Hoca sa¤l›k nedenleriyle bugün burada
de¤il. Yoksa o da aram›zda olacakt›. En sa¤›m›zda Prof. Dr. Füsun Akarsu Hocam
Bo¤aziçi Üniversitesi’nden. Kendisini sabah aç›l›fl konferans›nda dinlediniz, zaten. Benim solumdaki Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez Hocam›z da Hacettepe
Üniversitesi’nde görevli. Di¤er konuflmac›m›z Milli E¤itim Bakanl›¤› temsilcisi Say›n Metin Uzun Bey. Efendim vakit ilerledi, yaklafl›k 55 dakika gecikti. Sabr›n›z›
çok zorlamayaca¤›z. Akademisyenler, 15’er dakika konuflacaklar. ‹ki tur yapmay›
düflünmekteyiz. Birinci turda onar dakika konuflulacak; ikinci turdada befler dakika. fiöyle olmas›n› ümit ediyoruz. Vaktin h›zl› geçiflinden biraraya gelip konular
netleflmedi, belirlenmedi. Herkes kendi alan›nda konuflmas›n› yapacak. Daha
çok günümüze yönelik ve gelecekte neler yap›lmas› gerekti¤ine yönelik konuflulmas›n› öneriyorum. Tabi geçmiflin de bilinmesi gerek.
Efendim ben ilk önce konuflmas›n› yapmak üzere Say›n Prof. Dr. Do¤an Ça¤lar Hocaya söz veriyorum. Buyrun efendim. Vaktiniz on dakikad›r ve ben saatime
bak›yorum.

Prof. Dr. DO⁄AN ÇA⁄LAR
Say›n Dinleyicilerimiz; sabr›n›zdan dolay› sizi can› gönülden kutluyorum. Ben
sevgili meslekdafl›ma aman bir dakika geçirmeden ete¤imi çek dedim. Çünkü
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dinleyicilerin sabr›n› da bitirmemek laz›m. Adnan Bey bana kendini tan›t dedi
ama kendimi tan›tmaya kalkarsam çocuklar›n havas›na döner bu ifl. Yaln›z flunu
söyleyeyim: Milli E¤itim Bakanl›¤› yetkililerinden, Sevgili Haydar Bey’in beni bu
ifle itti¤ini çok geç anlad›m. Bu ifle itmekle bana çok zor bir fley verdi. Bu iflin tarihçesini haz›rlarken ben de baz› fleyler ö¤rendim. Özel e¤itimin ilk dosyas›n› buldum. fiimdi burada duruyor. Maalesef ilk hastal›¤› var Türkiye’de. Herkes ilk defa
bir tuvalet kap›s› açsa, ilk açan benim diyor. Ben böyle bir fley iddias›nda de¤ilim.
Ama kazayla Gazi E¤itim Enstitüsü’nde 1952’de aç›lan Özel E¤itime Personel Yetifltirme alan›nda ilk Yüksek Okul olarak faaliyete geçen okulun iki numaral›, Üstün ve Gerizekâl› Branfl›’n›n da ilk ö¤rencisiymiflim. Bu olay› incelerken ö¤rendim.
Adnan Bey sa¤olsun yine ilk sözü bana verdi. Bu nedenle art›k bende ilkler aras›na giriyorum, ilk hastal›¤›na yakaland›m.

kald›ram›yorum. Bana flimdi dahi hoca deseniz oynat›r›m vallahi, “ben dahiymiflim de haberim yokmufl” diye. Aman gözünüzü seveyim dahi sözünü bir kenara b›rakal›m. Bir adama “k›rk defa deli dersen deli olur” derler Türkiye’de. Bu çocuklar› afifle ederek onlar›n ruhsal sa¤l›¤›n› bozmay›n, onlar›n sosyal yönlerini
gururla de¤il tevazuyla durdurabilmek için onlar› akranlar›n›n aras›ndan ay›rmayal›m. Bunu ben elli iki y›ll›k -her düzeyde- ö¤retmenlik ve üstün ve geri zekâl›lar bölümünün ilk ö¤rencisi, ayn› zamanda bu konuda yurtd›fl›nda e¤itim görmüfl bir insan olarak ve birçok yerlerde devlet zoruyla de¤il özel ilgimle yapt›¤›m
incelemelerden sonra gelifltirdi¤im bir kanaat olarak size aktarmak istiyorum.
Dün ne yap›ld›?

Efendim sözü uzatmadan görüfllerimi özetler halinde sunmak istiyorum: Bir
ülkenin kalk›nmas›nda en önemli güç, insan kayna¤›d›r. Bunu çok iyi kullanmak
gerekir. Bu insan kaynaklar› içerisinde genel nüfusun %2’sini oluflturur, üstün
zekâl› çocuklar. Bunlardan her zaman, her yerde yararlanmak zorunday›z. Bu
güçten sadece biz de¤il, yetiflkinler de¤il, akranlar› da her yaflta yararlanmak durumundad›r. E¤er üstün zekâl› çocuklar› normal çocuklardan ay›rarak bir e¤itim
uygular isek akranlar›n› kayma¤› al›nm›fl yo¤urt gibi ekflitiriz. Bak›n çocuklar ne
dedi: Birisi çok güzel bir fleye de¤indi. Dedi ki: Biz ö¤retmen de olmak istiyoruz.
Evet üstün zekâl› çocuklar akranlar› aras›nda e¤itilirken, çabuk ö¤rendikleri,
do¤ru ö¤rendikleri, çok ö¤rendikleri için akranlar›na da bu ö¤rendikleri fleyi ö¤reterek daha iyi ö¤renirler. Çünkü ö¤renmenin en önemli unsuru ö¤retmektir.
‹nsan ö¤retirken, ö¤renir. Kendi bafl›na bir fley ö¤rendi¤ini zanneder ama ö¤retirken neyi ne kadar iyi bildi¤ini, ö¤retti¤i insanlardan geri alarak görür. Bu nedenle dünya üstün zekâl› çocuklar› normal akranlar›ndan ay›rm›yor. Her zaman,
her yaflta çocuklara doyabilece¤i, gidebilece¤i kadar genifl, inebilece¤i kadar derin bilgi o yafl›n, o yetene¤in elverdi¤i oranda bunu vererek, bu çocuklar bunlar› ald›ktan sonra akranlar›na bunu ö¤reterek gidiyor. ‹flte üstün zekâl› çocu¤u
akranlar›ndan ay›rmadan bir e¤itim yaparsak daha küçük yafllarda akranlar› onlardan yararlan›r. Akranlar›na yararl› olarak sadece ayr› olman›n üstünlük duygusu de¤il baflka insanlara yard›m etmek gibi duygusal, sosyal hazz›n› da tadarak
çok yönlü bir geliflme sa¤layacakt›r. Siz bunu ay›rd›¤›n›z zaman bundan yoksun
kalacaks›n›z. ‹kinci bir tespitim var; Türkiye’de çok güzel fleyler var. “Ham meyvay› kopard›lar dal›ndan, Beni ay›rd›lar nazl› yarimden” diyor. Ham çocu¤u sen
ayr›, üstün tut. Yar›nki toplant›da gösterece¤im. ‹stanbul’da bir okulla ilgili resimler ç›kt›, bir özel okulda, “dahiler okulu” diniliyor, reisi cumhur yan›nda. Sekiz yafl›nda dokuz yafl›nda çocuk dahi laf›n› kald›rabilir mi sevgili arkadafllar? Ben

‹lk defa Türkiye’de Gazi E¤itim Enstitüsü’nde, bundan 52 y›l evvel bu tarihlerde Özel E¤itim fiubesi aç›ld›. Özel E¤itim fiubesi’nde Say›n meslektafl›m, iki fleye çok önem verdi, dedi ki: Bunu kim yapacak, bundan sonra teflhis edip iflte Gazi E¤itim Enstitüsün’de aç›lan Özel E¤itim fiubesi. Üstün zekâl› çocuklar›n e¤itimini kim yapacak? Böyle herkes uluorta bu konuda konuflmamal›. Zaten e¤itimi
hep böyle siyasiler, miyasiler flekillendirildi¤i için içinden ç›kam›yoruz. Hiç bir
program ezbercili¤i kabullenmedi. Çocuklar bir ezbercilik diyor? Kim diyor? Hangi problem diyor? Ben 1944’den beri ilkokul ö¤retmeniyim. Hiçbir ilkokul program›nda ezberletin denmiyor. Ö¤renmenin üç kademesi var. Ezberlet, ö¤ret diyor
bilinçsel düzeyde. ‹ki, inand›r diyor. Üç, bunu mutlaka uygulat diyor. Çocuklar›n
hepsi bunlar› söylemiyor mu? Ya k›rksekiz program›ndan beri bunu söylüyoruz.
fiimdi televizyonda da ezbercili¤i kald›rd›k, kiminle, nas›l, neyle? Gazi E¤itim Enstitüsü ve o bölümü kuran Say›n hocam›z Mithat Enç ve buna can› gönülden
inanm›fl rahmetli müsteflarlar›m›zdan (müsteflar da öyle uyduruk adam de¤ildi)
Reflat Kardu, 14 May›s 1952’de bu Onay’› imzalad›. Onay’›n köflesinde Reflat Kardu, imza yerinde de 14 May›s oldu¤u için, 1950’de Demokrat Parti iktidara geçmiflti. Bereket o tarihe de rastgelse güzel bir imza att›lar. Onlar› rahmetle an›yorum. Özel E¤itim fiubesi’nde ikinci yap›lan fley; Akarsu arkadafl›m›z›n söyledi¤i
teflhis. ‹ki y›ll›k bir yüksek okulda üç tane zekâ testi gelifltirildi 5-7, 7-11 ve 11-17
temel kabiliyetler testi. Bunun Türk çocuklar›na göre Ankara’da geçici normlar›n
al›nd›¤›, tarih çat›s›nda befl dakikama devam ederim. Teflekkür ederim efendim.

Aman, Say›n Baflkan bir dakika aflmama müsaade etmeyin. Bir tane de etek
çekece¤i yan›ma koydum.

Adnan Bey: Efendim üç dakikan›z var, daha konuflabilirsiniz. Üç dakikan›z
daha var.
Do¤an Bey: Ete¤imi yanl›fl çekti. fiimdi ben böyle ete¤imi çek dedim diye
beni tamamen çamura do¤ru çekin demedim. Zaten diflim takma, flimdi fazla
konuflurken o d›flar› gidecekti. Ortal›¤› harab edecektik.
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Adnan Bey: ‹kinci turda hakk›n›z› kullan›rs›n›z, peki teflekkür ediyorum verdi¤iniz izahlardan dolay›.
Efendim ikinci konuflmac› Say›n Prof. Dr. Ümit Davasl›gil. Buyurun efendim.

Prof. Dr. ÜM‹T DAVASLIG‹L
Teflekkür ederim. Özellikle 1960’l› y›llardan sonra dünyada zekâca üstün potansiyele sahip çocuklara gösterilen ilgide büyük bir art›fl olmufltur. Bunun nedeni de birçok dünya sorununun ciddiyetini insanlar›n farketmeleri ve bütün ciddi
sorunlara çözüm getirecek kesim olarak da onlar› görmeleridir. Bir problemle karfl›laflt›¤›m›zda yüksek potansiyele sahip bireylere baflvurmam›za karfl›n maalesef
e¤itim sistemi içinde genelde en fazla gözard› edilen kesimde onlar oldu. Bu tür
çocuklar›n kavrama düzeyleri, yetenekleri, düflünme h›zlar›, s›rad›fl› ve çeflitli iliflkileri görme, düflünceler ve farkl› dersler aras›nda iliflki kurma yetenekleri yafl›tlar›na oranla çok daha ileri düzeydedir. Anlafl›laca¤› gibi birçok olumlu özelliklere
sahiptirler; ancak bu olumlu özelliklerin getirdi¤i gereksinmelerin karfl›lanmamas› durumunda olumsuz sonuçlar da ortaya ç›kabilir. Farkl› özellikler gösteren üstün potansiyele sahip ö¤rencilere de gereksinmelerini karfl›layacak eflit e¤itim
olanaklar›n›n sunulmas› gerekir. Böyle bir tutum Türkiye gibi demokrasiyle yönetilen ülkelerin temel prensiplerinden biri olmal›d›r. Bu ayn› zamanda temel insan
haklar›n›n da bir gere¤idir. Yaln›z bu noktada eflit e¤itim olanaklar›n›n ayn› e¤itim f›rsatlar› olmad›¤› konusuna da aç›kl›k getirmekte yarar var. Farkl› özelliklere
sahip olan üstün zekâl› ve özel yetenekli ö¤rencilere sunulacak e¤itim program›
da onlar›n gereksinmelerine göre farkl› olmal›d›r. Bu ö¤rencinin potansiyellerini
tamaman gerçeklefltirmeleri için vazgeçilmez bir kofluldur. Aksi halde yok olma
tehlikesi içinde olabilirler. Bu nedenle tüm ö¤rencilere bireysel özellikleri dikkate
al›nmadan ayn› e¤itimi sunma ne insan haklar›yla, ne demokrasiyle, ne de ça¤dafl e¤itim anlay›fl›yla ba¤daflmaktad›r. Böyle bir program›n elemanlar› olan içerik, süreç ve ürünün ö¤rencilerin haz›r bulunuflluk düzeyleri, ilgileri ve ö¤renme
profilleri niteliklerine ba¤l› olarak farkl›laflt›r›lmas› gerekir. Ve bunu gerçeklefltirirken de h›zland›rma, zenginlefltirme, gruplama ve benzeri gibi yönetimsel önlemlere baflvurulur. Bunlardan sadece birinin devreye sokulmas› hiç bir zaman yeterli olmaz. Bu nedenle örgün e¤itim içinde al›nacak önlemler ço¤u zaman çok daha etkili olmaktad›r. Bu tür kesime Enderun’la çok önceki y›llarda hizmet götürülmüfl olmas›na karfl›n, günümüzdeki durum hiçte iç aç›c› durumda de¤ildir. Halen okul öncesinde ve ana s›n›f›nda üstün zekâl› ve özel yetenekli çocuklar için
farkl› bir e¤itim uygulamas› mevcut de¤ildir. Sadece 1990’l› y›llarda Yeni Ufuklar
Koleji’nde böyle bir deneme söz konusu olmufltur. ‹lkö¤retim düzeyinde ise ne
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yaz›k ilkö¤retim okulunda yürütülen üstün zekâl›lar›n e¤itimi projesi örgün e¤itim kapsam›nda günümüzde gerçekleflmekte olan bir uygulamad›r. Bu uygulama
30 Haziran 2002’de Milli E¤itim Bakanl›¤› ve ‹stanbul Üniversitesi aras›nda imzalanan bir protokol sonucunda bafllam›flt›r. Proje ‹stanbul Üniversitesi Hasan Ali
Yücel E¤itim Fakültesi, Özel E¤itim Bölümü koordinatörlü¤ünde yürütülmektedir.
2002-2003 ö¤retim y›l›nda üstün ö¤rencilerin zihinsel, duyuflsal ve sosyal gereksinmelerini karfl›lamak üzere sözü edilen okulda bafllat›lan farkl›laflt›r›lm›fl bir
program uygulamas› üstün zekâl› ö¤rencilerin normal zekâ düzeyindeki yafl›tlar›ndan tamamen ay›rmadan, k›smi karma e¤itim fleklinde gerçeklefltirilmektedir.
Bu aç›dan daha önceki uygulamalardan farkl›l›k göstermektedir. Ö¤renme h›z›n›n öne ç›kt›¤› derslerde üstün zekâl› ve yetenekli ö¤rencilerin kendi h›zlar›na göre ilerlemelerini, potansiyelleri oran›nda daha kapsaml› ve derinlefltilmifl bir program izlemelerine f›rsat yaratmak için günün bir bölümünde normal yafl›tlar›ndan
ayr› bir s›n›fta destek e¤itimi almalar›na imkan tan›nmaktad›r. Hem normal hem
de üstün zekâ s›n›rlar› içinde olan ö¤rencilerin baflar›lar›nda ilerleme veya gerilime olmas› halinde gruplar aras›ndaki geçifllere izin verilmelidir. Hem üstün hem
de normal zekâ s›n›rlar› içinde olan ö¤rencilere ö¤retimde ayn› yöntem ve teknikler uygulanarak seçilmeden al›nan ö¤rencilerin de sistemli düflünme becerileri ve yarat›c›l›klar› gelifltirilmektedir. 2004-2005 ö¤retim y›l›nda proje kapsam›nda 1., 2. ve 3. s›n›flar vard›r. Ve 84 üstün ö¤renci, seçilmeden kayd› yap›lan yafl›tlar›yla birlikte e¤itim görmektedir. Yaln›z baz› zor anlar da yafl›yoruz flu anda.
Çünkü okulumuz y›k›lma durumunda. Bu nedenle baflka bir okula tafl›nd›k. Ve
bu zor flartlarda projemizi yürütmemiz zorlafl›yor. Bu proje Üstün ve Yetenekli Çocuklar Dünya Konseyi’nin haber bülteninde, Türkiye’den geliflmeler bafll›¤› alt›nda bütün dünyaya duyuruldu. Yaln›z okul binas›n›n y›k›lacak olmas› biraz önce
dedi¤im gibi projenin uygulamas›n› zorlaflt›rmakta, inflallah projemizi daha rahat
uygulayabilece¤imiz bir çözüme ulaflt›rabilir ve projemizle ilgili araflt›rma sonuçlar›m›z› gelecek A¤ustos’taki Üstün ve Yetenekli Çocuklar Dünya Konseyi’nin
Kongresi’nde sunma flans›m›z do¤abilir. Böylelikle durumumuz her ne kadar zor
flartlarda bir tak›m e¤itim veriyorsak da çizilen portre kadar da hiçbir fley yap›lm›yor fleklinde de¤il. Birtak›m fleyler k›p›rdanmaya baflland›, yap›l›yor. Onlar› da görüp, destekleyebilirsek her halde ileriye gitmemiz çok daha kolay olabilir. Bunun
yan›nda bu projeyi hem desteklemek, hem de bu alanda s›n›f ö¤retmeni yetifltirmek üzere de ayr›ca yine bölümümüzün çabalar› var. Yine ‹stanbul Üniversitesi
Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi Özel E¤itim Bölümü’nde Türkiye’de ilk kez Üstün
Zekâl›lar›n E¤itimi Ana Bilim Dal› kuruldu. Ekim 2002’de bu ana bilim dal› üstünlerin e¤itimi yan›nda da s›n›f ö¤retmenli¤i ad› alt›nda bir program› bafllatm›fl bulunmakta. Bu 150 krediden oluflan dört y›ll›k bir lisans program›. Böylece zekâ
düzeyi yüksek ö¤rencilere ilkö¤retimin ilk y›llar›ndan itibaren farkl›laflt›r›lm›fl bir
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ö¤retim program› uygulayabilmek için altyap›y› oluflturma çabalar›m›z olmaktad›r. Bu programda s›n›f ö¤retmenli¤i çerçeve program›nda yer alan derslerin yan› s›ra üstün ö¤rencilerin özellikleri, e¤itim programlar›n›n farkl›laflt›r›lmas›, yarat›c›l›¤›n ve elefltirel düflüncenin gelifltirilmesi, ö¤rencilerin bir bütün olarak e¤itilmeleri amac›yla onlar›n duygusal ve sosyal yönden gelifltirilmelerini sa¤layan
derslere de yer verilmifl bulunmaktad›r. Branfl ö¤retmenlerinin de yetifltirilmesi
için 2003-2004 ö¤retim y›l›nda yüksek lisans program› aç›lm›flt›r. Doktora program› aç›lmas› için de çal›flmalar sürmektedir. Bu bizim okulumuzda sadece 1., 2.
ve 3. s›n›flarda 84 üstün zekâl› ö¤rencimiz bulunmaktad›r. 2000 genel nüfus say›m› kesin sonuçlar›na göre 5-14 yafl kesiminde afla¤›-yukar› 273.000’e yak›n üstün zekâl› ö¤renci bulundu¤u düflünülmektedir. Görüldü¤ü gibi örgün e¤itimde
sadece 84’üne bu yafl düzeyinde hizmet götürülebilinmektedir. Tabi Bilim ve Sanat Merkezleri’nde yayg›n e¤itim kapsam›nda hizmetler götürülüyor. Evet Bilim
ve Sanat Merkezleri’nde de 2307 ö¤renci flu anda e¤itim almakta. Ayr›ca Türk
E¤itim Vakf› ‹nanç Türkefl Özel Lisesinde de flu anda 163 üstün ö¤renci orta ö¤retimde e¤itim almakta. Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün 2000 genel nüfus say›m›
kesin sonuçlar›na göre 0-19 yafllar› aras›nda bulunanlar›n say›s› 27.729.670’dir.
Sadece zekâ kriteri ele al›nd›¤›nda zekân›n varsay›msal da¤›l›m›na yani çane¤risine göre yurdumuzdaki üstün zekâl› birey say›s› ise 548.591’dir. Oysa günümüzde
bu tür ö¤rencilere götürülen hizmet çok çok k›s›tl› gördü¤ünüz gibi. Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu, 24 Bilim ve Sanat Merkezi, Türk E¤itim Vakf› ‹nanç Türkefl Özel
Lisesi’ndeki toplam ö¤renci say›s› ise ancak 2.500 civar›ndad›r. Durumun hazinli¤i de ortada, ama birtak›m filizlenmeler de sözkonusu.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Efendim teflekkür ediyorum. Üçüncü konuflmac›m›z Say›n Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez. Buyurunuz efendim.

Prof. Dr. NECATE BAYKOÇ DÖNMEZ
De¤erli Kat›l›mc›lar; hepiniz hoflgeldiniz. Bugün hakikaten önemli bir konuda hepimiz biraraday›z. Ben konuyla ilgili olarak kendimi k›saca tan›t›y›m. fiu an
Hacettepe Üniversitesindeyim. Çocuk Geliflimi E¤itimi Bölümü, Özel E¤itim Ana
Bilim Dal›. 1992-95 y›llar› aras›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim, Rehberlik
ve Dan›flma Hizmetleri kurucu Genel Müdürü’yüm. Ayn› zamanda teflkilat yap›s›n› olufltururken üstün yeteneklilerin e¤itimi flubesini de di¤er flubeler gibi kurup, Bilim ve Sanat Merkezleri’nin de kurucusuyum. Kendimi bu yönde flansl› say›yorum. Bu kongreyi düzenleyen Marmara Üniversitesi’nden hocam›z Adnan
Bey’e ve Çocuk Vakf›’na da Ruhi Beye de teflekkür ediyorum. Büyük bir emek.
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Çocuklar›m›z aram›zda yok, onlara verece¤imiz mesajlar›m›z vard›. Ama ö¤retmenlerimiz ve velilerimiz aram›zda. Onlarla paylaflaca¤›m›z konulara de¤inece¤im. Ben de sabahtan itibaren konuflmalar› dikkatle izliyorum. Bizim kendi içimizden ç›kan yüzy›l›n dahisi Mustafa Kemal Atatürk. Ben oturdu¤um koltukta,
arkadaki iki bayra¤›m›z›n aras›nda Atatürk’ün gözlerine bakarken tüylerim diken
diken oldu. Bizim kurucumuz, cumhuriyetimizin kurucusu bize zaten hedefleri
gösterdi. Neler yap›ca¤›m›z çok aç›k meydanda. Türk milleti zekidir, Türk milleti
çal›flkand›r. Bunlar onunc› y›l nutkunda var, bunlar› biz biliyoruz. Bilim, sanat, askeri alanda da ilk yolu gösteren yine Atatürk’tür. Yoksul çocuklar›n seçilerek e¤itiminin sa¤lanmas› için yol gösteren, emir veren yine kendisidir. Do¤an Hocam›z›n bahsetti¤i tüm konuflmalara kat›l›yorum, tüm cümlelerine kat›l›yorum. Tarihçesi birtak›m geliflimler gösterdi ama her nedense d›fl kaynakl› veya iç kaynakl›
birtak›m nedenlerden üstün yetenekli çocuklar›n e¤itimi uzun bir süre sessizlik
arzediyor Türkiye için. Bu çok üzücü bir fley. Ben de üniversitede çal›flmam› yürütürken hep kendi kendime sorard›m. Neden beyin göçü olur? Beyin göçünü
önlemek için ne yapmak laz›m? fians eseri Özel E¤itim Genel Müdürü oldu¤umda Üstün Yetenekliler E¤itim fiubesi’ni kurdu¤umuz zaman üstün yetenekli çocuklar için ne yapaca¤›z? Diye düflündük. Beyin göçünü nas›l önleyece¤iz? Özel
okullar, özel s›n›flar denenmifl, olmam›fl. Bizim sistemimize, ekonomik yap›m›za,
sosyal sistemimize, geleneklerimize, göreneklerimize uygun hangi sistem ifller?
Bunun y›llarca çal›flmas›n›, beyin jimnasti¤ini zaten yap›yorduk. Ve bir model gelifltirmifltim o dönem için. Ek ders uygulama okuluydu bunun ad›. Çünkü Do¤an
Hocan›n söyledi¤i gibi çocuklar›n etiketlenmemesi gerekiyor. Daha sonra Bilim
ve Sanat Merkezleri olarak yine Atatürk’ün “hayatta en hakiki mürflit ilimdir”
sözünü ve sanatç›lara de¤er verdi¤i sözlerini hat›rlay›n›z. Bilim ve Sanat Merkezleri Atatürk’ün bilim ve sanata verdi¤i önemden dolay› o ismi alm›flt›r. Bunu ben
ilk defa çok aç›k yüreklilikle söylüyorum. Bir fleyin isim babas› olur, bende hasbel kader isim annesiyim Bilim ve Sanat Merkezleri’nin. Burada çocuklar›m›z› da
dinledikçe otuz y›l sonra sistemli ve mevzuat› olan üstün yetenekli çocuklar için
Milli E¤itim’de devlete ba¤l› bir çal›flma bafllat›ld›¤› için de bugün çok duyguland›m. Kendi çocu¤umu büyütürcesine say›lar› 21’e ulaflt›. Kaynaflt›rma e¤itimi dedi Do¤an Hoca. Ümit hocam›z yine ayn› çal›flman›n içinde. Yani çocuklar› normal yafl›tlar›ndan ay›rmadan, soyutlamadan, ayn› espiriyi paylaflan, ayn› duygular› yaflayan çocuklar birarada yetiflmeli. Çünkü üstün yetenekli çocuklar kendi
toplum bireylerini tan›mazlarsa ilerde onlara dönük faaliyetlerde bulunamazlar.
Bu nedenle kendi okullar›na devam edip, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde kendilerine benzer di¤er yafl›tlar›yla birarada e¤itimlerini sürdürdüler. Burada isimlerine de¤inmek istedi¤im özellikle hepinizin bilmesi gereken bir tak›m isimler var.
O zaman befl pilot il seçildi. Bugün 21’i aflt› Bilim ve Sanat Merkezleri’nin say›s›.
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1992’de Say›n Köksal Toptan, dönemin Milli E¤itim Bakan› olarak Özel E¤itim
Genel Müdürlü¤ü’nün kuruluflunu gündeme getirmifl kiflidir ve yolu açan kiflidir.
“Ne yap›lmas› gerekiyorsa yap›n” diyen kiflidir. Onun için burada minnetle anmam›z gerekti¤ini de düflünüyorum. Çünkü yolu açan insanlar önemli insanlard›r. 30-35 y›l sonra e¤er bu alanda birfleyler yap›labiliyorsa bu önemlidir. Ayr›ca
o zaman 5 pilot ilimizde, Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Bayburt ve Denizli’de bafllat›ld› bu çal›flma. Say›n Bayburt valimiz san›yorum aram›zda. Valimiz flu anda Çank›r› valisi. Ali Haydar Önel Bey’in Bayburt’ta yürüttü¤ü çal›flma örnek bir çal›flma
olarak öne ç›kt›. ‹stanbul’la birlikte. Yine ‹stanbul B‹LSEM müdürü, Bayburt B‹LSEM müdürü ve aram›zda olan di¤er B‹LSEM’lerin müdür ve ö¤retmenlerine,
ö¤rencilere ve velilere de burada tekrar teflekkür ediyorum. ‹kinci turda birkaç
dakikam var herhalde, ama Bilim ve Sanat Merkezleri’nde çocuklar›m›z›n ifade
etti¤i birtak›m s›k›nt›lar var. Onlar›n yan›nda konuflmamam›z, söylemememiz gereken baz› cümleler de mevcut. Onlar› sizinle paylaflmak istiyorum. Çocuklar
kendi milletlerinin, devletlerinin e¤itimini tart›fl›yorlar. Ezbere dönük, flu yap›lmal› diye. Ama flunu da unutmamal›y›z: Devletine, milletine güvenmeyen çocuklar
e¤er herfley kötüyse, herfleyi olumsuz elefltirirse güven duyarak gelece¤e bak›p
üretken olmakta zorlan›rlar. Onun için onlar› daha iyi desteklememiz laz›m. Herhalde sürem bitti hocam.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Teflekkür ederiz. Vakti verimli kullan›yoruz.
Efendim dördüncü konuflmac›m›z Prof. Dr. Füsun Akarsu

Prof. Dr. FÜSUN AKARSU
Tekrar merhaba hepinize. ‹ki bölümden oluflan konuflman›n ilk k›sm›nda ö¤retmenlerin hizmet içi e¤itimi ve ö¤retmenlerin ve araflt›rmac›lar›n yetifltirilmesiyle ilgili neler yap›lmas› gerekti¤i konusundaki düflüncelerimi sizlerle paylaflarak
geçirece¤im. ‹kinci k›sm›nda da anne babalara düflen görevlerle özellikle kurumlaflma ve Türkiye’nin üstün yetenekliler e¤itimi konusunda uçufl kalk›fl yapmas›
için anne babalara düflen görevler konusunda düflüncelerimi paylaflaca¤›m. Aram›zda ö¤retmenler çok, tabi çok iyi bilirler. Bu iflte insanla çal›fl›yoruz ve daha
çok en güçlü malzeme olarak da yine insan› kullan›yoruz. Bu insanlar ö¤retmenlerlerimiz, araflt›rmac›lar, e¤itimciler, bilim adamlar›, yöneticiler, politikac›lar. Ö¤retmenlerin çal›flmas›na hizmet etmek için onlar›n çal›flmas›n› kolaylaflt›rmak için
gerekli tedbirleri alan, alt yap›y› sa¤layan, onlara bilgi veren, onlar› yetifltiren, onlar› hünerli k›lan kiflileriz. Biz onlar›n hizmetinde, ö¤retmenin hizmetindeyiz, ö¤retmen anahtar nokta. Gerek B‹LSEM’lerde gerek di¤er üstün yetenekliler e¤itim
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ve ö¤retimin mevcut oldu¤u alanlar›m›zda ö¤retmenlerimizin çok acil bir biçimde hizmet içi e¤itime ihtiyaçlar› oldu¤unu, baflta kendileri biliyorlar. Belli bir heyecan, kendilerindeki farkl›l›k, biraz okuduklar›, biraz yönetmeliklerin ve yönergelerin yönlendirdi¤i bir yerlere kadar geldiler ama o yer onlar› tatmin etmez, o
yer ö¤rencileri de tatmin etmez. Ve nitekim ö¤rencilerimizin konuflmalar›ndan
bu tatminsizli¤i yakalad›k. Çünkü ö¤retmenlerimizin de t›pk› üstün yetenekli çocuklar› e¤itti¤imiz yöntemlerle, t›pk› onlar gibi üstün yetenekli çocu¤un ne yapmas›n› istiyorsak önce ö¤retmene onu yapt›rtarak ama ö¤retmene böyle yap diyerek de¤il, önce ö¤retmenin onu yapmas›n› sa¤layarak onu bir üstün yetenekli çocuk gibi yetifltirmemiz gerekiyor. Ö¤retmen yapt›¤›n›, yaflad›¤›n›, akl›n›n yapt›¤›n›, inand›¤›n› kendisinde de¤ifliklik yaratan unsurlar› yakalay›p, kendi sentezini yap›p sonra gelip onu ö¤rencileriyle paylaflmal›. ‹lk yap›lmas› gereken ifl bu
yöntemle, bunun için ö¤retmenlerin yetifltirilmesidir. Bu yetifltirme iflini de ara
ara seminerlerle, arka arkaya birkaç seminerle çözemeyiz. Zaten ne kadar az kifli oldu¤umuzu Türkiye’de bilim adamlar› olarak görmektesiniz. Bir avuç akademisyeniz, biz yetmeyiz. Tek tek yapaca¤›m›z, birlikte yapaca¤›m›z birkaç seminerde bu ifli bir yere götürmeye yetmez. Hizmet içi e¤itim konusunu daha sistematik ele almam›z gerekir. Belki aflamal› yapmam›z gerekir; belki farkl› alanlar›
biraz görmemiz gerekir. Mutlaka belgelendirmemiz, sertifikaland›rmam›z gerekir. Ve bu e¤itimden geçen, baflar›s›n› uygulamada gösteren, daha üst e¤itime
geçen, farkl› uygulamalar yapan ö¤retmenlerden, ö¤retmenler aras›nda farkl›laflt›rma yakalay›p, onlar› takdir edip belki derecelendirip sonra da bu fark›, bu hüneri belki hukuksal olarak ya da keflke becerebilsek, maddi olarak ödüllendirmeliyiz. Yani bu konuya önem veren, çaba harcayan, kendisini gelifltiren ve çok daha üst düzey performans gösteren ö¤retmen sadece manevi tatminle de¤il,
onun d›fl›nda hukuksal ve maddi olarak da ödüllendirilebilir. Bunun kurallar› belli olmal›, yolu belli olmal› ve bu e¤itimler sadece B‹LSEM’lerde ya da üstün yetenekli çocuklarla çal›flanlara de¤il, onlarla çal›flmay› düflünenlere ya da sadece ö¤retmen olarak kendini gelifltirmek isteyenlere de aç›k olmal›. Belki bir öncelik s›ralamas› yap›labilir. ‹lk iflimizin, ö¤retmen yetifltirmek konusunda hizmet içi e¤itimini daha sistematik hale getirmek, uzun vadeli hale getirmek ve bunun meslekî geliflmeyle iliflkilendirme oldu¤unu düflünüyorum. Burda görev biraz Milli
E¤itim Bakanl›¤›’na düflüyor ama daha çok ö¤retmenlere düflüyor. Bize de ö¤retmenlere yard›mc› olmak düflüyor. Üstün yetenekli çocuklar›n ö¤retmenleri bir
taraftan t›pk› üstün yetenekli çocuklar gibi yetifltirilirken, bir taraftan da bilim
adam›, araflt›rmac›, ölçme arac› gelifltirici, malzeme gelifltirici ö¤retmenlere uzun
vadeli ve bizlerden çok daha faydal› olabilecek elemanlar› yetifltirici, lisans üstü
e¤itim programlar› açmam›z gerekiyor. fiu anda mevcut programlar›m›z›n say›s›
az, gücümüz biliyorsunuz s›n›rl›. Bunu biraz daha nitelikli elemanlarla yayg›nlafl-
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t›rmal›, çeflitlendirmeliyiz. Bir taraftan da bilim altyap›s›n› güçlendirmeliyiz. Ö¤retmen arkadafllar›ma mesaj›m budur. Siz talep ederseniz, siz isterseniz, siz zorlarsan›z oluyor. Siz zorlamazsan›z, bask› unsuru oluflturmazsan›z, israr etmezseniz çok çok çok zorlamazsan›z olmuyor. Do¤ru mu söylüyorum Genel Müdürüm. Biz sizin hizmetinizdeyiz, biz sizin yan›n›zday›z, biz sizin yard›mc›n›z›z, destekciniziz. Biz yapmayaca¤›z, siz yapacaks›n›z. Bizim bilim adam› olarak üstümüze düflen bu tür konularda bilgilerimizi paylaflmak ama as›l ifl söz konusu oldu¤unda sizin yan›n›zda, sizinle birlikte kollar› s›vay›p çal›flmak. Ona haz›r oldu¤umuzu görüyorsunuz. Ö¤retmenlere topu att›¤›m› biliyorum, top sizde, yaparsan›z siz yapacaks›n›z, baflkas› yapm›yor. ‹kinci konuda da belki daha büyük bir topu velilere ataca¤›m. Veli yaparsa oluyor, de¤ilse olmuyor. ‹fl bizim iflimiz Bakanl›¤›n ifli falan de¤il. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Efendim ilk turun son konuflmac›s› Say›n
Metin Uzun.

MET‹N UZUN
Teflekkür ederim. Efendim üstün yeteneklilerin e¤itimi deyince hemen akla
özel e¤itim geliyor. Çünkü üstün yeteneklilerin e¤itimi özel e¤itim kapsam›nda
ele al›nmas› gereken bir e¤itim türüdür. Sabahleyin konuflmac›lar›m›z konuflmalar›nda, Füsun Hocam›zda konferanslar›nda hep bunun üzerine e¤ildiler. Çocuklarda baz› noktalarda özel e¤itim ihtiyac› hissettiklerini söylediler. Dolay›s›yla Türkiye’de bu özel e¤itim konusunda ülkemizin dünü, bugünü ve gelece¤i konusunda birfley söylemek için özel e¤itimin Türkiye’deki tarihçesine flöyle bir göz
atmakta fayda var diye düflünüyorum. Ülkemizde özel e¤itim gerektiren çocuklar›n e¤itimine 1889 y›l›nda ‹stanbul Ticaret Mektebi bünyesinde iflitme engelli
çocuklara e¤itim veren bir okulun aç›lmas›yla bafllan›lm›flt›r. Daha sonra bu okula görme engellilerle ilgili bir bölüm eklenmifl. Okul otuz y›l e¤itim verdikten
sonra kapat›lm›flt›r. 1921 y›l›nda Özel ‹zmir Sa¤›rlar Körler Okulu aç›lm›fl ve bu
okul 1924 y›l›ndan 1950 y›l›na kadar Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›’na ba¤l›
olarak özel e¤itim hizmetlerini sürdürdükten sonra ayn› y›l Milli E¤itim Bakanl›¤›’na devredilmifltir. 1950 y›l›ndan 1980 y›l›na kadar özel e¤itim hizmetleri ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü bünyesinde bir flube müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülmüfltür. E¤itim sistemimizde rehberlik kavram›n›n gündeme gelmesi ise ikinci
dünya savafl›ndan sonraki y›llardad›r. Bu y›llardaki müfredat programlar›nda bireyler aras› farkl›l›klardan, e¤itim ve programlar›n bu farkl›l›klara göre uyarlanmas› gere¤inden bahsedilmeye bafllan›lm›flt›r. Marshaal plan› çerçevesinde ülke-
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mize gelen Amerikal› uzmanlar›n e¤itimimizdeki çeflitli gelifltirme ve yenilefltirme
faaliyetleri s›ras›nda e¤itimde ve özellikle rehberlikte kullan›lacak ölçme araçlar›n› gelifltirmek üzere Talim ve Terbiye Kurul Baflkanl›¤›’na ba¤l› bir test araflt›rma bürosu 1955 y›l›nda kurulmufltur. Bu büro rehberlikte baz› ölçme araçlar›
üzerinde çeflitli çal›flmalar yapm›fl, ancak sonraki y›llarda çeflitli örgütsel düzenlemeler s›ras›nda kapat›lm›flt›r. 06.08.1980 tarihinde 2429 say›l› Onayla Özel E¤itim Genel Müdürlü¤ü kurulmufl, 20.07.1982 tarihinde Daire Baflkanl›¤›’na,
13.12.1983 gün ve 179 say›l› kanun hükmünde kararnameyle Özel E¤itim ve
Rehberlik Dairesi Baflkanl›¤›’na dönüfltürülmüfltür. Ayn› y›l ç›kar›lan 2916 say›l›
Özel E¤itime Muhtaç Çocuklar Kanunu’nda özel e¤itime muhtaç çocuklar›n yetifltirilmelerine dair esaslar belirlenmifltir. Ülke genelinde özel e¤itim ve rehberlik
alan›nda ihtiyaçlar›n artmas› sonucu hizmeti daha etkin ve yayg›n olarak yürütebilmek amac›yla 34992 gün ve 3797 say›l› kanunla Özel E¤itim Rehberlik ve
Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü kurulmufltur. Ayr›ca 06.06.1997 tarihli
mükerrer 23011 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 573 say›l› kanun hükmünde
kararnameyle engellere iliflkin özel e¤itim esaslar› belirlenmifltir. Efendim bu olay›n ülkemizde üstün yeteneklilerin e¤itimine yönelik çal›flmalara verilen önem ve
özel e¤itim içerisinde de¤erlendirildi¤inde Cumhuriyet sonras› 64’le-68 aras›ndaki üst özel s›n›flar›na yönelik yap›lan uygulaman›n baflar›s›zl›¤› da asl›nda kendili¤inden ortaya ç›k›yor. Neden? Çünkü o dönemde özel e¤itim ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü bünyesinde bir flube müdürlü¤ü olarak yürütülüyor. Dolay›s›yla
bu pilot uygulama, pilot çal›flman›n da alt yap›s› haz›rlanmadan bafllat›lmas›, burada görev alacak ö¤retmenlerin, ekipman›n üstün yeteneklilerin e¤itimleri konusunda bilgilendirilmeden bu e¤itime girilmesi de olay› baflar›s›z olarak sonuçland›rm›fl ve 68’de ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü’nün yaz›s›, genelgesi ve Talim
Terbiye Kurulu karar›yla sonland›r›lm›flt›r. Fakat daha sonra 1980’li y›llarda konu
tekrar gündeme gelmifl ama bir türlü ülkemizde bu konuya cesaret edilememifltir. 1992 y›l›nda Özel E¤itim Rehberlik Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün kurulufluyla Genel Müdürlük bünyesinde üstün yetenekliler e¤itimi flubelerinin kurulmas›yla bu konuda çal›flmalar h›zl› bir flekilde devam etmifl, sürdürülmüfl ve günün flartlar›na göre Bilim ve Sanat Merkezleri projesi gündeme
gelmifl, bu proje uygulamaya bafllanm›fl, Bilim ve Sanat Merkezleri ilk aç›l›fl tarihi olarak 1996 y›l›nda Ankara Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi aç›labilmifl, daha sonra Bilim ve Sanat Merkezleri yönergesi, birinci yönerge, ikinci yönerge kapsam›nda e¤itim sürdürmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak bu çal›flmalarda esas
olan, yap›lmas› gereken fludur: Say›n Füsun Hocam›n israrla bahsetti¤i burada
görev alan e¤itim veren ö¤retmenlerin e¤itimleri ve yetifltirilmesi ve bu alana
e¤ilmeleri. fiimdi bir olay›n baflar›ya ulaflmas›, baflar› elde etmesi o olaya inanmakla do¤ru orant›l›d›r. Önce üstün yeteneklilerin e¤itimine siz inanacaks›n›z,
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bunun ülke için üstün yetenekli çocuklar için çok önemli oldu¤una ve olmazsa
olmazlar›ndan biri oldu¤una inanacaks›n›z. ‹nand›ktan sonra insanlar› inand›rabilirsiniz. Yani inanmayan inand›ramaz. Önce kendiniz inanacaks›n›z. Dolay›s›yla
Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki görev alan arkadafllar›m›z›n felsefe olarak B‹LSEM
felsefesine öyle inanmalar› gerekiyor ki bu felsefede üstün yeteneklilerin e¤itimlerinin olmazsa olmaz›na inanmalar› gerekiyor. Bunun içinde bu genel e¤itim sistemi içerisinde e¤er yüksekokul veyahutta üniversiteleri bitirmifl bu arkadafllar›m›z›n bu alanda ›srarla yetifltirilmesi ve motive edilmeleri gerekiyor. Ve çok rahatl›kla söyleyebilirim ki, gerçekten Tokat Almus’ta yap›lan Özel E¤itim Semineri, bu konuda Say›n Füsun Akarsu hocam›z gerçekten bizzat Tokat Almus’a gelmifllerdi ve Tokat Almus da bu konu üzerinde bilfiil uygulaman›n içine girerek bu
çal›flmay› yapm›flt›. Yani birfleyleri yapabilirsiniz, ortaya koyabilirsiniz ama bunu
inand›rmak, etkilemek ve felsefe haline getirmek, yaflam biçimi haline getirmek
çok zor bir olayd›r. Dolay›s›yla baz› arkadafllar hep flunu söyler seminerlerde. Baz› duygular anlat›lmaz ancak yaflan›r. Evet Bilim ve Sanat Merkezleri’nde görev
alan arkadafllar›m›z üstün yeteneklilerin e¤itimine o kadar inand›lar, o kadar de¤er verdiler ki umduklar› çevrede, hani suya tafl atars›n daire halkalar büyür, halkalar genifller ya öyle büyüdüler. ‹nan›n bir küçük kartopundan büyük ç›¤lar haline gelerek bulunduklar› illerde genel e¤itime de örnek teflkil ettiler. Say›n eski
Bayburt valimiz flu anda yeni Çank›r› valimiz Ali Haydar Öner Bey’in de Bayburt’ta ›srarla ifade etti¤i bir kavram vard›. “Bilim ve Sanat Merkezleri illerin
prestij kurumudur” derdi. Evet prestij kurumu haline getirmifllerdir, e¤itim öncülleri olmufllard›r. Üstün yeteneklilerin e¤itimi ülkenin milli güvenli¤ini yak›ndan
ilgilendiren önemli bir olayd›r. Dolay›s›yla herkes bu konuya inanmal›. Ülkenin
gelece¤ini sa¤lam noktaya getirmek istiyorsa, ça¤dafl medeniyet seviyesine bu
ülkeyi tafl›mak istiyorsa, üstün yeteneklilerin e¤itimine her e¤itimci ve her vatandafl inanarak gereken önemi vermeli Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Birinci tur tam planlad›¤›m›z saatte bitti.
Konuflmac›lar vakitlerini çok ekonomik kulland›lar. ‹kinci turda sadece befler dakika düflece¤inden özetlemelerini rica ediyorum. Birinci turda geçmifle yönelik
ve günümüze yönelik resim çizildi ama flimdi art›k üstün yeteniklilerin, üstün yetenekli ve yarat›c› çocuklar›n e¤itimleriyle ilgili örgün e¤itimde neler yap›labilir?
B‹LSEM’ler ve B‹LSEM’lerin d›fl›nda neler yap›labilir? Milli E¤itim Bakanl›¤› neler
yapabilir? Belki müfredat de¤iflikli¤ine gidilmelidir. Birde özel sektöre, belediyelere, di¤er sivil toplum örgütlerine düflen görevler nelerdir türünden gelece¤e
yönelik konuflmalar›n yap›lmas›n› talep ediyorum efendim. Buyurunuz Do¤an
Hocam.
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Prof. Dr. DO⁄AN ÇA⁄LAR
Ben, dinleyicilerden fazla zaman istemiyorum. Efendim, sabahleyin de sordum ama cevab›n› alamad›m. Zannederim büyük türk düflünürlerinden birinin
sözü olmal›. Tarihçi Bahaeddin Bey bunu biliyor. Yan›l›yorsam lütfen tashih etsin. Ziya Gökalp’›n bir kitab› vard›, ben ilkokul ö¤retmeniyken onu okudum.
Orada bir de fliiri vard›. Yan›l›yorsam Bahaeddin Bey düzeltmeyi ihmal etmesin.
Çünkü yafl yetmifl yediden sonra bu ifl bitiyor. Yukar› mahallede kar›fl›kl›k çok
fazla.
Ben sen yo¤uz, biz var›z
Ben sen ona tapar›z
Ne büyük adamm›fl. Bugün birçok üniversitelerimizde bu ifl yürüyorsa, el birli¤iyle yürüyor. Ben ne yapabilirim, sen ne yapabilirsin yok. Ben bunu iyi bilirim.
Sen seni bilirsin. Olmaz bu. Efendim ben bunu yapt›m. Sen hiç birfley yapmad›n.
Memleket seni bu ifle yetifltirdi, bir fley yapmak için. Yoksa ben ben ben ben. Ben
yok art›k, yaz›k. Biz olal›m. Bütün güçleri birlefltirelim. Hacettepe var, efendim
baflka ‹stanbul Üniversitesi var. Ayfle han›m hiç gelmedi. Akarsu Bo¤aziçi’nden
var. Do¤an Ça¤lar gibi böyle eskimifl adamlar var. Keflke bir an evvel güçlerimizi
birlefltirsek de ne yapabiliriz? Gazi E¤itim Enstitüsünde iki y›ll›k bir özel e¤itim
flubesi, befl tane grup zekâ testi ve birde gerçekten ad›n› rahmetle anaca¤›m ‹ndiana Üniversitesinden sevgili Süleyman arkadafl›m›n da hocas› Dalton Beier yan›l›yor muyum Süleyman? Yan›l›yorsam lütfen sen de düzelt. Gazi E¤itim Enstitüsü, bireysel zekâ testini gelifltirdi ve bugün yap›lamayacak kadar Türkiye’den
bütün bölgelerde bu testin uygulamas› yap›ld›. 61’de de bunlar de¤erlendirilip,
istatistiki de¤erlendirme yap›ld›ktan sonra Bakanl›¤a verildi. Bunlar halen orada.
Eee flimdiki üniversiteler, efendim teflhis bir de Aut of date ç›kt›. Bunun tarihi eskiymifl, okumuyor, bakm›yor. Ya aut of date’› b›rak, sen flunu ubto date yap. Yani bugüne uydur. Yok, uydurdu¤u yok, kayd›rd›g› yok. Bu ubto date, birde gavurca iki kelime bilirse, bittiiii. Eskiden yap›lanlar› çalakalem at›yor. Bana Amerika’da 1966 y›l›nda Colombia Üniversitesi’nde özel e¤itim programlar› yönetiminde mast›r program›nda ö¤renime devam ederken Abraham Tannenbauw ad›nda
çok de¤erli bir üstün zekâl›lar psikolojisi ve e¤itimi dersi veren bir zat dedi ki:
Aram›zda bir Türk var dedi. Bu Türk bizim için bir flans. Çünkü dedi üstün zekâl›lar›n e¤itimini ilk defa bafllatan Türkiye. Enderun okullar› hakk›nda bize dedi bir
yar›m saatlik bilgi versin kâ¤›d›n› ona göre haz›rlas›n. Vallahi bugünkünden çok
terledim. Aman ben bu okulun ad›n› biliyorum ama tarihini bilmiyorum, ne halt
edecem. Elimde eser yok, ö¤renci müfettifline gittim hiç birfley yok. Yine Colom-
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bia Üniversitesi’nde Mihner’in yazd›¤› sadece cam kavanoz içinde bulunan bir
kitab› var. fiimdi o Türk Tarih Kurumu kitapl›¤›nda da var. Onu orda okuturlar,
baflka yerde okutmazlar. Orada Enderun Okullar› öyle güzel derinli¤ine incelenmifl ki ve tarihçiler der ki: Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yükselmesi Enderun Okullar› sayesinde olmufltur. Endurun Okullar›’n›n yetifltirdi¤i elemanlar her alanda
müzikte, askerlikte, yönetimde, e¤itimde, ö¤retimde, heryerdedir. Ben bunu birkaç gün terli terli okudum. Ben flimdi onu duyuyorum ve iki gündür burada
Mustafa Bey’in hat›r› ve sevgili Haydar Bey’in beni buraya itmesiyle bu teri yafl›yorum. Biz lütfen, sen ben kavgas›, bu üniversite flunu yapt›, bu fakülte bunu
yapt› diyece¤inize oturun birleflin. Sen ne yapabilirsin, hangi testleri gelifltirebilirsin. Akarsu diyor: Tamam teflhis çok önemli, gelifltirin, bir test gelifltirin. 5-7, 711, 11-17 testi var grup testi. Hele bunlar› kültürümüze uyarlay›n. Ve bunlar›n
normlar› var. 500 k›z, 500 erke¤in üzerinde al›nm›fl normlar. Evvela flu teflhis edilsin. Kim okutacak. Öyleyse üstün zekâl›lar için ö¤retmenli¤i hangi fakültede, di¤er fakültelerde nas›l yetifltirece¤imizi kararlaflt›ral›m. Milli E¤itim Bakanl›¤› yan›m›zda. Yok bu olmaz, bu iyi. Bu olmaz! Peki oluru ne? Hani vaktiyle müslümanlar çok kuvvetliyken Yahudiyi s›k›flt›rm›fllar, gö¤süne süngüyü dayam›fllar, ulan
müslüman ol. Yahudi demiflki ulan ne diyeyim: Eee Arapça bilmiyor, e flimdi bizde de ayn› Arap-Yahudi hikayesi gibi. ‹yi ö¤retmen, ö¤retmen yok, test yok. Ee
gelifltir kardeflim. Lütfen üniversiteler bunu yaps›n. Milli E¤itim Bakanl›¤› iflte bugün bu toplant›n›n da en büyük destekçisi. Ondan da kimse bahsetmedi. Neyse
bir Milli E¤itim mensubu olarak ben bahsedeyim. Yan›n›zda, herfleyiyle yan›n›zda. Öyleyse biz ne yapabiliriz? Say›n Adnan Bey e¤er zaman› aflt›ysam, ete¤imi
çekende olmad› kusura bakmay›n. Dünü de inceleyerek, aman dünsüz olmaz.
Ben derim at›l›mlar iyi Gazi Üniversitesi’nden bir k›z›m›z Ülker kitab›n› yazd›. Mitat Enç Hocam›z Üstün Beyin Gücü kitab›nda gayet güzel özetledi, sundu ama
biz bugün Enderun Okullar›’n› yenileyemeyiz, ama Enderun Okullar›ndaki ö¤renci seçimi, ö¤retmen yetifltirilmesi ve kullanmas› konusunda yararlanabiliriz. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: fiimdi s›ra Ümit Davasl›gil’de.

Prof. Dr. ÜM‹T DAVASLIG‹L
Birçok yeni testin starnize edilmesi sadece zihnin ulaflt›¤› düzeyi belirleyen
genel zihin düzeyindeki testlerin d›fl›nda, zekân›n çeflitli niteliklerini ortaya ç›karacak daha yeni testlere de ihtiyac›m›z var. Bunlarla ilgili birtak›m çal›flmalar›n yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Ayr›ca Rehberlik ve Araflt›rma Merkez-
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lerinde üstün ve özel yetenekli çocuklarla ilgilenecek ayr› bir bölümün oluflturulmas› gerekir. Ço¤u bu tür bir e¤itimden geçmedi¤i için müracaatlar›n ne kadar sa¤l›kl› bir flekilde yönlendirildi¤i konusunda da kuflkular›m›z oluyor. Ve de
çok hakl›lar. Baz› programlarda hiç özel e¤itimle ilgili dersler olmad›¤› gibi üstün zekâl›lar e¤itimiyle ilgili de herhangi bir ders söz konusu de¤il. Onun için
hizmet içi e¤itimden geçirilip rehberlik merkezlerinde de uzmanlaflmaya gitmekte yarar var diye düflünüyorum. Uygulanabilir farkl›laflt›r›lm›fl e¤itim modellerinin gelifltirilmesi sadece merkezi bir sistemle oluflturulacak tek model
de¤il. Çeflitli modellerin üretim; bunlar›n araflt›r›lmas› sadece masa bafl›nda
oluflturulup ondan sonra sonuçlar iyi de¤il demek yerine araflt›r›lmalar›n yap›lmas› gereklidir. Hedefler neler? Nereye ulaflt›k? Bunlar›n görülüp, gelifltirilmesi yönünde yeni çal›flmalar yapmal›y›z. Gördü¤üm kadar›yla yasalar›m›z da pek
fazla bir eksiklik yok, bu tür e¤itimi yürütme aç›s›ndan. Fakat mevzuat›m›z yeterli de¤il. Mesela bu Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu’nda bu tür çocuklar›n ihtiyac›n›
karfl›layacak, farkl›laflt›r›lm›fl programlar›n yürütülmesi konusunda baz› zorluklar›m›z oluyor. S›n›f atlat›labilme belki o ara ara yap›labiliniyor. Ama üst s›n›ftan
ders alma pek al›fl›lagelmifl bir olay de¤il günümüzde. Ortaö¤retimde ö¤renim
görürken üniversiteden ders alabilme. Grup çal›flmalar› için ö¤retmen norm
kadrosu say›s›n›n artt›r›lmas›. Bu tür okullarda ö¤retmen say›s›n›n da daha fazla olmas› gerekiyor. Çünkü birtak›m gruplar oluflturuluyor. Ayn› anda üç grup
oluflturdu¤unuz zaman üç farkl› ö¤retmenin o anda farkl› s›n›flara girip gruplar› yürütmesi söz konusu olabiliyor. Ders saatlerinin ö¤rencinin ihtiyac›na göre ayarlanmas› da söz konusu. Baz› çocuklar›n ilgi ve yetenek alanlar›na göre
programlar›na baz› esnekliklerin getirilebilmesi gerekiyor. Branfl derslerinin
branfl ö¤retmenleri taraf›ndan yürütülmesi ve 1. s›n›ftan itibaren bafllat›lmas›
da çok önemli. Çünkü maalesef ancak 4. s›n›ftan sonra baz› okullarda böyle
bir imkan tan›n›yor belki ama genelde 4. s›n›ftan sonra branfl ö¤retmenleri ilkö¤retimde s›n›fa girebiliyor. Sonra yabanc› dil derslerinin de yine 1. s›n›ftan
bafllat›lmas›nda da yarar var. Çünkü çocuklar dile küçük yafllarda çok daha al›c› durumda. Ne kadar küçük yaflta verirseniz o kadar kolayl›kla yabanc› dili ö¤renebiliyorlar. 3-4 yafl›na kadar kendi ana dilinin temellerini kazand›ktan sonra bir ikinci dile geçmenin okul öncesinde bile hiçbir sak›ncas› yok. Yabanc› dil
de 4. s›n›ftan sonra bafllat›l›yor. ‹flte bunlar›n giderilebilmesi için mevzuatta de¤iflikliklerin yap›lmas› laz›m. Bu tür çal›flmalar gerekli. Ben konuflmay› burada
keseyim. Çünkü sesim de gitmeye bafllad› ama bunun yan›nda yine üstün beyin gücüne ulaflm›fl yeteneklerin istihdam›na yönelik politikalar›n gelifltirilmesi,
beyin göçünü önlemek için üniversite ve ifl dünyas›n›n birlikte eflgüdümlü bir
flekilde çal›flmas›. Bunlar da çok çok önemli. Bu yönde de birtak›m çal›flmalar›n yap›lmas›nda yarar var.
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Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Teflekkür ediyoruz Ümit Han›m’a. Sa¤olun.
Buyurunuz Necate Han›m.

Prof.Dr. NECATE BAYKOÇ DÖNMEZ
Üstün yetenekli çocuklar›m›zla ilgili gelece¤e yönelik e¤itimde bize düflen
görevler neler olacak? E¤itimciler, tüm e¤itimciler akademisyen ya da ö¤retmen
olarak görev yapan kifliler, anne babalar bunlar› birlikte konuflmak çok uzun zaman alabilir ama yine de k›sa zamanda üzerinde duraca¤›m›z önemli noktalar
var. Bir konu varki bugün benim özellikle dikkatimi çekti. Üstün yetenekli çocuklar›n etiketlenmesinden kaç›nmam›z laz›m. Bunu çocuklar›n ifadesinde, panelinde de gözlemledim ben. E¤er bu tepe noktaya ulafl›rsa o zaman üstün yetenekli çocuklar için yararl› fleyler yapt›¤›m›z› düflünürken, geri dönüflünün bize zarar
verdi¤ini görece¤iz, pskolojik yard›mlar almam›z gerekti¤ini görece¤iz. Lütfen
veliler ve ö¤retmenler olarak çocuklar›m›z›n di¤er çocuklarla ayn› özellikleri tafl›yan bireyler oldu¤unu unutmayal›m. Yaln›z daha h›zl› düflünebilir, daha h›zl›
ö¤renebilir ama toplumun di¤er bireylerini de anlay›p kucaklayabilen, güç ö¤renen çocu¤u da benimseyebilen, onunla birlikte de birfleyler paylaflabilece¤ini bilen çocuklar olarak yetiflmelerine önem vermeliyiz. Biz e¤er yetiflkinler olarak
onlar›n üstün özelliklerini onlar› de¤ilde kendimizi belki öne ç›karmak için kullan›rsak ileride kendi toplumumuza da zarar vermifl oluruz. Bu çok önemli, benim
bugün dikkatimi çekti. Lütfen bunu yapmayal›m. Çocuklar›n dile getirdi¤i yine
programlarla ilgili bir tak›m konular vard›. Mesela spor, sanat, resim. Büyük resim atölyeleri, müzik atölyeleri, spor alanlar› ve bunlar her ders saatinden sonra
aç›k olmal›. Bunu, ben Milli E¤itim’de görevliyken de çok gündeme getirmiflimdir çeflitli toplant›larda. Özellikle bebeklikten itibaren adölesan döneminin sonuna kadar, 21 yafl sonuna kadar çocuklar›n hareket ihtiyac›, müzik ihtiyac›, sanat
ihtiyac› çok fazla ve bunlar›n karfl›lanmas› onlar›n üretkenli¤ini daha da artt›r›r.
Bizde nedense lise dönemine bakt›¤›m›zda beden e¤itimi saatleri yoktur. Lise 2,
lise sonda zaten yok. Dersaneler ald› onun yerini. Çocuklar›n büyük enerjisini
kullanabilecekleri alanlar yok. Bir dönem yine ben çok uç birfleydi ama dedim
ki: Okullar›n içine dans ve disko koyal›m. Çocuk d›flar›ya gitmesin okullar›n içinde denetim içinde spor yaps›n, müzik yaps›n, dans etsin. Çünkü o enerjiyi boflaltmas› gerekiyor, buna ihtiyac› var daha üretken olabilmesi için. Tüm çocuklar
için söylüyorum ama üstün yetenekli çocuklar›m›z için çok daha büyük ihtiyaç.
Resim, sanat, spor ve kültürel program saatlerine a¤›rl›k vermemiz laz›m. Ö¤retmen e¤itiminde hocalar›m›z söyledi, ben bu konuda fazla birfley söylemiyece¤im ama hizmet içi e¤itimde çok planl› programl› ve konular›n yenilendi¤i hiz-
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met içi e¤itimler olmal›. Yoksa konu tekrarlar›yla geçen hizmet içi e¤itimlerin çok
yararl› oldu¤unu düflünmüyorum. Aile e¤itimi çok çok önemli. Aile bu iflin en
önemli parças›. Aile e¤itimci diyalogunun uzun sürede sa¤lanmas›, okul iflbirli¤i,
ö¤retmen iflbirli¤inin devam ettirilmesine yine önem vermeliyiz. Erken tan› biliyorsunuz beyin geliflimi 0-3 yafl›na kadar zaten %90’› tamaml›yor. Erken tan› bebeklikten itibaren tan› yöntemleri ölçme araçlar›ndan Hocam çok iyi bahsetti.
Bunlar›n gelifltirilmesi yönünde alan uzmanlar›n›n çal›flmas› laz›m ve bebeklikten
itibaren bu tan›n›n belirlenmesi, tan›n›n konmas› çok önemli. Bunlara e¤ilmemiz
gerekiyor. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin say›s›n›n artt›r›lmas›. Burda da çok dikkatli olmam›z› öneriyorum ben. Alt yap›s› dolu dolu. Çocuklar›n seçiminde gizlilik ve esas seçim ö¤retmenlerin seçiminde. Ailelerin e¤itiminde. Okula bafllamadan Bilim ve Sanat Merkezi’nin alt yap›s› tam oluflturulmadan say›lar›n›n h›zla
artt›r›lmas› daha sonra baflka problemler getirebilir. En son de¤inece¤im bir konu: Acaba bu e¤itimi kimler üstlenecek? Mutlaka devlet ama hangi dönem, ne
zaman olursa olsun bu iflin sahibi olmal›, denetim flart. Yoksa kontrolsüz bir flekilde sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, üniversiteler bunlar 3’lü 4’lü sacaya¤›yla birlikte gitmeli. Ama denetim olmadan çocuklar›m›z›n özellikle de üstün
yetenekli çocuklar›m›z›n, bu ülkenin gelece¤ini belirleyecek yöneticilerin, askeri
yöneticilerin sivil yöneticilerin, sanatç›lar›n, akademisyenlerin kontrolsüz bir flekilde nereye gitti¤ini bilemiyece¤imiz kurum ve kiflilere teslim edemeyiz. Onun
için devlet denetimi flart, buna özellikle dikkat etmemiz gerekti¤ine inan›yorum.
Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Buyrun say›n Akarsu

Prof. Dr. FÜSUN AKARSU
Velilerde kalm›flt›k, anne babalarda. Anne babalar›n üstün yetenekliler e¤itimi konusunda bir yap›n›n ortaya ç›kmas›nda mevcut yap› yetmiyor, maddi gücü az, baflka büyük ifllerin içerisinde buna yeteri kadar ay›ram›yor kaynaklar›n›,
bu kadar›n› yapabiliyor. O zaman bunun d›fl›nda bir yap›n›n kurulmas› için anne babalar›n da bir lobi grubu oluflturmas› gerekiyor. Bir yap›n›n kurulmas› o
yap›n›n sa¤l›kl› iflleyiflinin denetlenmesi yani üstün yetenekliler e¤itimini Türkiye’de gerçeklefltirmesi için bask› grubu olmak üzere anne babalar›n organize
olmalar› gerekiyor. Y›llar önce Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar E¤itim Vakf›’n›n bende kurucu üyelerinden biri olarak bir baflar› elde edememifltik. Hayallerimizin üstümüze göçtü¤ü projelerimizden birisi de odur. Çok nitelikli bir
grup velinin bir araya geldi¤i, vak›f kurdu¤u ve bir süre belli bir çabay›, kendi
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naçizane çabalar›yla devam ettirmeye çal›flt›klar›n› biliyorum. Bir süre sonra
güçleri tükendi. Anne babalar çocuklar› büyüdü¤ü, özel e¤itim ihtiyac›ndan bir
flekilde kurtuldu¤u zaman ya da kendi çözümlerini kendileri bulduklar› zaman
biraz da do¤al olarak ilgilerini yitiriyorlar. Dolay›s›yla uzun vadede hem kendi
çocuklar› için hem Türkiye’deki bu tür çocuklar için çaba göstermesi gönüllü
anne babalar›n bu vakf› canland›rmas›. Sabah duydu¤um haber yeniden biraraya gelindi¤i, yeni bir baflkan seçildi¤i yolunda. Çok sevindim. Bu vakfa katk›
biçiminde, dernek kurmak biçiminde, mevcut çocuk derneklerinin ve vak›flar›n›n yan›na eklemlenerek onlar›n organizasyonu içerisinde bir bask› grubu, bir
lobi grubu olarak çal›flmak üzere anne babalar›n bir araya gelmeleri gerekiyor.
Çaresizli¤i t›pk› benim gibi araflt›rmac› olarak, anne olarak çaresizli¤i yaflamak
ve flikayet etmekten ona boyun e¤mekten art›k kurtulma zaman›n›n geldi¤ini
düflünüyorum. Sanki Türkiye’nin flu andaki ortam›, dünyan›n flu andaki ortam›
gönüllü kurulufllar›n sivil toplumlar›n organizasyonlar›n öne ç›kmas› üstün yeteneklilerin e¤itimine bu ilgi ve merak belki baflka baz› yerlerdeki k›p›rdanmalar bize cesaret vermeli. Anne babalar olarak mutlaka, derhal örgütlenmeli ve
bu iflin peflinde, bunun sahibi, bunun talepkar› oldu¤unuzu söylemeliyiz. Bu bizim için hem bir hakt›r, yasalar›n bize verdi¤i bir hakt›r, hem de çocu¤umuza,
di¤er çocuklara karfl› görevimizdir. Biz de art›k bundan kaçmamal›y›z. fiimdi
bence hareket zaman›. Eminim ki bu iflten anlayan arkadafllar›m, bu ifle gönül
koymufl di¤er pek çok insanlar anne babalara da ellerinden gelen deste¤i esirgemeyeceklerdir. Y›llard›r hiçbirimiz, hiçbir deste¤i esirgemedik, arkas›ndan bir
fley ç›kmayaca¤›n› bildi¤imiz halde esirgemedik. Çünkü buna inan›yoruz, zaten
inand›¤›m›z için yap›yoruz. Bir fley bekledi¤imiz için de¤il, çok küçük bir grubuz ve genelde de çok uyumlu, bilikte çal›flan ve birbirini destekleyen bir grubuz. O da Türkiye’de az rastlanan birfleydir. Büyüdü¤ümüz zaman da böyle kal›r m›y›z bilmiyorum ama bu durumun üstün yetenekliler e¤itiminin bir flans› oldu¤unu düflünüyorum. Bu yüzden akademisyen arkadafllar›ma, bu konuda çal›flan arkadafllar›ma bu iflbirli¤i ve dayan›flmalar için ayr›ca da teflekkür ediyorum. Teflekkür etmem gereken baflka birileri daha var. Ben 1990’dan beri biraz
bu iflin içerisindeyim, ad›n› hat›rlayamad›¤›m, bir süre sonra da hat›rlayamayaca¤›m ama gerçekten ads›z kahramanlar diyebilece¤im pek çok insan tan›d›m.
Bunlar›n bir k›sm› yönetimdeydiler geldiler geçtiler; bir k›sm› hâlâ y›lmadan çal›flt›lar, sab›rla çal›flt›lar. Bir k›sm› aram›zda de¤il art›k ama çok emek verdiler, bir
k›sm› e¤itimin d›fl›nda devletin yönetimindeydiler Say›n valimiz aram›zda çok
güzel bir örnek. Onun gibisi azd›r ama devletten bize destek veren, yönetim
kadrosundan destek veren de¤erli devlet adamlar›m›z oldu. Tezlerini, araflt›rma
konular›n›, akademik çal›flmalar›n› üstün yetenekliler konusunda yapan ve bu
konuda Türkiye’de herhangi bir fley olmayaca¤›n› bile bile bu konuda çal›flma
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yapan kendilerini uzun vadede yetifltiren çok nitelikli, çok de¤erli genç bilim
adamlar›m›z var. Onlar›n ne kadar emek verdi¤ine, ne kadar ter döktü¤üne flahit oldum. Öbürlerinin de benzer çabalardan geçti¤ini ürünlerine bakt›¤›m zaman görüyorum. Bütün bunlar›n ötesinde üstün yetenekliler e¤itimiyle küçük
küçük uygulamalar, baflar›l› baflar›s›z denemeler yapmaya kalkt›¤›m›zda o iflin
bafl›ndan sonuna içinde olan, ayr›lm›fl olan, sonradan kat›lan o kadar çok say›da ö¤retmen var ki. E¤er bugün Türkiye’de üstün yetenekliler e¤itimiyle ilgili bir
fleyler yapabiliyor durumdaysak bütün bu insanlar›n elele vermesi sonunda gerçekleflti. Bütün bu çal›flmalar› birbirini destekleyen bu isimsiz kahraman ö¤retmenlerle yapt›k. Onlar› görmüyor de¤ilim, onlar› takdir etmiyor de¤ilim. Onlara hayranl›¤›m› ve teflekkürümü g›yablar›nda adlar›n› sayamad›¤›m halde sizin
huzurunuzda dile getirmek istedim. Bunu onlar yapt›lar, yine de onlar yapacaklar. Teflekkürler.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Panelin ikinci turundan son konuflmac›m›z
Metin Uzun.

MET‹N UZUN
Efendim, üstün yeteneklilerin e¤itimi gerçekten ne kadar çok konuflulsa azd›r. Çünkü çok önemlidir. Ama iflin önemli oldu¤unu belirtip durman›n da bir anlam› yok. Çünkü icraat önemli yani davran›fla dönüfltürme önemli. Davran›fla dönüfltürülmeyen bir iflin laf›n› etmenin de bir anlam› yok. Dolay›s›yla ben hemen
baz› somut tespitleri belirtmek istiyorum. Üstün yeteneklilerin e¤itiminde ana sorunlardan birazc›k bahsedeyim. Burda alan›n öneminin fark›na tam olarak var›lmam›flt›r; sorun kültüreldir. Yani üstün yeteneklilere bak›fl. Öyle kültüreldir ki çok
yetkili dedi¤imiz kifliler bile üstün yeteneklilerin e¤itimini anlatt›¤›m›zda %2’lik
bir kitle diyoruz. Benim böyle fantazi e¤itimle iflim yok diyebilecek durumda olan
baz› yetkililerimiz de vard›r. Bunlarla da karfl›laflt›k, onu da anti parantez belirteyim. Ülkemizde sorun önce kültüreldir. Kültür arka plan›nda yeterince bilinç düzeyine ç›kmam›flt›r. Bu kongre bu bilinçlendirmenin çok önemli bir ad›m›d›r. Dolay›s›yla kongrenin düzenlenmesi ülkemiz için de bir flans ve bir dönüm noktas›
olacakt›r üstün yetenekliler için. Ö¤renci merkezli e¤itim. Hep laf, edildi, y›llard›r
ediliyor. Bir türlü genel e¤itimde ö¤renci merkezli e¤itime geçilemedi. Ö¤renci
merkezli e¤itime geçildi¤inde üstün yeteneklilerin e¤itimi de çok daha rahat ve
genifl kapsaml› olarak ele al›nacakt›r. Çünkü onbefl milyon civar›nda ülke genelinde okul öncesi, ilkö¤retim, ortaö¤retim ça¤› ö¤rencimiz vard›r. %2’sini hesaplarsan›z üçyüz bin civar›nda bir hedef kitledir. Eee biz bu hedef kitlenin ne kada-
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r›na ulafl›yoruz, bu da ayr› bir sorundur. Dolay›s›yla olay› sadece özel e¤itim kapsam› içersinde de¤erlendirece¤iz ama genel e¤itim içersinde yayg›nlaflt›rmak ve
genel e¤itimin içerisine de özel e¤itimi ne kadar gerçeklefltirebilirizi de¤erlendirmemiz laz›m. Ve flu ilkeyi hiç unutmamam›z gerekiyor. Özel e¤itim, genel e¤itimin ayr›lmaz bir parças›d›r, içiçedir ve ayr› tutulamaz. Bunu da unutmamam›z gerekmektedir. Di¤er bir taraftan üstün yeteneklilerin e¤itimine yönelik uygulama
yeterli de¤il. Örne¤in; Anadolu Fen Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri. Biliyorsunuz
Fen Liseleri 1964 y›l›nda kuruldu. 1964 y›l›nda hangi amaçla kuruldu ve flu anda
ne durumda? Yani üstün yeteneklilerin e¤itiminde ›srarla flöyle yapal›m diyoruz.
Fen liselerinde oldu¤u gibi canl› kurba¤an›n hafllanmas› gibi inflallah biz de üstün yeteneklilerin e¤itiminde kendi ilkelerimizden taviz vererek ayn› fen liselerin
durumuna düflüp hafllanmay›z, üstün yeteneklilerin e¤itim ilkelerine de dikkat
ederek onlardan taviz vermeyiz. Bu da dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Üstün yeteneklilerin e¤itimine yönelik bir program›m›z yani çerçeve de olsa
bu yönde yap›lan veya farkl› da olsa maalesef bir program›m›z yoktur. Çal›flmalar olmufltur ama yar›da kesilmifltir. Baz› gayretler içerisine girilmifl ama sonuçland›r›lamam›flt›r. Üstün yeteneklilerin e¤itimine yönelik tan›mlama ve tespitler konusunda yetersiz kalmaktay›z, araç s›k›nt›s› çekmekteyiz, ölçme arac› s›k›nt›s›. Biz
Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü olarak ölçme flubemizde gereken var ama yeterli de¤il. Art› elimizdeki araçlar da maalesef tercümedir, ithaldir. Kendi kültürel yap›m›za uygun araç üretme noktas›nda s›k›nt› çekmekteyiz. Var ama çok azd›r ve yetersizdir. Üstün yeteneklilerin e¤itim alaca¤› fiziki ortamlar çok yetersizdir, yeterli de¤ildir. Üstün yeteneklilerin e¤itiminde görev alacak ö¤retmen yetifltirme program› noktas›nda zay›f kalmaktay›z. Üstelik ‹stanbul Üniversitesi’nin bafllatt›¤› bir program vard›r ama yeterli de¤ildir. H›zl› bir
flekilde bunun da yayg›nlaflt›r›l›p, belli temellere mutlaka oturtulmas› gerekmektedir. fiu anda s›n›f ö¤retmeni olarak yetifltirilmektedir ö¤renciler. Bir de çok
önemli bir husus, yasal düzenlemeler bütüncül olmad›¤› için s›k›nt› çekmekteyiz.
fiimdi özel e¤itim ad› üzerinde özel e¤itimin kendine göre ilkeleri do¤rultusunda
yönetmelik ve yönerge ç›kart›yorsunuz. Diyorsunuz ki; Bilim ve Sanat Merkezi’nde görev alacak ö¤retmenleri seçece¤iz ve atayaca¤›z. Yöneticileri e¤itece¤iz,
atayaca¤›z diyorsunuz. O arada genel e¤itim içerisinde bir yasal mevzuat ç›k›yor,
özel e¤itim hiç göz önüne al›nmadan, uygulamaya bafllan›yor. Bir bak›yorsunuz
ki sizin ›srarla, itinayla üzerinde durdu¤unuz bilim sanat merkezinde üstün yetenekli e¤itimi görevi alan, alacak olan kurumlar›n bafl›na üstün yetenekli e¤itimle
hiç alakas› olmayan kiflilerin illerde, valiliklerde pat›r pat›r atand›¤›n›, ö¤retmenin
atand›¤›n› görüyorsunuz. O zaman ne oluyor durum? O zaman üstün yeteneklilerin e¤itimi canl› kurba¤an›n hafllanmas› gibi hafllanmaya bafll›yor. Bizim asl›nda
›srarla üzerinde durmam›z gereken husus bu. Bir mesafe katettik, etmeye de de-
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vam ediyoruz. Yasal düzenlemeleri diyceksinizki Milli E¤itim Bakanl›¤› yaps›n.
Ama baz› fleyler gerçekten bizi de afl›yor. Bunu durumu kamuoyu olarak bilinç
düzeyine ç›kart›rsak, hocam›n da dedi¤i gibi sivil toplum örgütlerinin de bask›s›
yani demokratik bask›lar göz önüne al›n›rsa bu olay› daha ciddi bir hale getirirsek üstün yeteneklilerin e¤itimi konusunda daha tutarl› oluruz. Bir de üstün yeteneklilerin istihdam› konusunda devlet olarak bir politikam›z malesef yok. Vatandafl bize soruyor diyor ki: Bunlar bitirince ne olacak, hadi üniversiteyi de bitirdi ne olacak? Evet do¤ru. Dolay›s›yla bunlar›n istihdam› konusunda milli bir politika olmas› laz›m. O da yetmiyor. Üstün yeteneklilerin e¤itiminde olmazsa olmazlardan en önemlisi nedir biliyor musunuz? Bu çocuklar risk grubudur, risk alt›ndad›r. Dolay›s›yla bu çocuklara de¤erler e¤itimini vermek durumundas›n. Yani
bu çocuklara Kuvay-i Milliye ruhu, Çanakkale ruhunu vermezseniz bu çocuklar
risk alt›nda oldu¤u için kendilerinin, ailelerin, ülkenin bafl›na bela olabilecek tipler de olabilir. Madalyonun di¤er yüzü, de¤erler e¤itimi verirseniz ülke için, insanl›k için faydal› fert haline gelebilirler. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Efendim çok teflekkürler ilginize. Panelimiz
böylelikle sona erdi. Biraz zaman bask›s› alt›ndayd›k. Çünkü 55 dakikal›k gecikmemiz vard›. Tabi sizler de izleyici olarak edilgen durumda, ayn› pozisyonda sürekli durman›n rahats›zl›¤›n› yafl›yorsunuz. Onun da fark›nday›z, onun için biraz
h›zland›rd›k. fiimdi k›sa bir seçimimiz var. Seçimden önce ben Kongre’nin iflleyifli hakk›nda size baz› bilgiler vereyim. Biliyorsunuz yar›n üç salonda, Genel Kurul
Salonu’nda yani burda birinci ve ikinci salon olarak geçen salonlarda oturumlar
yap›lacak, bildiriler sunulacak. Yaln›z bir yanl›fll›¤›m›z var. Bu sabah burda kahvalt› yapanlar, ikinci katta üç nolu salonda kahvalt› yapt›lar. Oysa burda böyle bir
salon numaras› yok. Bir ve ikinci salon diye duyuruldu. Birinci salon birinci kattaki salon, ikinci salon ikinci kattaki salon. Böyle bilin yani restorant girifl kat›ndad›r. Onun hemen üstünde restorant büyüklü¤ünde bir salon vard›r. Burda kastedilen birinci salon budur. Onun da üstünde ikinci katta bir salon daha vard›r.
Bu sabah kahvalt› yapt›¤›n›z o üçüncü salon olarak nitelendirilen yer, iki numaral› salondur. Onlar›n önünde de, birinci salonun önünde de B‹LSEM’leri tan›t›c›
stantlar var. Yar›n buran›n d›fl›nda iki salonda paralel bildiriler sunulucakt›r. Buyrun hocam.
Say›n hocam, hocam› tan›tay›m. Prof.Dr. Süleyman Çetin Özo¤lu. ‹tiraz›n›zda hakl›s›n›z. En az›ndan panel sonras› bir tart›flma zaman›m›z olmal›yd›. Fakat
kabul ediniz ki vakit çok geçti. fiimdi tart›flmay› bafllat›rsak en az 40 dakika sürer. fiöyle yapal›m. fiimdi program›m›zda bir divan baflkanl›¤› seçimi var. Divan
baflkanl›¤› 5 dakikal›k bir ifltir. Önüme bir önerge gelmifltir.
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Süleyman Çetin Özo¤lu: Adnan Bey seçimden sonra konuflma olmaz. ‹zin
verirseniz seçimden önce yapal›m bunu. Daha anlaml› olur. Çünkü panelin bütünlü¤ü içerisinde bu konunun ele al›nmas› gerekir.
Adnan Kulaks›zo¤lu: Divan baflkanl›¤› seçimi için el kalkacak o kadar. Ondan sonra konu da¤›lmayacak.
Süleyman Çetin Özo¤lu: Hay›r, ama Divan Baflkanl›¤› seçimi yap›ld›¤› andan itibaren panel bitmifltir.
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Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Efendim tekrar oylayal›m o zaman. Kabul
edenler, lütfen tekrar el kald›rs›nlar.
…
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Evet kongre delegeleri.
…
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: fiimdi delegeleri d›flar› ç›karacak halimiz
yok. Evet… O zaman flöyle diyelim. ‹kinci bir aday var m›? Olabilirse kalks›n söylesin. Baflka bir aday olmad›¤›na göre Divan Baflkanl›¤›na Say›n Prof. Dr. Ayla Oktay seçilmifltir. Teflekkür ederiz.

Adnan Kulaks›zo¤lu: Panelin d›fl›nda zaten bu.
Süleyman Çetin Özo¤lu: Hay›r, paneli bitirmeden.
Adnan Kulaks›zo¤lu: Ama efendim bu ak›fl› da bozmamam›z laz›m.
Süleyman Çetin Özo¤lu: Tercih sizin.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: fiimdi ben aç›klamam› bitireyim. Kongre’yle ilgili yar›n oturumlardan sonra, bildirilerden sonra kat›l›mc›lar, delegeler iki ayr› komisyona ayr›lacaklar. Tabi kendi dilekleri do¤rultusunda. Bir komisyon, Durum Tespiti Komisyonu, di¤er komisyon Politika Önerileri Komisyonu. Sizlere verdi¤imiz kitaplar içinde bu isimleri tafl›yan iki tane rapor göreceksiniz. Bu raporlardaki düflünceler tart›fl›larak, geniflletilecek. Bir anlamda buradaki düflünceler
orda tart›fl›lacak. Bu komisyon çal›flmalar›na bunun için yer verildi. Bu komisyon
çal›flmalar›n› yönetmek kendi içinde seçecekleri baflkanlar vas›tas›yla olacak. Ayr›ca komisyonlar ald›klar› kararlar› Genel Kurul’a getirecekler. Raporlar Genel Kurul’da oylanarak kabul edilecek. Ve bir de Genel Kurul’da cumartesi ö¤leden sonra Kongre Kararlar› al›nacak. Bu iflleyifli kontrol etmek üzere bir Divan Baflkanl›¤›
seçimi yapmay› düflünmüfltük ve flimdi program›m›zda bu var. Divan Baflkanl›¤›’na aday olarak Say›n Prof. Dr. Ayla Oktay’› aday olarak öneriyoruz. 6 imza var.
Say›n Prof. Dr. Ayla Oktay Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesinde görevlidir. E¤itim Bilimleri Enstitüsü Müdürü’dür. Efendim, Divan Baflkan› olarak Say›n Prof. Dr. Ayla Oktay’› kabul edenler lütfen el kald›rs›n.
Önerenleri söylüyorum: Ben Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu, Mustafa Ruhi fiirin, Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z, Ali Haydar S›ld›ro¤lu, Prof. Dr. Hayati Hökelekli.
…

Prof. Dr. SÜLEYMAN ÇET‹N ÖZO⁄LU
Özel e¤itimle rehberlik ne yaz›k ki iliflkilendirildi. Bunlar ikisi birbirinden
farkl› kavramlar, farkl› uygulamalar ama ne yaz›k ki bizde flanss›zl›k bir Genel Müdürlük bünyesinde iki ifllev birbiriyle neden olan zorlama biçiminde kar›flt›r›ld›.
Metin Bey’e bir hat›rlatma yapmak zorunday›m. Test ve Araflt›rma Bürosu
1955’te kurulmad›, 1952’de kuruldu. Çünkü ben 1952-53’ten itibaren orada çal›flt›m. Dolay›s›yla bu bilgiyi de notlar›na koyarlarsa yararl› olur. Test ve Araflt›rma
Bürosu yaln›z test yapmad›. Ya ne yapt›? Pedegoji yerine ülkemiz e¤itim sistemine pskolojiyi de, bilimsel araflt›rmay› da getirdi. Bu büyük bir devrimdir. Bunu daha sonra 60’larda 70’lerde ne yaz›k ki sürdüremedik, o ayr› bir konu. Üstün yeteneklilerle ilgili de o devrim bir ç›¤›r açm›fl idi; Özel E¤itim fiubesi’nde Say›n Do¤an’›n belirtti¤i konuyla. Üstün yetenekliler e¤itiminde bir tehlike var. Bugün
gündeme gelmedi o. Ne yaz›k ki o e¤itimi elitist e¤itim diye niteleyenler var. Elitlerin e¤itimi de¤ildir, üstün yeteneklilerin e¤itimi. Bunun vurgulanmas› gerekiyor.
Çünkü elit kavram› toplumda belirli baz› de¤iflik de¤erlerle yükümlenmifl durumdad›r. O bak›mdan yeteneklilerin e¤itimi veya üstün yeteneklilerin e¤itimiyle elit
e¤itimini kar›flt›rmamam›z gerekiyor. Bugün tart›fl›lanlar ne yaz›k ki e¤itim bütünlü¤ü içerisinde tart›fl›lmad›. Ankara Fen Lisesi mezunlar›n›n üniversiteye giriflinde
o y›llarda çekilen sorunlar yine gündemdedir. Yani bu gençlerin orta ö¤retimi bitirdikten sonra üniversiteye girerken çekecekleri s›k›nt›y› da dikkate almam›z laz›m. E¤itim bütünlü¤ü içerisinde üstün yeteneklilerin e¤itimini tart›flmak durumunday›z. Ö¤renci merkezli e¤itimden bahsediyoruz 60’lardan bu yana. Ama
Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda ö¤renci ile ilgili hiç bir örgütlenme yok. Ö¤renci ‹flleri
Müdürlü¤ü yok ki. Hattâ Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda ö¤renci yok. Dolay›s›yla ö¤renci merkezli e¤itimin birçok flekli daha devam eder, edebiyat›n› yapar›z ama uygulamaya koymam›z, ne yaz›k ki mümkün de¤il. Testler gelifltirilmifltir, Do¤an Bey
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vurgulad› ama bunlar ne yaz›k ki Milli E¤itim’in arflivinde flu anda yoktur. Olsa çok
iyi olacak ve onlar adapte edilen testler oldu¤u gibi yerel de¤erlerle oluflturulan
testler idi, ama kullan›lamad› ne yaz›kki. Biraz önce sözümü yar›da b›rakt›m: Üstün yeteneklileri toplayan, onlar› kullanan gruplar var. Bunlara dikkat etmemiz
gerekiyor. Aç›kça söylememi isterseniz söylerim ama herkes biliyor bunlar›. Bunlar› herkes biliyor, söylememe gerek yok. Üniversite girifl s›nav›ndan önce dersaneleri kastetmiyorum. Özel okullar› biliyorsunuz herhalde; dolay›s›yla onlar› da
biliyorsunuzdur. Ben bunlar› sizlerle paylaflmak istedim. E¤itim bütünlü¤ü içerisinde konuya yaklaflma gere¤ini tahmin ederim ki bu kongrede ele almak durumunda olaca¤›z ve bu çerçevede de üniversitelere de düflen görevi bu kongre
götürmek durumunda. Yaln›z Milli E¤itim’in bir hedef olmas› de¤il, e¤itim bütünlü¤ü çerçevesinde yüksek ö¤retimin de YÖK’ün de bu konularla iliflkilendirilmesi gerekiyor. E¤er zamanlar› varsa tahmin ederim iliflkilendirmek kolay olabilir.
Çok teflekkür ediyorum.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Efendim ben de teflekkür ediyorum aç›klamalar›n›z için. Bu önerilerinizi ve görüfllerinizi zaten bulundu¤unuz komisyonda
da dile getireceksiniz. Burda yeterince tart›fl›lmam›fl olacak olan konular› da yar›n
akflamdan itibaren iki komisyonda yeterince tart›flacaks›n›z. Efendim buyrun.

FEYYAZ POLAT
Teflekkür ederim. Bendeniz Feyyaz Polat. San›r›m üzerinde durmam›z gereken bir baflka konu var. Ben daha önce ‹nanç Türkefl üstün yetenekli ö¤renciler
okulunda çal›fl›yordum ve Füsun Hocam›zla oradan tan›fl›yorum. Fakat Füsun Hocam›zla daha önce tan›flt›¤›m bir kurum daha vard› o da Yeni Ufuklar Kolejiydi.
Çal›flt›¤› dönemlerde ‹stanbul Amerika ‹lkö¤retim Okulu olarak aç›lan ve ikinci y›l›m›zda s›n›f kültür ortamlar› baz›nda çocuklar›n mutlu bireyler olarak, çok etkin
bir flekilde e¤itime kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›ndan dolay› Unicef’ten ödül alm›flt›k.
Fakat orada farketti¤imiz birfley, nitekim ‹nanç’tan sonra flu anda da çal›flt›¤›m
kurumda ö¤rencilerde beceri gelifltirme e¤itiminin okul ortam›na yay›lmas›nda
karfl›m›za ç›kan ayn› sorun oldu. O da fluydu: Baflta Do¤an Hocam›z›n ve birkaç
di¤er konuflmac›n›n belirtti¤i flu nokta san›r›m uygulamada do¤ru de¤il. O da flu
efendim: Do¤an Hocam›z›n örneklemesiyle kayma¤› al›nan yo¤urdun ekflimesi
olay› üstün yetenekli olay›nda kula¤a do¤ru gelebiliyor. Fakat orda uygulay›c›
olan karma bir okuldaki çocuklar›n yetene¤inin gelifltirilmesinde mevcut kadroyla bunu götürmek mümkün de¤il. Çünkü e¤er o okul özel olarak kurulmufl ve
kurgulanm›fl bir okul de¤ilse ordaki kadro, demek istedi¤im ö¤retmen kadrosu,
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yönetici kadro özel olarak oluflturulmam›flsa bu hiç bir zaman gerçekleflmiyor.
Çünkü yine istatiksel olarak do¤ru olan bir veri de flu: Ö¤retmenler, biz ö¤retmenler kendimizi en zor yenileyen meslek erbab›n› oluflturuyoruz. Dolay›s›yla
müfettifl korkusu hele ilkö¤retim düzeyinde bir Tanr› gibi, ö¤retmenin fareyi gören kedi gibi bütün önceden kurgulad›¤›n›z, programlad›¤›n›z bütün beceri e¤itimini an›nda gözard› etmesini ve o genel ortama uymalar›n›, dolay›s›yla o yetene¤in geliflmesi için özel haz›rlanm›fl olan programlar›n da gözard› edilip, Metin
Bey’in de sözünü etti¤i fanteziye dönüflmesine sebep oldu. Benim demek istedi¤im flu: Acaba say›n hocalar›m›z bunu uygulad› veya gözlemledi mi? Benim tezim karma bir okulda, karma bir kadroyla üstün yetenekli çocuklar›n da kendilerini gelifltirebilecekleri bir ortam›n devam ettirilemeyece¤idir. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Bizde teflekkür ederiz. Sa¤olun sa¤olunuz.
Buyurun Say›n Genel Müdür.

AL‹ HAYDAR SILDIRO⁄LU
Say›n Panelistler, Say›n Kongre Delegeleri; hepinize sayg›lar sunuyorum.
Benim söyleyeceklerim düzeltmelerle ilgili olacak. Say›n Özo¤lu Hocam›z›n
sözünü etti¤i testin bizim kültürümüze adaptasyonu yap›lm›flt›r. Rehberlik Araflt›rma Merkezlerinde bu testler kullan›ld›. Dokuz örnek test ve bu testlerin de
güvenirlilik ve geçerlilik aç›s›ndan yani 3500-3600 kifliye uygulanm›flt›r. 9-12 testi de bitmek üzeredir. ‹kinci husus; say›n hocam bunu ben yirmi sene önce söylemifltim. Özel e¤itim hizmetleriyle rehberlik hizmetlerinin ayn› genel müdürlük
içerisinde ayn› çat› alt›nda bulunmas›na o zaman da karfl›yd›m, bugün de karfl›y›m. Ancak biz Genel Müdürlük olarak özel e¤itim hizmetleriyle rehberlik hizmetlerini kuyumcunun ince terazisi varya, birbirine kar›flt›rmamak için özen gösteriyoruz. Ancak rehber ö¤retmenlerimizden özel e¤itim hizmeti de al›yoruz.
Rehberlik Araflt›rma Merkezlerinde de sadece rehberlikciler var, özel e¤itimci yok
denildi. Biz en son norm kadroda özel e¤itim rehberlik araflt›rma merkezlerine
iflitme engelliler, görme engelliler ve zihinsel engelliler s›n›f ö¤retmenli¤i normlar› sa¤lad›k.
…
… özel e¤itim ayn› fley…
…
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Ali Haydar S›ld›ro¤lu: Hay›r, üstün yetenekliler özel. Hay›r diyorum norm
kadrosu... O da ö¤retmen yetifltirildi¤inde onu ayn› flekilde al›yor. Özel e¤itim bir
bütün. Sadece görme, iflitme, zihinsel derken di¤er bizim karma özel e¤itim ö¤retmenli¤i alan arkadafllar›m›z var. Ama bunlar üniversiteler de alan alan görme,
iflitme ve zihinsel diye ayr›lm›flt›r. O manada konufluyorum. Di¤er bir husus: Ö¤retmenleri ödüllendirme fleklinde bir teklif gelmiflti. Ya bu kanunla ç›kt›, ö¤retmen, bafl ö¤retmen, diye. Bunlar›n da art›k yönetmeli¤i haz›rlanmak üzeredir.
Herhalde belirli sürelerden sonra yine imtihanla ve sicillerine bak›larak ki bunu
ÖSS yapacak, bu ö¤retmenlere de bu ünvanlar verilmek suretiyle maddi katk›da
bulunulacakt›r. Zaten di¤er yandan özel e¤itim s›n›flar›na veya özel e¤itim okullar›nda okuyan, ders okutan ö¤retmen arkadafllar›m›z ve idareci arkadafllar›m›z fazla m›d›r? De¤ildir. ‹ster misin? Gönlüm daha fazla ister. Devletin imkanlar›ndan
onlara da zaten %25 fazla ücret veriliyor. Yeterli mi? De¤il. Ben sadece cevap mahiyetinde de¤il bunu aç›klama mahiyetinde konufltum. Hepinize teflekkür ederim.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Sa¤olun. Efendim ilk soru sahibine Say›n
Metin Uzun cevap veriyor. Buyrun.

MET‹N UZUN
Efendim, dikkat ederseniz ben konuflmamda ana problemlerin tespiti ve bu
konuda proje çal›flmalar›n› yürüten birim olarak karfl›laflt›¤›m›z s›k›nt›lar› anlatmaya çal›flt›m. Milil E¤itim Bakanl›¤› içerisinde biz bir birimiz. Di¤er birimlerle iliflkilerimiz sürmekte, dolay›s›yla genel e¤itim kurallar›n› da özel e¤itim kurallar›n› da
uyguluyoruz. Ancak genel e¤itim kurallar›na da uyma zorunlulu¤umuz var. Ve
zaman zaman bizim ortaya koydu¤umuz ilke çal›flmalar› yani prensipleri bizim
haberimiz olmadan genel e¤itim içerisinde yönetmelik, kanun ve mevzuat fleklinde de¤iflikliklere u¤rayarak bertaraf edilebiliyor. Dikkat ederseniz konuflmam›n
birinci maddesinde olay kültüreldir dedim. Bu bilince ulaflma noktas›nda bu
kongre bir ad›md›r. Bu kongrede bu çal›flmalar bize destek olacakt›r. Yani bu proje üstün yeteneklilerin e¤itimi konusunda yapt›¤›m›z çal›flmalar, buna ilave edece¤imiz B‹LSEM’ler olsun art› B‹LSEM’lere ilave olacak di¤er modellerin gelifltirme noktas›nda kamuoyu konusunda sivil toplum örgütlerinin çal›flmalar› noktas›nda bize destek olacaklard›r. ‹flte say›n valim burda, en güzel örne¤i burda. Bir
ilde valiyken yapt›¤› çal›flmalar daha sonra kendileri ayr›l›nca baflka birinin farkl›
anlay›fl› yüzünden sekteye u¤rayabiliyor. Bu da ülkemizin bir gerçe¤idir. Ama bu
ülke bizim. Bu ülkede bu yanl›fll›klar oluyor diye biz bunu terketmiyoruz. Düzeltebildi¤imiz ölçüde düzeltmeye çal›flaca¤›z. Onun için bu üstün yeteneklilerin
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e¤itimini bir an önce halledelim ki yarat›c› özelli¤e sahip bu çocuklar bu problemleri çözsünler ve bize destek olsunlar. Bu çocuklar› da de¤erler e¤itimiyle belli noktaya getirebiliriz. Çözüm makam›nday›z, evet do¤ru ama çözebilmede bir
kapasite, ölçü ve insiyatif kullanmada s›n›rl›l›¤›m›z var. Toplumsal ve kamuoyuyla
sivil toplum örgütlerinin deste¤iyle bu çözümü h›zland›rabiliriz. Ben bunu dile
getirmek istedim. Görevimin bilincindeyim, görevimizin bilincindeyiz, yapmak istediklerimizin bilincindeyiz; engelleri söyledim. Bu engelleri aflmada sizlerden
destek bekliyoruz. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Efendim iki soru veya görüfl al›p kapat›yorum. Buyurun efendim.
Veli: Ben arma¤anl› olarak nitelendirdi¤imiz çocuklardan birisinin velisiyim.
Her fark›ndal›k düzeyi yeni sorumluluklar› getirir. Evet biz bugün burda Türkiye’de
bu çocuklar› konuflup, tart›fl›yoruz. Ama bu çocuklar›n yetiflebilmesi için san›r›m
bugün buray› onurland›ran konuklar›m›z bu sorumluluklar› da üstlenecektir. Benim özellikle söylemek istedi¤im ve vurgulamak istedi¤im flu: Çocuklar burda
yokken bunu konuflmakta fayda var. Biz çocuklar› siz özelsiniz diye seçiyoruz ya
da seçiliyorlar. Zaten aileler bunun fark›nday›z, bu fark›ndal›k düzeyindeyiz. Okullar ve B‹LSEM’lerden söz ediyorum; seçiyorlar, özveriyle çal›fl›yorlar. Ben bunun
fark›nday›m. Çocuklar›m›z da fark›nda ancak onlar son derece s›n›rl› e¤itim kadrosuyla e¤itimlerini götürüyorlar. Ve biz çocuklara bu umutlar› vermek durumunday›z. Onlar bir ya da iki sene sonra biz seçildik ama yeterli e¤itimi alamad›k
umutsuzlu¤una düflmemeliler. Onun için ben bu gün az önce konuflan Genel
Müdür’den flu sözü almak istiyorum, tüm veliler ad›na. Acaba Ankara’ya döndükten sonra gerekli tüm kadrolar› tamamlaycak m›s›n›z? fiu anda bence en büyük
eksik bu noktada. Ve ben Ankara’da, Ankaral› bir veliyim, görüyorum ki bizim
B‹LSEM’de dört tane ö¤retmen var. Ve bu ö¤retmen say›s›n›n en az›ndan bunun
befl kat› olmas› gereklili¤ine inan›yorum. Bu sene yine çocuk seçildi, yine program bafllayacak ama dört ö¤retmenle. Siz nas›l yurtd›fl›nda utanm›flt›n›z, bende
flu anda çocuklar yok, çok rahat söylüyorum ama Ankaral› bir veli olarak çok utan›yorum. Teflekkür ederim.
Metin Uzun: Han›mefendi ben cevap vermek istiyorum Genel Müdürümüzün müsadesiyle. 11-15 Ekim aras›nda ö¤retmen seçimi ilan ettik. Ankara Valili¤i
duyuruyu yapt›. 11-15 Ekim aras›nda malî hizmet içi e¤itimi yapaca¤›z. Ve onun
sonucunda atamalar› gerçeklefltirece¤iz.
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Veli: Çok teflekkür ediyorum. Bende bir veli olarak bunun duyurulmas›n›
tüm bas›nda yapaca¤›m. Teflekkür ediyorum.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Efendim en arkadan ikinci s›radaki, buyurun efendim, sizden son soruyu alal›m. Mikrofonu al›n›z lütfen. Konuflma de¤il
ama lütfen, bir öneriniz olabilir, k›sa katk›n›z olsun.
Sabiha Çarm›kl›: Hafllanm›fl kurba¤a yapmayca¤›n›za burada söz vermenizi istiyorum. Yani bu kongreye çok umutlu geldik.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Kim hafllanm›fl kurba¤a, kimin çocu¤u,
efendim, rica ederim.
Sabiha Han›m: Hiç kimse yapm›yor ama, bu kongreden birtak›m fleyler
bekliyoruz. Bu beklentilerimizin en az›ndan kongredeki kararlarda ç›kmas›n› istiyoruz.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Yani kongrenin ne amaçla bafllad›¤›n›, ne
amaçla gerçekleflti¤ini dilimiz döndü¤ünce anlat›yoruz. Burda böyle bir benzetmeyi bu kongreyi bafllatanlar hak ediyor mu? Lütfen.
Sabiha Han›m: Ama Yeni Ufuklar’da ayn› fley oldu hocam. Girdi¤imizde çok
umutluyduk ama sonra da ...
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Kimse sözünü etti¤iniz amaçla burada de¤il. Teflekkür ediyorum. Efendim paneli kapat›yorum. Hepinize sayg›lar›m› sunuyorum.
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I.

MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N

Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin Genel Kurul toplant›s›na
hofl geldiniz. 23 Eylül Perflembe günü sabah› aç›l›fl program›yla bafllayan
Kongre’nin son gününde Genel Kurul çal›flmas›n› gerçeklefltirece¤iz. Milli E¤itim
Bakanl›¤›, Marmara Üniversitesi, Çocuk Vakf› iflbirli¤inde düzenledi¤imiz bu ilk
Kongre’de bütün taraflar›n kat›l›m›na çok özen gösterdik. Bütün öznelerin kat›l›m› demek daha do¤ru. Bu Kongre’de her kat›l›mc›n›n ev sahibi olmas› gerekti¤ini düflündük. Kongre’nin ana temas› alan›nda flimdiye kadar katk› vermifl bütün
kifli ve kurum temsilcilerine teflekkür ediyor ve her birini ayr› ayr› Çocuk selam›yla selaml›yorum. Genel Kurul çal›flmalar›n›n bafllayabilmesi için önce Çocuk Divan Baflkan› ve üç Divan Üyesi’nin seçilmesi gerekecek. I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongre’nin Çocuk Divan Baflkanl›¤›’na aday olmak isteyenleri tan›yal›m önce… Havadaki parmaklar› sayaca¤›m… Tam 16 parmak. Beni de sayarsan›z 17 aday›m›z var. Dilara da aday oldu. Aday say›m›z 18’e ç›kt›.
Hemen oylamaya geçelim. Eda Telli. Eda’ya oy verenler. 1, 2, 3, 4… Aya¤a
kalkar m›s›n Edac›¤›m. Edaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eda’da kendine oy veriyor yedi. Eda
teflekkür ediyorum. Yedi oy ald›n. Benim oyumla 8. Ça¤r› Buldu. Ça¤r› aya¤a kalkar m›s›n? Ça¤r›ya oy verenler. Ça¤r› tek oy. Benim oyum da Ça¤r›’ya. ‹ki oy. Özgür Yan›k. Ben Özgür’e oy veriyorum. ‹ki oy oldu. Muhammed Mustafa. 1, 2, 3…
yanl›fl görmüyorum de¤il mi? Benim oyumla 4 oy. Yunus Emre. Aya¤a kalkar m›s›n Yunus Emre? Yunus Emre’nin oylar›n› say›yorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 oy. Ben de oy veriyorum 14 oy. Ahmet Bahad›r. Ahmet Bahad›r’a oy; 1,
2, 3, 4, 5 benimkiyle. Salih Can Çand›r. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benimkiyle 9, Gizem
aya¤a kalkar m›s›n? Gizeme oy yok mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 peki Gizemci¤im. Benim oyum da senin olsun; 12. Mahmut Bulut. Mahmut aya¤a kalkar m›s›n? Evet, Mahmut. Mahmut’a 1, 2, 3, 4, 5, 6 peki benimkiyle 7. Ömer Fa-
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ruk Toto. Ömer Faruk’a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ben de verdim 12. Burak
Soylu. Burakç›¤›m aya¤a kalkar m›s›n? Burak’a oy verin, en yak›fl›kl›m›z. Yaa… 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 çok önemli düflünceleri de var; benim
oyumla 15. Ece Özalp. Ececi¤ime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 benimkiyle
13. Fakat ben oylar›m› geri istemeyece¤im. Siyaset yapmayaca¤›m çünkü. Rahat
olun. Aysu Damar. Aysu, bir görsün seni herkes, hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 Aysu benim oyumla 12. Affedersin Sena’c›¤›m. Sena’ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 benim oyumla 12. Ayça kalkar m›s›n? Ayça nerdesin? En arkadas›n. Ayça’ya oy verin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benim oyumla 9. Naz›m hadi. Naz›ma 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 benim oyumla 14. Dilara kalkar m›s›n? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8; ben tekrar oylara hiç itiraz etmedim. Bak›n hiç itiraz etmedim. Çünkü
herkes içinden geldi¤i gibi oy kulland›.
Eda 7, Ça¤r› 2, Özgür 2, Muhammed Mustafa 4, Yunus Emre 14, bir 14 var.
Yunus Emre aya¤a kalk. Burak Soybir 15. Burak aya¤a kalk haydi. Ece 13. Ece
aya¤a kalkar m›s›n? Naz›m Olgun 14. Naz›m bir görelim öne gelelim. En çok oy
alan 15 oyla baflkanl›¤a Burak Soybir seçildi. Kutluyoruz. 14 oy alan iki kifli var.
Sevgili Yunus Emre Bölüko¤lu ve Naz›m Olgun seçildiler. Sizleri kutluyoruz ve Divan Üyeli¤ine ve sevgili Ece Özalp 13 oyla yine Divan Üyeli¤ine sizi yerinize davet ediyorum. Sizin yeriniz buras›. Buyurun.
Kongre Yetiflkin Divan Baflkan› Prof. Dr. Ayla Oktay Hocam’da kürsüye davet
etmek istiyorum. Buyurunuz Hocam. Üç Divan Üyeli¤i için de seçim yapamayaca¤›z. Adnan Hocam öneriniz var m›? Ümit Hocam divan üyeli¤ini düflünür müsünüz? Sizi öneriyoruz. Buyurunuz Ümit Hocam. Prof. Dr. Ümit Davasl›gil. Baflka
aday var m›? Aday yok aram›zda. Ben, ‹smail Toksöz arkadafl›m›z› öneriyorum Milli E¤itim Bakanl›¤›’n› temsilen. Genel Müdür Yard›mc›s› arkadafl›m›z›. ‹smail Bey
buyurun. Üçüncü aday arkadafl›m›z yok mu? Üçüncü aday›m›z evet. Evet aday arkadafl›m›z var. Nazan Armutlu. Buyurun Ayla Hocam Kongre’nin yetiflkin Divan
Baflkan›. Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu Hocam, Perflembe günü 16.45 sular›nda ve
akabinde yap›lan seçimde aç›klad›¤› gibi program gere¤i önce Durum Tespiti Raporu’nu müzakere edece¤iz, Durum Tesbiti Raporu için dün 16.30 sular›nda komisyon çal›flmalar› bafllam›flt›; bugün saat 12.15 sular›nda komisyon çal›flmalar› tamamland›. Durum Tespiti Komisyonu Baflkanl›¤›’na Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z
hocam›z getirilmiflti. Kendileri yirmi dakikal›k bir sunum yapacaklar. Sonra Komisyon Raporu’nun müzakeresi yap›lacak. Katk›lar› alaca¤›z, çekinceleri alaca¤›z, bir
Türkiye foto¤raf› ç›karmaya çal›flaca¤›z. Ard›ndan ikinci komisyonumuz olan Politika Önerileri Komisyonu’nun sunumunu dinleyece¤iz. Komisyon baflkanl›¤›na
Prof. Dr. Süleyman Çetin Özo¤lu Hocam›z seçilmiflti. Politika Önerileri Komisyonu’nun da 20 dakikal›k sunumunu yapacaklar. Müzakeresi sonunda de¤erlendir-
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meler al›nacak ve Komisyon Raporu karara ba¤lanacak. Ancak, yapt›¤›m›z çal›flma
nedeniyle her iki komisyon için de Durum Tespiti Alt Komisyon Baflkan› Prof. Ümit
Davasl›gil Hocam›za ve Politika Önerileri Alt Komisyonu Baflkan›m›z Prof. Dr. Füsun Akarsu Hocam›za da söz verilmesini talep ediyoruz. Biz Kongr’enin Genel Kurulu’nun baflar›l› geçmesini umuyoruz. Kongre Genel Kurulu’nun Çocuk ve Yetiflkin Divan Baflkanlar› yönetecek. Önce çocuk görüflleri dinlenecek, Kongre çocuk
delegelerinin bildirisi, kongre bildirisi, Türkiye üstün yetenekli çocuklar konseyinin
önerilmesi ve kabulünden sonra bu akflam saatlerinde sona erecek.
43 saniyenizi istirham ediyorum. Bir tan›t›m filmimiz var.
(Kirli gazlar› emebilen a¤aç. fiehirleraras› ulafl›m roketleri. S›navda do¤ru fl›kk› gösteren ak›ll› kalem. ‹leriyi görebilen robot. Yerçekimini yenen özel k›yafet.
Mutlu anlar›m›zda zaman› durdurabilen saat. Hayal edebilen yapabilir. Birinci Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi.)
fiimdi söz Kongre Divan Baflkanlar›n›n. Buyurun efendim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Üç günden beri kongre çal›flmalar› devam ediyor. Ve
ilk defa Üstün Çocuklar›n E¤itimi Türkiye’nin çeflitli yerlerinden gelen konuklar›m›zla birlikte uzun uzun tart›fl›ld›. Çeflitli bildiriler sunuldu. Ve iki gün ö¤leden
sonra ve bu sabah yap›lan komisyon çal›flmalar›nda da flimdi izleyece¤imiz raporlar ortaya ç›kt›. Tabii hepimizin amac› tüm çocuklar›m›za iyi ve nitelikli bir e¤itim
verebilmek. Ama üstün yetenekleri olan çocuklar› bu e¤itim süreci içinde kaybetmeden, onlar›n ülkeye ve dünyaya daha yararl› bireyler olmalar›n› sa¤layacak flekilde yetifltirmekte öyle san›yorum ki bir görev. Ve bu görevin nereden bafllad›¤›,
ne zaman bafllad›¤›n› düflünürsek bunun çok erken dönemden itibaren (okul öncesi ça¤lardan itibaren) bafllamas› gerekti¤i ve sadece bu çocuklara özel e¤itim
vererek de¤il ama örgün e¤itimin içinde onlara kendi yafl›tlar›yla bir arada olma
f›rsatlar›n› da yaratarak daha sa¤l›kl› bireyler yetifltirilece¤i düflünülebilir. Öyle san›yorum ki Durum Tespiti Komisyonu Raporu ve Politika Önerileri Raporu’nda da
bu konular gündeme gelecek. fiimdi ben hemen birinci Komisyon Baflkan› Say›n
Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z Bey’i sunumunu yapmak üzere davet ediyorum.
Buyurun efendim.
Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z: Say›n Baflkan. De¤erli Delegeler. Hepinize
sayg› ve sevgilerimi sunarak konuflmama bafllamak istiyorum. Üç gündür yo¤un
bir çal›flma içindeyiz. Aç›l›fl› yapt›k, ondan sonra bu konuda bildiri haz›rlayan de¤erli araflt›rmac›lar›n konuflmalar›n› dinledik. Tabii çal›flmalar bu üç güne s›¤m›fl
bir çal›flma de¤il, çok daha önceden bafllayan haz›rl›k çal›flmalar› var. Bildiriler da-
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ha önce yay›nlanm›flt›. Hattâ bizim dün saat 16.45’den beri yapt›¤›m›z komisyon
çal›flmalar›na zemin teflkil edecek raporlar da haz›rlanm›flt› ve bize verilmiflti. Ben
bütün bu çal›flmalar› yapan kurum ve kurulufllara teflekkür etmek istiyorum. Gerçekten önemli bir sorunu gündeme getirdiler ve Türkiye ölçe¤inde ilgi uyand›rd›lar, konunun tart›fl›lmas›na vesile teflkil ettiler. Biz komisyon olarak dün ilk toplant›m›zda genel baz› tespitler üzerinde durduk ve ondan sonra da komisyon
üyesi arkadafllar›m›z›n hepsi kendi kendimize bir görev verdik. Bu gece daha önce yay›nlanm›fl Üstün Yetenekli Çocuklar Durum Tespiti Ön Raporu’nu hepimiz
okuyal›m, analiz edelim, eksiklikleri var m› onu görelim, yahut fazlal›klar var m›
onlar› tespit edelim ve bu gün için iki oturumda bunlar› tart›flal›m ve bir sonuca
varal›m diye kendi kendimizi görevlendirdik. Sa¤olsun komisyon üyesi arkadafllar›m›z bu görevi yerine getirmifller; bu okuma sonucunda bugün de elimizdeki
yaz›l› metnin de¤erlendirmesini yapt›k. Gerçekten ben bu metni daha önceden
haz›rlayan arkadafllar›m›za da teflekkür etmek istiyorum. Sizler de görmüflsünüzdür Prof. Dr. Ümit Davasl›gil, Metin Uzun, Eftal Çeki, Ayd›n Köse, Nuray Çapkan,
Mustafa Ruhi fiirin taraf›ndan haz›rlanm›flt›r bu rapor. Yüz sayfal›k bir rapor. Tabi bu raporun içindeki bütün bilgileri burada size sunmam mümkün de¤il. Ama
flunu yapmam mümkün. Bu raporun içinde anlat›lanlardan hareketle ortaya ç›kacak durum nedir? Onu birkaç cümleyle tespit etmemiz mümkün. Onu yapaca¤›m. Ondan da önce üç günlük bu kongre çal›flmalar› s›ras›nda ve özellikle de
dün komisyonlara ayr›ld›¤›m›z anda ortaya ç›kan bir durum tespiti ile ifle bafllamak istiyorum. Dünyadaki, Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklarla ilgili konular›n tespiti önemli ama bu konuyu görüflmek üzere topland›¤›m›z bir kongrede
acaba durumumuz neydi? Oradan bir ipucu bulabilir miyiz? Yani yaflad›¤›m›z an›
gözlemleyerek oradan acaba o arka plandaki durumu tespit etme imkan›na sahip olabilir miyiz? sorusu akla geliyor. Sorudan önce o gözlemi yapabiliyoruz diye düflünüyorum. Nitekim dün gözlemimi komisyonda arkadafllar›m›zla paylaflt›m. fiimdi sizlere de arzedece¤im bu tespitimi. Komisyon çal›flmalar› yap›laca¤›
programda da vard› ve burada da belirtildi. Ben bir arkadaflla konufluyordum; dedim ki bak›n flimdi bir düflüncemi söyleyeyim ben size Durum Tespiti Komisyonu’na çok az kifli gidecek, delegelerden büyük ço¤unlu¤u Politika Önerileri Komisonu’na gidecekler. Bir öngörüydü bu. Gerçekten komisyon topland›. ‹flte orda sa¤olsunlar beni komisyon baflkan› olarak seçtiler. Di¤er üye arkadafllar da seçildi. Orda görüntü olarak zaten az kifli vard›. Kimlerden olufltu¤unu tespit etmek için sordum. ‹flte komisyon üyeleri olarak bizler vard›k, Say›n Davasl›gil vard›. Metnin yazar› olarak iki üç ö¤retim üyesi arkadafl›m›z vard›. Bir de Bilim ve Sanat Merkezi’nde çal›flan ö¤retmen arkadafllar›m›z vard›. Onun d›fl›nda herkesin
ilgisini daha çok politika gelifltirme konusu çekmifl, öbür komisyona gitmifller. Bu
bir durum tespitidir ve de çok önemli bir durum tespitidir. Neden? Türkiye’de üs-
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tün yetenekli çocuklar konusunda e¤er sorunlar›m›z varsa bu sorunlar›n alt›nda
yatan temel sebeplerden birisi toplumumuzun genel olarak ve özel olarak da konuyla ilgili olan kifli ve kurulufllar›n esas ilgilenmesi gereken noktadan ifle bafllamay›p, temeli tam araflt›rmadan politika üretmeye kalk›flmas›d›r. Bu durum vahimdir. Tespit edilmesi ve üzerinde ›srarla durulmas› gereken bir durumdur. Neden? fiimdi politika gelifltirme bilimsel çal›flma ister. Bilimsel çal›flma da nesnel olmak zorundad›r. Önce nesneyi analiz edeceksin. ‹nceleyeceksin, durumu bütün
yönleriyle çok iyi tespit edeceksiniz. Ondan sonra nas›l çözebilece¤iniz sorusunu
soracak ve yeni fikirler üreteceksiniz. fiimdi bunu yapmad›¤›m›z sürece hiçbir zaman ne üstün yetenekli çocuklar›m›z›n e¤itim-ö¤retimi ne de genel e¤itim-ö¤retim çözülebilir, ne ekonomi çözülebilir, ne de di¤er konular. Politika da çözülemez. Bu raporu okudu¤umuz zaman tespiti yapmam›z gerekliydi. Belki bafltan
sona benim ifadelerimde burada yer alm›yor. Ama bu durumu, bu raporun analizinden ç›kartmam›z mümkün. ‹kinci en önemli tespitlerimizden birisi bu raporda da belirtilmifl daha giriflti. Problem insan problemidir. ‹nsan› insan olarak ele
almam›z laz›m. Ondan sonra belki genel insan› tan›d›ktan sonra ayr›flt›rmam›z,
farkl›laflt›rmam›z gerekiyor. Haliyle bir toplumu ileriye götürecek olan, o toplumun mutlu bir hayat sürmesine vesile olacak olan insanlar›, gençleri, çocuklar›
özel olarak e¤itme yoluna gidebiliriz. Ama insan› insan olarak görmeden Üstün
Çocuklar›n E¤itim Politikas›n› da çözmemiz mümkün de¤il. fiimdi bu raporda bir
bölüm var. Oraya geçmeden önce, zannediyorum bu rapor, komisyona gelmeyen di¤er üye arkadafllar›n da çantalar›nda var, okudularsa onlar›n da bir kanaati var. Bizim komisyonumuzun de¤erlendirmesi rapor hakk›nda flu; iyi çal›fl›lm›fl
bir rapor, tespitler do¤ru ancak fazladan çal›flma da var, öneriler de konulmufl,
yani nas›l çözülür? Ona lüzum yoktu belki ama arkadafllar koymufl. Dolay›s›yla o
k›s›mlar bu rapor tekrar yay›nlan›rken çerçeve içine küçük puntolarla al›ns›n denildi. fiimdi bu okuyaca¤›m k›s›mda da bu tür öneriler var. Üstün zekâl› ö¤rencilere uygulanacak e¤itim programlar›n›n farkl›laflt›r›lmas›na iliflkin prensipler deniyor. Birçok prensip var. Burada bir paragraf son derece ilgi çekici ben onu okuyaca¤›m k›saca, ondan sonra da bir soru soraca¤›m. Burada deniliyor ki: Üstün
ö¤rencilerin karmafl›k ve soyut düflünebilmeleri dikkate al›narak bilgi yükü yerine bilgi kazanma süreçlerine önem verilmelidir. Araflt›r›c›l›k, keflif, inceleme ile
karmafl›k ve soyut düflünme üzerinde durulmal›, analiz, sentez, de¤erlendirme
yapma gibi yüksek düzeyde düflünme düzeylerinin gelifltirilmesine çal›fl›lmal›d›r.
Genelde bilgi aktar›m› ve kavrat›lmas›na önem verip, bu basamakta uygulama,
analiz, sentez ve de¤erlendirmeye yükselmekte zorlanan klasik e¤itim sistemimizde üstün çocuklar›n sa¤l›kl› e¤itim ve ö¤retimlerini gerçeklefltirmek genelde
mümkün olmamaktad›r. Ö¤renci haz›r bilgilerin tüketicisi olmak yerine bilgi üreticisi durumuna getirilmelidir. Bu nedenle yarat›c›l›¤›n gelifltirilmesi de ayr›ca ele
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al›nmas› gereken bir konudur. Ö¤rencileri sorunlara yeni çözümler gelifltiren
üretken bireyler haline getirmek, üstünlerin e¤itim ve ö¤retiminde bafll›ca amaçlardan biridir. Ne güzel yazm›fl yazan. Ellerine sa¤l›k. Ama burada ben bir iki kelimeyi ç›karmak istiyorum. Bu amaç s›rf üstün yetenekli çocuklar›n yetifltirilmesi
için hedeflenecek amaçlar olmaktan çok öte, bütün çocuklar›n, gençli¤in yetifltirilmesi için gerekli ve zorunlu olan hususlard›r. Yani gençlerden çocuklardan bir
k›sm›n› ay›ral›m, bunlar›, o çocuklar› bu ilkeler do¤rultusunda yetifltirelim dersek
bu çok büyük bir yanl›fl olur. Yani insan olarak bütün çocuklar›m›z›n bu amaçlar,
ilkeler do¤rultusunda ve bu yöntemlerle yetifltirilmesi için çal›fl›lmal›. Bu tespit
do¤ru, bunlar yap›lam›yor, ama yap›lmal›. Bu bütün genele uyguland›ktan sonra onlar aras›ndan farkl›laflacak olanlara daha baflka yöntemler uygulayarak geliflmelerine yard›mc› olunmal›d›r. Bu, burada vurgulanm›fl ama dedi¤im gibi sadece üstün yetenekli çocuklar için de¤il, bütün çocuklar, bütün gençler ve hattâ bizim komisyonumuzda üye arkadafllar›m›zdan biri isabetle temas etti. Çocuklar ve gençler de¤il yetiflkinler de icab›nda bu tan›lardan, seçmelerden geçirilmeli, kabiliyetli olanlar sürekli e¤itim yoluyla daha üretken kifliler haline getirilmelidir. Yani ömür boyu devam edecek sürekli e¤itim. fiimdi bu amaç son derece isabetli ama dedi¤im kay›tlar çerçevesinde ele almam›z gerekli. fiimdi bunun d›fl›nda bir tespit daha var bu raporda. Son derece önemli bir tespit, durum tespiti.
Üstün yetenekli çocuklar konusunun dünyadaki ve Türkiye’deki geliflmeleri. Dünyada çeflitli ülkelerde rapora göz att›¤›n›zda görmüflsünüzdür. Amerika’da, ‹ngiltere’de, Almanya’da, Hollanda’da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli¤i’nde,
Azerbeycan’da, ‹talya’da, Japonya’da, Yeni Zellanda’da ve de¤iflik ülkelerde flöyle
fleyler yap›ld›, yap›l›yor. Türkiye’de de flu tür mevzuatlar gelifltirildi. Uygulamalar
var, vazgeçilen uygulamalar var, hâlâ denenmekte olan uygulamalar var. Üç senelik dört senelik veya daha k›sa sürelik uygulamalar var. Bunlar tasvip edilmifl,
bu dünyadaki geliflmeleri Türkiye takip etmifl. Bu raporda o ç›k›yor karfl›m›za.
Mesela Sovyetler Birli¤i’nde uzay araflt›rmalar› ile ilgili geliflme oluyor. Orda çok
özel insan yetifltirmek için gayretler var. ‹flte oradan etkilenerek Türkiye’de Fen Liseleri var. ‹ster özel yetenekli deyin, ister seçilmifl deyin, ister çok baflar›l› deyin,
çocuklar›n e¤itimi ö¤retimi için onlara daha uygun programlar uygulamak için
aç›lm›fl liseler. Daha sonra Anadolu Liseleri aç›l›yor orda baflka metotlar kullan›l›yor. Onlardan çok önce 1416, say›l› kanun ç›kar›l›yor. Yurt d›fl›na baflar›l› kiflileri,
s›navlar› kazananlar› gönderiyoruz. 1416’ya da ba¤l› de¤il Cumhuriyetin bafl›ndan beri yap›yoruz onu, Cumhuriyetin bafl› de¤il daha geriye do¤ru gidin. II.
Mahmut’tan bu güne biz Avrupa’ya insan gönderiyoruz. Gidiyor; dönen var dönmeyen var. Dönenler Türkiye’de ne yap›yor onu bilmiyoruz ve flunu söyleyeyim
hâlâ bu yurt d›fl›na ö¤renci gönderme politikas› ve bu gönderilen ö¤rencilerin
dönüp dönmedikleri ve döndükten sonra ne yapt›klar›n› araflt›ran bir inceleme-
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miz do¤ru dürüst yok. Bizim bir projemiz var. Hacettepe’de çal›fl›l›yor. Yurt d›fl›na
gönderilen ö¤rencilerle ilgili. Bu y›l grup biyografisini ortaya koymak için yap›lan
bir çal›flma uzun vadeli bir çal›flma yürütüyoruz. Mesela bu 1416 baflar›l›m›d›r,
de¤il midir? Yurt d›fl›na gitti, çok kifli yetiflti Türkiye’ye döndü. En önemli mevkilerde çal›flt›lar. Acaba bekledi¤imiz sonucu alabildik mi? Ben alamad›¤›m›z kanaatindeyim, kendi tecrübem var. Yetmifl yedi y›l›nda ben Hacettepe’ye geldim.
Beytepe kampüsü bir senelikti o zaman. T›p d›fl›nda sa¤l›k d›fl›nda bütün fakülteler Beytepe’deydi ve Beytepe’de bölümlerin kurucu hocalar› tecrübeli yafll› hocalard›. Onun d›fl›ndakilerin yüzde doksan› belki yurt d›fl›nda doktora yapm›fl
dönmüfl genç elemanlard›. Türkiye’de büyük bilimsel bir devrim ortaya ç›kaca¤›n› tahayyül ediyordum olmad›, acaba niçin? Bu bu bir örnek, benim yaflad›¤›m
bir örnek. Türkiye genelinde düflünelim, II. Mahmut’tan günümüze yurt d›fl›na
insan gönderiyoruz, yetifltiriyoruz. Büyük k›sm› dönüyor, belki dönmeyenler var.
Ama hâlâ bulufllar ortaya koyacak ve bütün insanl›¤›n hizmetine sunacak bir ses
ortaya ç›km›yor, neden? Bunlar› sorgulamam›z laz›m. Bunlardan sonuç ç›km›yor.
Yeni yollar ar›yoruz. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi kuruyoruz veya bir ara okul içinde
özel s›n›flar kurmufluz. K›sa süre uygulanm›fl sonra vazgeçmifliz. Bat› da uygulamalar› var. fiimdi iflte Bilim ve Sanat Merkezleri kurulmufl, onlar iflliyor. Çok heyecanl› gördüm oradaki ö¤retmen arkadafllar›. Baflar›lar diliyorum kendilerine.
Gerçekten heyecanl› ama acaba nereye kadar gidecek, gerçekten çok rasyonel
zeminler üzerine oturdu mu oturmad› m›? Bir tespit raporunda gördü¤ümüze
göre bir sürü problemi var bu konunun. ‹flte burada da tebli¤leri de dinledik; oraya giden ö¤rencilerimizin di¤er kalabal›k ö¤renci kitlesinden ayr›lmas›, onlar›n
öbürlerine öyle baflka gözle bakmas› yahut seçilmifllerin yahut oraya atlam›fllar›n
oraya bak›fl› bir sürü problem do¤uruyor. Acaba nas›l çözeriz bunlar›? Problem
yani problem var? Bu problemin temelinde ne yat›yor? fiimdi bu raporda benim
anlataca¤›m cümlelerle yok ama rapordan ç›k›yor ortaya. fiimdi demin de dedim, onu anlatmaya çal›fl›yorum. Avrupa ülkelerindeki, bu gün ileri dedi¤imiz ülkelerdeki geliflmeleri Türkiye görüyor. Oradan yararlanmak istiyor. Yönetmenlikleri kanunlar› mevzuat› da inceliyor. Yüksek Ö¤retim’de de öyle bir durum var di¤er konularda da. Oralardan hareketle kanun ç›kar›yoruz, yönetmelik yaz›yoruz;
okuyunca gerçekten güzel. ‹lkö¤retim temel kanununu okuyun, gerçekten rasyonel, çok güzel cümleler var, ama bir türlü olmuyor. Niye olmuyor? Burada bir
problem var, o problem de flu ana tespit, yani bu can al›c› tespit: 200 küsur y›ld›r bizim bir çabam›z var, ülke olarak toplum olarak bir çabam›z var. Dünyada say›l› milletlerden biri biz oldu¤umuz halde ve tarih yapt›¤›m›z halde en eski milletlerden biridir Türk milleti, iflte belli bir yüzy›ldan sonra özellikle bat›daki bilimsel gelifltirilmeler sonucunda tökezledik ve bunun fark›na vard›¤›m›z 18. as›rdan
bugüne kadar bat›daki bilimsel geliflmeleri, ekonomik geliflmeleri teknolojik ge-
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liflmeleri takip etmek istiyoruz. Çabal›yoruz ama bir türlü kalk›nam›yoruz. Bu
gün genel raporlar var, herkes söylüyor. Kifli bafl›na düflen milli has›laya, kifli bafl›na düflen gelire bak›n›z, bizim durumumuzun nerede oldu¤unu anlay›n›z. E¤er
bütün bu çabalar yerinde sonuçlara ulaflsayd› Türkiye’nin bugün bulundu¤u noktada olmamas› laz›md›, uçmas› laz›md›. Uçmuyor bir yerlerde duruyor. Neden?
Bu konu, gerçekten, 20. yüzy›l›n en çok tart›fl›lan, hattâ 19. yüzy›l›n 20 yüzy›l›n
en çok tart›fl›lan konular›ndan biridir, hâlâ da tart›fl›l›yor. Nas›l ça¤dafllaflaca¤›z,
nas›l yenileflece¤iz, bilim dünyas›, bilgi toplumu haline nas›l gelece¤iz? Soru burada. Üstün yetenekli çocuklar› kurtaral›m, onlar ülkeyi kurtars›nlar çabas› da buradan kaynaklan›yor. O soruya cevap vermek için kaynaklan›yor. Yani çözüm
üretsinler, bu insan kaynaklar›n› yetifltirelim, böyle çabalar var. Takdirle karfl›lamak gerekir ama olmuyor. fiimdi bunun cevab›, y›llard›r benim de u¤raflt›¤›m
alanlardan birisi, demin de ana hatlar›yla çizmeye çal›flt›¤›m flekilde, biz 200 küsur y›ld›r ça¤dafllaflma, bat› örne¤i ad›na ça¤dafllaflmak istememize ra¤men size
çok ac› gerçe¤i ben söylüyorum: Türk toplumu Türkiye hâlâ Bat›’n›n ne oldu¤unu anlamam›flt›r. Anlama niyeti de yoktur. Neden? Küçük bir örnek vereyim?
Amerika’da Fransa’da ‹ngiltere’de Almanya’da kendi ülkeleri d›fl›ndaki ülkeleri toplumlar› inceleyen üniversitelerinde bilim dallar› var. Bunlardan biri de Türkolojidir.
Fransa’da ki Türkoloji nas›l çal›fl›r. Türk milletinin tarih sahnesine ç›k›fl›ndan günümüze kadar geçirdi¤i safahat›, maceray› bütün yönleriyle sosyal yap›s›yla zihniyetiyle, inanc›yla, ekonomisiyle, siyasetiyle, askeri yönüyle, teflkilat›yla, hukukuyla her yönüyle kendi kaynaklar›ndan verilerinden detaylar›ndan hareketle
analiz eder; ondan sonra de¤erlendirmeler yapar ve kendi dilinde kitaplar yazarak toplumu o konuda ayd›nlat›r. O çal›flmalardan biz de istifade ediyoruz. Bana
söyleyebilir misiniz? Türkiye’de hangi üniversitede Amerika’y›, Japonya’y›, Rusya’y›, Çin’i, Fransa’y›, Almanya’y›, ‹spanya’y› inceleyen bilim dallar› var, bölümler
var. Bulamazs›n›z. Ne vard›r? Filolojiler vard›r yahut falan dil ve edebiyat bölümü
var. Biraz dil, biraz edebiyat vard›r o toplumun kendi kaynaklar›ndan hareketle o
toplumu analiz eden araflt›rmalar yoktur, öyle bir niyet yoktur. Dolay›s›yla Bat›y›
anlamak için Bat› araflt›rmalar› gerekir. Bat›’da do¤u bilimi diye bir fley vard›r oryantalizm. Bat› araflt›rmalar› Bat›’y› anlamak için demek ki iflin temelinde bilimsel araflt›rma yat›yor. Bilimsel araflt›rma yapmadan Amerika’daki, Japonya’daki,
Rusya’daki, Almanya’daki milli e¤itimdeki geliflmeleri yönetmeliklerden takip ederek onlar› uyarlayarak adaptasyon yaparak çözüm üretirseniz o çözüm tutmaz,
tutmam›flt›r. Bat›’y› ileri ülkeleri incelemek yetmez, onunla birlikte kendi toplumumuzu tarih sahnesine ç›k›fl›m›zdan günümüze kadar çok ciddi biçimde bütün
yönleriyle analiz etmemiz, ortaya koymam›z laz›m. Bu iki çal›flma yap›ld›ktan
sonrad›r ki çocuklar›m›z›, okul öncesi, okul ça¤›ndaki çocuklar›m›z›, ondan sonraki gençlerimizi nas›l e¤itebiliriz sorusuna cevap bulmak imkan›na kavufluruz.
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Bu, Türkiye’de yap›lmamaktad›r. Raporda bu ifadelerle de¤il ama o manzaray› Avrupa’daki durumu Türkiye’deki durumu -tasvir etmifl arkadafllar›m›z- görünce ve
bunu analiz edince bu sonuca var›yoruz. Rasyonel biçimde bir analiz yapt›¤›m›zda flu yüz sayfal›k metni bunun bu anlatt›¤›m çerçeve yüzünden oldu¤unu apaç›k görüyoruz. Say›n Baflkan›m süre ne durumda?
Prof. Dr. Ayla Oktay: Doldu efendim süreniz.
Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z: Doldu mu ha flimdi
Prof. Dr. Ayla Oktay: Toparlarsan›z efendim
Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z: Toparlayaca¤›m, toparlayaca¤›m. ‹flte bunun d›fl›nda gerçekten iflte burada söylenmesi gereken, dünyadaki de¤iflik metotlar var; onlar› söylemeyeyim ben, geçeyim. Bir de bir konuda gene buna dayal› olarak, bu Kongre’de de çok s›k s›k tebli¤lerde bahsedildi, bir noktaya temas
edece¤im ve bitirece¤im sözlerimi. ‹ki üç dakikan›z› alaca¤›m. Yöntem olarak
üstün yetenekli çocuklar›m›z›n ezbercili¤e dayanmayan bir yöntemle yetifltirilmesi konusu vurguland›. Genç arkadafllar›m›z›, çocuklar›m›z› zevkle dinledim.
Bu paneli gerçekten zevkle dinledim. Orda da bir tespitim oldu, o tespitim de
flu: fiimdi hepsi hakl› olarak ezberci e¤itime karfl›lar, ben de ta çocukken karfl›yd›m. Niye? Elli y›l önce. Ben altm›fl yafl›nday›m. ‹lkokuldayken, yedi sekiz on yafllar›nda oniki yafllar›nda ortaokulda ö¤retmenlerimiz bize aynen bugün oldu¤u
gibi ve Milli E¤itim mevzuat›nda yaz›l› oldu¤u gibi aman ezbercilik kötüdür, ezbercilik kötüdür, sak›n ezberlemeyin ö¤renin. Ama nas›l ö¤renece¤iz? Elli y›ld›r
ayn› fley söyleniyor. Ben yaflad›m ve kendimi o telkinler sonucu hiçbir fleyi ezberlememek için bir direnç olufltu bende. Onun için belle¤im zay›ft›r. Çok fley tutamam belle¤imde. Niye? ‹lkokul, ortaokulda ezbercilik niye kötü? Osmanl›larda
medreselerde ezbercilik vard›, y›k›ld› imparatorluk. Sak›n ezberlemeyin, ezbercilik yapmay›n yoksa bizim iflimizde harap olur. Ne yapal›m, o zaman yani hiçbir
bilgi, veri, data kafam›za koymayal›m m› sorusu do¤uyor. Bu ezbercilik ifliyle on
befl yirmi y›ld›r, bilgisayar›n ortaya ç›k›fl›ndan bu güne ilgileniyorum. O konularla bilgisayar›n iflleyifl mekanizmas›n› kavrad›ktan sonra ezberleme konusundaki
görüflüm tamamen de¤iflti. On onbefl y›ld›r. Orda iki olguyu birbirinden ay›rman›z laz›m. Bilgisayarla ilgilenenler bilir. Çocuklar›m›z da mutlaka ilgileniyorlar. Orda iki türlü belle¤e alma var biliyorsunuz; bir tarayarak alma imaj olarak, resim
olarak alma; ikincisi belli bir programa okudu¤umuz metni yahut derledi¤iniz
gözlem sonucu derledi¤iniz verileri haz›rlad›¤›n›z veri taban›na göre yüklemek
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var. fiimdi bunu yapmam›z laz›m. ‹maj olarak ezbercili¤e hay›r ama bellekte veri tutmaya evet. O da nas›l zaten bilgisayar insan beyninin kopyas›d›r ona göre
yap›lan bir alet dolay›s›yla okudu¤umuzu analiz edece¤iz, kavramlar›n› ay›raca¤›z. Ne oldu¤unu görece¤iz. Ondan sonrada programa göre yükleyece¤iz. Nereye? Beynimize. ‹lgili yerlerine. Ve flunu söylüyor beyin üzerine çal›flanlar; insan
beyni dört yüz bin kitaptaki verileri muhafaza edecek kapasiteye sahip. Verileri,
datalar› kafan›za koymazsan›z bir yere gittiniz ne konuflacaks›n›z orda? Nas›l bilgi üreteceksiniz? Üretemezsiniz, evet kütüphane var, araflt›rma yöntemlerini ö¤renelim ama belli ölçüde beynimize de data yükleyece¤iz. Veriyi yerli yerine koyaca¤›z onlar› bir yerde o konuda bilgi üretmemiz gerekti¤i zaman bütün ilgili
veriler o güne kadar yükledi¤imiz veriler akl›m›za gelecek. Ön plana ç›kacak ve
onlar aras›ndaki iliflkileri kuraca¤›z, fikir üretece¤iz. Dolay›s›yla o konuyu da çok
iyi anlamam›z laz›m Bence bu rapordan da seziliyor. ‹flin bu yönünü de yani bilimsel araflt›rma yani rasyonellik nesnellik bu kavramlardan hareketle ifl yaparsak
çözüm üretebiliriz. Bu konularda eksikliklerimiz oldu¤u belli. Bu raporda da bunlar var. Sonuçta bizim komisyonumuz bu raporun ön kelimesinin kald›r›larak kabul edilmesine karar verdiler. Yay›nlan›rken bir iki biçim olarak düzeltme yap›lacak. Bir de ön de¤erlenme yap›lacak. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Hepinize
sayg›lar sunuyorum.
Ümit Davasl›gil: Bu ön raporun sonunda baz› tespitlerimiz oldu. Bunlar›
toplu halde dile getirmek istedik. Belki biraz öneriler var, o önerilere fazla de¤inmeden özellikle burada neler üzerinde durduk ve nelere çok fazla önem vermemiz laz›m onlar› çok k›saca belirteyim. Bir kere tan›lama sürecinin çok iyi de¤erlendirilmesi laz›m. Burda eksikliklerimizin oldu¤unu gördük. Testler aç›s›ndan yeni testlerin standardizasyonu gerekiyor, eskilerinin yenilenmesi gerekiyor ve bütün bu testleri iyi tan›d›ktan sonrada kendi bünyemize uygun belki özel testler
gelifltirmemiz laz›m. Yerel testler gelifltirmemiz laz›m. Bu yönde de çal›flmalar yap›lmas› laz›m. Bu tür eksiklerimiz var. Ölçme de¤erlendirme aç›s›ndan örgün e¤itimde bu tür çocuklara yönelik al›nan önlem çok k›s›tl›. ‹flte biz Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu’nda sürdürdü¤ümüz programla bu aç›¤›n ufak bir damlas›n› gidermeye çal›fl›yoruz. Orta ö¤retim düzeyinde TEV‹TÖL okulu var. Onun d›fl›nda örgün
e¤itimde flu an yap›lan ele al›nm›fl herhangi bir önlem program› yok. ‹lk önce örgün e¤itimde bu konuya e¤ilmemiz laz›m. Çünkü günün bütün zaman› okulda
geçiyor ve çocuk kendi ihtiyaçlar›na yönelik bir e¤itim ö¤retim görmezse tabii ki
bunal›yor, k›r›kl›¤a u¤ruyor. Sadece B‹LSEM’lerle bu aç›¤› kapatmam›z mümkün
de¤il. Ama ilkö¤retimde bir tak›m önlemlere gidip ve çocuklar›n, ö¤rencilerin
özel yetenekleri tespit edilip belirli yönlerde proje üretilmesi söz konusu oldu-
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¤unda bence B‹LSEM’ler de ifllevini çok iyi yerine getirecek. Baz› arkadafllar›m›z
bugünkü toplant›da söylüyorlard›; uyum devresinde çok fazla vakit geçirilmek
zorunda kal›yoruz diye. Çünkü bunalm›fl çocuklar geliyor gördü¤üm kadar›yla.
Ancak onlar› toparlamak uzun bir zaman al›yor. Örgün e¤itimde bu ihtiyaçlar
karfl›lan›rsa o zaman B‹LSEM’ler de çok daha rahatl›kla ifllevlerini yerine getirebileceklerdir. Örgün e¤itimde tek bir modelin olmas› söz konusu de¤il bence. Çeflitli modellerin oluflturulmas› laz›m. Mümkün oldu¤unca normal yafl›tlar›ndan
ayr›lmadan bir tak›m modellerin gelifltirilmesi laz›m. Bizim uygulamam›z bunlardan bir tanesi. Buna benzer farkl› modeller de gelifltirilebilir, ama öncelikle yap›lmas› gereken fley gelifltirdikten ve uygulamaya bafllad›ktan sonra da araflt›rmalar›n yap›lmas›. Gördü¤üm kadar›yla bu konuda çok fazla araflt›rma yok. Halbuki araflt›rmalar bize yeni yollar çiziyor. Mesela Yeni Ufuklar’daki uygulamada biz
sosyal yönünü gelifltirme ya da duygusal yönünü gelifltirme aç›s›ndan ayr› bir
program uygulam›yorduk. Orda yapt›¤›m araflt›rmada bu tür çocuklar›n yani o
okula giden çocuklar›n -çünkü çok homojen bir ortamda yafl›yorlar- baflar›l› olmalar› daha zorlafl›yor. Benlik sayg›lar› daha düflüktü. Ama buna mukabil yarat›c›l›klar› fazlas›yla üstündü. Çok yüksekti di¤er okullara göre. Özel ve devlet okullar›na göre. Ama matematik baflar›lar› da daha yüksekti. Ama benlik sayg›lar› düflüktü. Buradan bir ipucuyla o zaman normallerle birlikteki bir e¤itimin onlar için
daha uygun olaca¤›n› gördük. Ve bu Beyaz›t’taki uygulamada da böyle. Daha bir
e¤itimi düflünerek bu modeli gelifltirdik ve yapt›¤›m›z bu son tesbitlerde de benlik sayg›lar›n›n üstün ö¤rencilerimizin beklenildi¤i gibi yüksek oldu¤unu, normal
yafl›tlar›n›n da Amerikan normlar›yla karfl›laflt›rd›¤›m›zda onlar›nkinden daha yüksek oldu¤unu gördük. Bunun tabi daha araflt›r›lmas› gerekiyor. Bu bir ön çal›flmayd›. Demekki araflt›rmalarla gelifltirmek mümkün. Aksi taktirde sadece masa
bafl›nda bir tak›m fleyleri de¤ifltirmifl oluyoruz. Bu da yapmak istedi¤imiz fley de¤il. En büyük aç›¤›m›z bence mevzuat. Bu programlar›n hakk›yla yürütülebilmesi için mevzuatta de¤iflikliklerin olmas› laz›m. Daha önce de söylemifltim; üst s›n›ftan ders alma gibi orta ö¤retimde ö¤retim görürken, üniversiteden ders alma
yahut orta ö¤retimde ald›¤› derslerin kredisini üniversitede sayd›rabilme. ‹flte
norm kadrolar›n›n artt›r›labilmesi, ders saatlerinin ö¤rencilerin gereksinimlerine
göre ayarlanmas›. Branfl derslerinin branfl ö¤retmenleri taraf›ndan verilmesinin
daha alt s›n›flara çekilmesi. Bütün bunlar çok çok önemli. Ama bunlar›n olabilmesi için de mevzuat de¤ifliklikleri gerekiyor. Bunlar›n acilen yap›lmas› gerekiyor.
E¤er bu olmazsa katiyetle ilerlemek mümkün de¤il. Sonra koordinasyon çok çok
önemli. Mesela yine bizim bu uygulamada hem ilkö¤retimin, hem özel e¤itimin
koordinasyonu gerekiyor. fiimdi her iki Genel Müdürlük topu birbirine atarsa bir
yere varamay›z. Her ikisinin de katk›s› olmas› gerekiyor. Her ne kadar ilkö¤retim
okulu ise de özel bir program da uyguland›¤› için özel e¤itimi de ilgilendiriyor.
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Orada normal çocuklar da oldu¤u için ilkö¤retimi de ilgilendiriyor. Ortak koordineli çal›flmalar çok önemli. Koordinasyonu hiç sa¤layam›yoruz. Bu da özellikle
üstünde durmak istedi¤im bir fley. Rehberlik merkezlerimizde uzmanlaflmaya gitmek gerekiyor. Özel e¤itim alan›nda da uzmanlaflm›fl kiflilerin görev almas›ndan
yanay›m. Onu da belirtmek istiyorum. Tabii ki ileriki y›llarda beyin göçünü önlemek için de birtak›m önlemlerin al›nmas› laz›m. Mümkün oldu¤u kadar yetenekli çocuklar›m›z› buradaki bir tak›m düzenlemelerle belki d›flar›dan da yard›m alarak Türkiye’de yetifltirelim. Ve yetifltikten sonra da onlara ifl imkanlar› sa¤layal›m.
Bu da üniversite ve ifl camias›n›n birlikte çal›flmas›yla mümkün olabilir. Benim
özellikle üstünde durmak istedi¤im konular bunlar. Bir de tabii B‹LSEM’ler içinde
araflt›rmalar›n yap›lmas› gerekiyor. Anadolu Liseleri’nde okuyan çocuklar seçilmifl
çocuklar, üstün çocuklar olarak kabul ediyorsak, o zaman seçimi de ona göre
yapmam›z laz›m; programlar›n› da ona göre ayarlamam›z laz›m. Fen Liselerini de
ayn› flekilde.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Çok teflekkür ediyoruz say›n Davasl›gil’e katk›lar›ndan
dolay›. fiimdi efendim s›ra sizde Kimler söz almak ister. ‹sterseniz önce kaç kifli
söz almak istiyor onu tespit edelim, ona göre zaman› ayarlayal›m. fiu anda sadece bir kifli var söz almak isteyen. Arkada var, üç kifli oldu.
Prof. Dr. Ayla Oktay: ‹sim alabilir miyiz? Halil ‹brahim. En arkadaki beyefendi. Sizin efendim. Hadiye Edibo¤lu. Baflka. Evet en arkadaki Han›mefendinin
ismini alay›m.
Tülay Çellek. Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasar›m Fakültesi Ö¤retim
görevlisi.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Nas›l? Evet biraz daha önlere gelme flans›m›z var m›?
Her zaman mikrofon getiremiyorum size. Gerçi dolafl›yor bir arkadafl›m›z ama.
Söz al›rken verece¤iz. Son ismi alamad›k. Han›mefendinin ismini alamad›k. Tülay
Çellek. Burada bir Beyefendi var. Bülent Bey. Baflka efendim. Evet bir Han›mefendi. fiule Özizmir. ‹zmir Bilim Sanat Ö¤retim… fiule Han›m soyad›n›z. fiule Özizmir.
Evet alal›m.
Abdulvahap H›zal. Beyaz›t ‹lkö¤retim’de Projede çal›fl›yorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Baflka var m› efendim. Durum Tespit Raporu Komisyonu’nun raporuyla ilgili olarak söz almak isteyen. Peki ilk turumuzu yapal›m.
Arada yine söz almak isteyenler olursa söz veririz.
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Efendim öncelikle bu çok önemli ve yararl› kongrede eme¤i geçen herkese
çok teflekkür etmek istiyorum. Ben Ankara Fen Liseliler Vakf› Yönetim Kurulu
Üyesiyim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Efendim isminizi de mikrofona söyler misiniz, kaydoluyor çünkü.
Hayriye Elibol: Ankara Fen Liseliler Vakf› Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bu üç
gün içinde pek çok hocam›z›n çeflitli uygulamalardan, kuramlardan bahsetti¤ine
flahit oldum. Fakat bu uygulamalar›n ço¤u yeni. En eskisi on y›l gibi benim gördü¤üm kadar›yla. Yani yirmi y›l sonra, otuz y›l sonra, k›rk y›l sonra dönüp de bak›lan bir grup yok. Halbuki biraz de¤inilmekle beraber, Durum Tespiti Raporu’nda
Fen Liseleri deneyimi tam k›rk y›ll›k bir deneyim bugün. Yani 1964 y›l›nda kuruldu ve tek Fen Lisesi olarak kuruldu. ‹lk on y›lki mezunlar› aras›nda bugün çok
önemli pozisyonlarda olanlar var. Hocam dünya literatürüne Türkiye’nin katk›s›n›n çok az oldu¤undan veya hiç olmad›¤›ndan bahsetmiflti. Biz henüz befl y›ll›k
bir vak›f›z. Bizim amatör araflt›rmalar›m›za göre birkaç tane örnek vereyim. Bin
y›ll›k matematik problemini çözen bir Fen Liseli’yle pek çok HP’ye dünyan›n pek
çok elektronik flirketine patent veren pek çok Fen Liseli var. Bugün içimizde
600’den fazla ö¤retim üyesi, onlarca dekan, iki tane rektör, dünyan›n çok çeflitli
yerlerinde bölüm baflkanlar›m›z var. Hattâ ve hattâ güzel sanatlar alan›nda son
ikiyüz y›l›n gitar katalo¤una, gitar literatürüne girmifl tek Türk yine bir Fen Lisesi
mezunu. Yani sonuç olarak flu anda say›lar› üçbini bulan Ankara Fen Lisesi üzerinde biraz daha çal›flma yap›lmas›n› ben diliyorum. Biz bu ba¤lamda 3-4 Aral›kta Ankara’da Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde bir kongre düzenliyoruz vak›f
olarak. ‹lgilenen herkesi, hocalar›m›z›, Bakanl›¤›m›z› bu kongreye bekliyoruz. Türkiye için bu çok önemli deneyimi de¤erlendirip, buradan feyz alarak daha ileriye
gidelim diyoruz. Teflekkür ediyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Peki. Teflekkür ederiz efendim. Efendim. Buyrun efendim.
Bir Delege: fiimdi tabii. Herkes heyecanl›, herkes söz almak istiyor. Ama vakit kazanmak için biraz usule uygun gitmemiz gerekli. Nedir o? fiimdi bir komisyon raporu var. Bu komisyonda eksik veya fazla varsa bu konularda söz al›n›rsa
çok isabetli olur, zaman kazanm›fl oluruz. Aksi taktirde, bütün konular› tekrar
gündeme getirirsek yahut temenniler k›sm›nda konuflulacak olan fleyleri komis-
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yon raporunun tart›fl›lmas› için ayr›lan zamanda söylersek zaman kaybederiz. Bunu hat›rlatmak istedim efendim. Sa¤olun.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Teflekkür ederiz efendim. San›yorum delegelerimiz
bunu dikkate alacaklard›r. Evet flimdi s›rayla rapor hakk›nda ve rapora katk› olmak üzere konuflmak üzere Halil ‹brahim Beyi rica ediyorum. Buyurun efendim.
Halil ‹brahim ‹flbilici: Teflekkür ederim. ‹smim Halil ‹brahim ‹flbilici. Psikolojik Dan›flman olarak özel bir e¤itim kurumunda çal›flmaktay›m. fiimdi benim bu
noktadaki görüflüm fludur. Geçmifl y›llarda da baz› seminerlere, sempozyumlara
ve bu tür çal›flmalara kat›ld›m. Çok güzel sonuçlar ortaya ç›k›yor. Gerçekten çok
de¤erli bilim adamlar›m›z çok de¤erli görüfllerini bildiriyor. Çok güzel çal›flmalar
ortaya koyuyorlar. Anlad›¤›m kadar›yla uygulamada baz› aksakl›klar söz konusu.
Örne¤in bu toplant›lardan ve çal›flmalar›m›zdan ç›kan sonuçlar›n raporlar›n›n ben
hayata geçirilmedi¤ini görüyorum. ‹nflallah bu çal›flman›n sonucunda ortaya konulan kararlar hayata geçirilir. Somut gerçekler olarak, somut dönüflümler olarak
topluma yans›r. Örne¤in baz› projeler inceledim; çocuklar›m›z›n yapt›¤› çok güzel
projeler var. ‹nflallah bu projeler destek bulur, finans bulur, ülkemize, sanayimize
geri döner. Ve belki patentler al›n›r, ülkemizin kalk›nmas›na katk›da bulunurlar.
Bu noktada benim sizlerden ricam olacak; mümkün oldu¤u kadar bu konuda da
mevcut politik güçler zorlans›n, imkanlar zorlans›n ve mutlaka hayata geçirilmesi konusunda çal›flmalar yap›ls›n. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Teflekkür ediyoruz efendim. Evet ben yineleyece¤im;
konuflmalar lütfen raporun içeri¤ine iliflkin olsun ki biz raporu tamamlayabilelim.
Buyurun efendim Erdo¤an Bey.
Erdo¤an Oruç: Efendim herkesi sayg›yla selaml›yorum. Ben ‹stanbul Bilim
ve Sanat Merkezi Co¤rafya Ö¤retmeni Erdo¤an Oruç. fiunu söylemek istiyorum. Özellikle Eflatun Okulu’nda Enderunlardan yararlan›ld›¤› ortaya konuldu
arkadafllar taraf›ndan. Günümüzdeki, dünyadaki geliflmeler ve ülkemizdeki durum da ortaya afla¤› yukar› konuldu. Dünyadaki geliflmeler biraz daha fazla
aç›kl›k kazand›r›larak ortaya konulsun isterdik. fiimdi bir fley gözard› edildi gibi
veya tam olarak gerçek yerini bulamad› gibi düflünüyorum. Bu konu da, yak›n
ve uzak gelecekte Türkiye’nin befleri ve ekonomik geliflmesi yeteri kadar dikkate al›nmad›. Ayr›ca küreselleflme ve Avrupa Birli¤i gibi önümüzde bizi bekleyen
geliflmeler var. Bu ihtimaller de yeteri kadar göz önünde bulundurulmad›. Teflekkür ediyorum.
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Prof. Dr. Ayla Oktay: Biz teflekkür ediyoruz, sa¤olun. Bülent Köse. Buyurun efendim.
Bülent Köse: Bir üstün yetenekli çocuk babas›y›m. Çocu¤um okula gitmeden önce durumu biz anlayamad›k. Okulda ö¤renildi ö¤retmenleri taraf›ndan. fiu
anda çocu¤um 12 yafl›nda. Ve biz yedi senedir yani okula gitti¤inden beri onun
hakk›nda hep araflt›rmalar yap›yoruz. Bakanl›klara yaz›lar yazd›k, valilikle görüfltük, ilçelerle görüfltük. Bu toplant› yap›ld›¤› için üç gündür eflim geliyor buraya.
Ben de bugün geldim. Eflimin durumu müsait olmad›¤› için geldim. Benim dile¤im, söylemek istedi¤im flu: Ataflehir’deki Bilim ve Sanat Merkezi’nin yedi seneden beri aç›lmas›n› bekleyen bir veliyiz. Gittik görüfltük, inflaat halinde oldu¤u
zaman› da biliyoruz. Fakat bize üstün yetenekli çocuklar buraya al›nacak, denildi. Dört gözle bekledik. Geçen sene aç›ld› yan›lm›yorsam. Bize bir yaz› geldi. Ben
Maltepe’de oturuyorum efendim. “Buraya Kad›köy’de oturan ve okuyan çocuklar al›nacak” diyor. “Maltepe’de okuyan çocuk al›nmayacak” dendi. ‹lçe baz al›nm›fl. fiimdi benim çocu¤um buradan yararlanam›yor. Bana çeflitli imkanlar sundular flunu yap›n, bunu yap›n diye. Ben satranç dersi ald›r›yorum yedi seneden beri, müzik dersi ald›rt›yorum. Fakat Bilim ve Sanat Merkezi’nden yararlanam›yorum. Benim bu çocu¤um ne olacak? Ocak ay›nda Ankara Rehberlik Merkezi’ne
dilekçeler yazd›k. ‹lçeler aras› dilekçeler yazd›k, valili¤e yazd›k. Hiçbir sonuç alamad›k. fiimdi ben bak›yorum buradaki çocuklar Bilim ve Sanat Merkezi’nden yararlanm›fllar. Çok güzel, hepsi bizim çocuklar›m›z. Biz ülkenin gelece¤i için u¤rafl›yoruz fakat benim çocu¤um yararlanamay›nca çocu¤um da ben de k›skand›m.
Belki buradaki veliler ço¤u bilmiyordur buradaki Ataflehir’deki Bilim ve Sanat
Merkezi’nin yerini. Bilmiyordur fakat ben biliyorum. ‹nflaat halindeyken biliyordum; araflt›rd›m, devaml› araflt›rd›m. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Teflekkür
ederim.
Ülkü Beflkardefl: Bu kadar aciz duruma düflürülemez insan. Bir fleyler yapacaksak hep beraber yapal›m ama bir proje çal›flmas› dedik. Projenin belli bir ölçekle yap›lmas› gerekir dedik. Kad›köy’de bafllad›k, imkan›m›z buna el verdi, elimizden tutan›m›z olmad›. ‹lin imkanlar› ile bu noktaya kadar zorlana zorlana gelebildik. Daha da elimizde somut, bilime dayal› uygulanabilir nitelikte veriler olmad›¤› için baflka bir ilçede, baflka bir yerde açmam›z›n zararlar› olabilecekti. Dikkatli gidiyoruz. Yaln›z hergün birkaç tane veli üstün yetenekli çocu¤u için gerçekten geliyorlar ve flu anda ben utan›yorum velilerimden.
Buyurun efendim.
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fiule Özizmir: Durum Tespiti Raporuyla ilgili çok k›sa konuflaca¤›m. ‹zmir Bilim ve Sanat Merkezi resim ö¤retmeniyim. Resim, müzik tan›lamalar›nda ö¤rencilerimizi tan›mlama yapt›ktan sonra belli kritere göre de¤erlendirdi¤imizde, oluflan listede, o kriterlere göre %80-85 üzerinde bir puanlama yap›yoruz biz kendimizce. Sadece kendi yorumum olarak söylüyorum, çünkü buna yetki sahibi de¤ilim. Bakanl›k’tan geliyor ve bunu da güzel bir uygulama olarak görüyorum. Bakanl›k’tan gelmesi çok güzel, yozlaflmas›n, dejenere olmas›n diye. Listeyi Bakanl›¤a yolluyoruz. Fakat bakanl›ktan benim bakt›¤›mda resim ö¤retmeni olarak 5
ya da 6 ö¤renci %80 ya da 85’in üzerinde iken, %50’ye düflürülüyor. Ben ilk B‹LSEM’lilerdenim. ‹lk B‹LSEM ö¤retmenlerindenim. Birkaç tan›mlama yapt›k. Baraj›n anormal düflürüldü¤ü ve bu kriterlere göre kesinlikle ve kesinlikle ö¤rencilerimizin ço¤unlu¤unun üstün vas›flarda olmad›¤›n›, üstün yetenek de¤erleri tafl›mad›¤›n›, resim ve müzikte kesin ve net söyleyebiliyorum. Hepsi bizim çocuklar›m›z ama arad›¤›m›z kriterler üstün yetenek ise kesinlikle üstün yetenek kriterlerinde de¤ildir, say› çok daha azd›r. Zaten toplumda biliyoruz %2 zannediyorum,
yan›lm›yorsam. Bu flu an bir durum tespitidir. Bunun da bu durum raporuna al›nmas›n›, öbür tarafta da zaten öneri olarak getirmifltim, Bunun da zaman içinde
de çözümlenece¤ine inan›yorum. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Siz komisyonda var m›yd›n›z efendim?
fiule Özizmir: Di¤er komisyondayd›m, bu komisyonda de¤ildim. Politika Komisyonu’ndayd›m.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Teflekkür ederim.
fiule Özizmir: Ben teflekkür ederim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Yani bilimsel de¤erlendirmenin daha farkl› bir flekilde yap›lmas› gibi bir öneriniz mi var?
fiule Özizmir: Kriter %80 ise Bakanl›ktan %50 baflar› kaydetmifl bir resim
ö¤rencisinin üstün yetenekli vasf›nda olmamas› laz›m.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Tamam efendim. Teflekkür ederiz.
Abdülvahap H›zal: Konular mükemmel konufluluyor. Yani komisyon toplant›s›ndan haberi olmayan arkadafllar›m›z bugün tesadüfen flu an burada bulunuyor olabilirler. Ayn› fleyden…
Prof. Dr. Ayla Oktay: Efendim isterseniz ben b›rakay›m bu toplant›y› siz buyurun yürütün. Müsaade ederseniz ben bildi¤im gibi yürüteyim. ‹nsanlar a¤z›n› açmadan ne konuflaca¤›n› nereden bilece¤im. Evet konu hakk›nda konufluyorsunuz.
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Abdülvahap H›zal: Konu hakk›nda konufluyorum. Beyaz›t ‹lkö¤retimde çal›fl›yorum. Yan›n›zdaki Ümit Han›m bizim hocam›z. Yani konuyla alakas›z insanlar
de¤iliz herhalde. Ya bize söyledi ya da kendisi üzerine al›n›yorsa al›ns›n bizim
problemimiz yok. Karma s›n›f uygulamas›n›n nas›l olmas› gerekiyor? Bizim okulda yetenek ayr›m› biraz farkl›. Üstün zekâl› ö¤rencileri geliyor. Rehberlik araflt›rmadan. Üniversiteden de eleniyor. Fakat geri kalan ö¤renciler mahallenin çocuklar› oluyor. Benim tavsiyem mahallenin çocuklar› yerine bir bölge olabilir. Mesela
suriçi. ‹stanbul için konufluyorum. Suriçi veya bütün ‹stanbul için. Nas›l Galatasaray’da ö¤renciler kura yoluyla al›n›yorsa, geri kalan çocuklar buradaki ö¤rencilerin de kura yoluyla al›nmas› gerekiyor. Ve daha sonras›nda birinci s›n›f›n sonunda veya birinci s›n›f olmasa bile en geç ikinci s›n›f›n sonunda bu normal gelen ö¤rencilerin projeye uyumu önemli. Ne kadar uyum sa¤layabiliyor, ne kadar uyum
sa¤layam›yor. Bunlar›n ya elenmesi gerekiyor veya yerlerine yenilerinin gelmesi
gerekiyor. Çünkü özel ö¤renim güçlü¤ü olan çocuklar da var. Mahallenin çocu¤u olup özel ö¤renme güçlü¤ü çekiyor. Ümit han›mlar›n ekledi¤i fleyler hariç, yani 170 olan çocu¤u bir arada tutuyorsunuz. Burada çok zorlan›yoruz iflin gerçe¤i. Çünkü o da bir birey, ona da sayg› göstermemiz gerekiyor. Onun da e¤itimö¤retim hakk› var. Yani bu ö¤rencileri biraz ay›klamak gerekiyor gibime geliyor
projenin içerisinden.
Bu da bir yöntem.
Abdülvahap H›zal: Ö¤retmenlerle ilgili olarak söyleyece¤im fley ise flu:
Ümit Han›m’a destek ç›kmak mahiyetinde söylüyorum. Milli E¤itim yoluyla istekli ö¤retmenlerin Ümit Han›m taraf›ndan, komisyon taraf›ndan belirlenip projeyi
onlar›n yürütmesi laz›m. Biz bu okulu pilot okul olarak seçtik, kadrolu ö¤retmenler bu ifli yapacak. Bir kere ö¤retmenlerin yeterlili¤i ne kadar, bu ifli ne kadar biliyorlar veya en önemlisi isteklilik. Çünkü Türkiye’de hizmetiçi e¤itim görmemifl
bu insanlar için bir e¤itim bile yok. Daha yeni yeni bafllayan bir e¤itim. Bunun süratli bir flekilde Milli E¤itim taraf›ndan duyuru yap›l›p, kabiliyetleri olmayan ö¤retmenlerin bu e¤itimde olmamas› gerekiyor. Bunlara bir bildiri yap›l›r. Ö¤retmenlerin seçimi çok daha rahat olur. Ümit Han›m’›n ifli kolaylafl›r, yoksa Ümit Han›m çok
zorlanacakt›r. Sayg›lar.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Tabi sadece Ümit Han›m de¤il yar›n baflka projeler de
olacak böyle.
Abdülvahap H›zal: Yani yola ç›karken biz kervan› yolda düzmeyelim, önce
düzelim. Okulun mesela binas›, depreme dayan›kl› de¤il, flimdi y›k›lacak.
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Prof. Dr. Ayla Oktay: Tamam onu biliyoruz. Teflekkür ederiz. fiimdi bizden
yaz›l› olarak söz isteyen konuflmac›lar›m›z bitti. Divan üyelerimizden bir arkadafl›m›z›n sözü var. Kapan›flta m› kullanacaks›n? Peki. O zaman baflka söz vermiyorum. Teflekkür ederim. fiimdi raporu oylar›n›za sunuyorum. Evet kabul edenler.
Kald›rmayanlar var, çocuklar› da say›yorsunuz.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Delegeler, çocuklarda delege tabi, onlar› da say›yoruz. Kabul edenler evet bir kere daha görelim. Teflekkür ederim. Sayamad›n m›?
Peki kabul etmeyenlere bakal›m flimdi anlafl›l›r. Kabul etmeyen var m›? Yok. O zaman Durum Tespiti Raporu oy birli¤i ile kabul edilmifltir. Teflekkür ediyoruz efendim. Evet flimdi ikinci raporumuz haz›r m› Süleyman hocam? Tabii lütfen buyurun. Say›n hocam›z Prof. Süleyman Çetin Özo¤lu’nun politika konusundaki raporunu sunmak üzere davet ediyorum. Buyurun hocam.
Prof. Dr. Süleyman Çetin Özo¤lu: Say›n Baflkan. De¤erli kat›l›mc›lar. Üç
günün yo¤un çal›flmas›n›, bu ifle gönül verenlerin konuyla ilgili heyecan›n› hep
beraber yaflad›k. Bu gelecek için bize umut da verdi. Böyle bir tablo çizdi. Onun
için bu kongreyi düzenleyenlere ayr›ca da teflekkür etmek gerekiyor. Böyle bir önsözle girmemin nedeni de flu. Bize verilen görev biraz önce tart›fl›lan rapordan biraz daha farkl›. Bize gelecekle ilgili bu konuda ne yap›labilir, neler yap›lmas› gerekir konusunda bir raporun oluflturulmas› görevi verildi. fiansl›yd›k bir ölçüde.
Bu konuyu inceleyen, emek veren bir ekibin bize ve sizlere sundu¤u bir ön rapor
vard›. Komisyonumuz politika diye nitelenen görev için ilk gün yani dün genel bir
görüflme yapt› ve o görüflmede belirlenen görüfller, belirlenen öneriler çerçevesinde ön raporun bir önceki komisyonumuzun da yapt›¤› gibi tart›flmalar›m›za
görüflmelerimize esas olmas›n›, ön raporun esas al›narak bir rapor oluflturulmas›n› kararlaflt›rd›k. Böylelikle çok isabetli bir yaklafl›mla biz bugünkü çal›flmam›za
bafllad›k. Ön raporda önce amaç ve ilkeler gibi temel baz› hususlar ve bir de dünyadaki bu konularda yap›lan çal›flmalar vard›. Ön raporu tekrarlamama gerek
yok. Ön raporla ilgili komisyonumuzda yap›lan görüflmelerde, ülkemizde, biraz
önce de dile getirilen sorunlara gelecek y›llar› da dikkate alarak nas›l yaklaflabiliriz, bu konuda bu kongre topluma ve ilgililere nas›l mesajlar verebilir konular› yer
al›yor. Biraz önce bir konuflmac› da de¤indi. ‹flte her fleyi söylüyoruz ama bunlar›n uygulamaya geçmesi. Efendim. Baz› konular var ki toplumu ilgilendiren, bireyleri ilgilendiren konular›n hemen uygulamaya geçmesi kolay de¤ildir. Baz› konular as›rlar alm›flt›r, baz› konular y›llar alm›flt›r, baz› konular özellikle politikac›lar
arac›l›¤›yla saatler alm›flt›r. Biz böyle bir politikay› tercih etmedik. Biz belki y›llar
alacak çal›flmalar› öngören bir öneriyi sizlerle paylaflmak ve bunu kamuya sun-
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mak türünde bir çal›flmay› oluflturup size ve kongre yetkililerine sunmay› kararlaflt›rd›k. Sunumu size de da¤›t›lm›fl olan “Üstün Yetenekli Çocuklar E¤itimi” konusundaki politika ön raporunu hangi boyutlarda inceleyerek yenilikler veya farkl›l›klar getirdik yönünde ele al›p sunmak istiyorum. Bu kapsamda bilgisayar bize
hiç beklemedi¤imiz bir sorun ç›kard›¤› için özür dileyerek kesik kesik konuflmak
durumunda kald›m. Biraz önce bilgisayar ç›kt›lar› geldi. Bir birbuçuk saattir sa¤olsun ilgili arkadafl yapt›¤›m›z rapor de¤iflikliklerini gündeme alabilmek için bilgisayarla mücadele etti. Getirdi¤imiz önerilerin temelinde komisyonumuza kat›lan
delegelerin aç›klay›c›, gelifltirici görüflleri temel olmufltur. Her birine ayr› ayr› teflekkür etmek, sayg›lar›m› sunmak istiyorum huzurlar›n›zda. Coflkulu tart›flmalar
yapt›k, duygusal diye nitelenebilecek tart›flmalar yapt›k ama tüm bunlar bizim üstün yetenekliler konusunda bu toplumun yapmas› gereken ifllerde bundan sonraki y›llarda bekledi¤imiz düzeyi sa¤lamak için gayretlerimizin bir ürünüydü. O
bak›mdan komisyonumuzdaki bu coflkulu ama çok yararl› tart›flmay› da huzurlar›n›zda paylaflmak istiyorum. Ve ümit ediyorum ki bu tür toplant›larda bu coflkulu konuflmalar› yapan, öneriler getirenlerin kendi uygulamalar›nda da bunlar› sürdüreceklerdir. Bizim yapt›¤›m›z de¤ifliklikler baz›s› sözcük de¤ifliklikleri, baz›s› bir
nevi cümlelerin eklenmesi gibi konular. Biz dünyadaki geliflmelerle ilgili bilgiler
konusunda yeni bir ek yapmak, onlara yeniden bakmak gere¤ini de fazla duymad›k. Sa¤olsun dünyada yap›lanlar› bizim önümüze belirli bir çerçevede ön raporu haz›rlayan ön komisyon getirmiflti. Biz raporun boyutlar k›sm›nda yani üstün
yeteneklilerin e¤itimi konusundaki boyutlar k›sm›ndan bafllad›k. Bu çerçevede
üzerinde tart›flt›¤›m›z önemli konulardan bir tanesi medya kavram›. Medyan›n bu
konudaki yararlar›n› ve zararlar›n›, ne düzeyde oldu¤u, nerelere götürebilece¤i,
olas› tehlikeler ve olas› yararlar gibi konular› tart›flt›k ve ön rapordaki metne flu
bilgiyi flu maddeyi eklemeyi kararlaflt›rd›k. 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 diye bir ilkeyi, bir maddeyi
ön raporun bu kesimine eklemeyi kararlaflt›rd›k. Ayr›ca boyutlarda medya diye bir
bafll›kta yap›lan tart›flmalarda, komisyonumuzdaki farkl› görüflleri bütünlefltirmek
yönünde yapt›¤›m›z çal›flmalar bu bafll›¤›n de¤ifltirilmesi iletiflim, bas›n ve yay›n
fleklinde bir bafll›kla konuya yaklafl›lmas› kararl› bir biçimde ele al›nd›. Ve bir ifadenin eklenmesini özellikle vurgulamak istiyoruz. Medyan›n yanl›fl anlamlara yer
açmayacak biçimde yönlendirilmesine özen gösterilmelidir vurgulamas›n› yapmak istedik. Bu raporun kamuda ve ilgili kurumlarda ve kurulufllarda de¤erlendirilmesinde böyle bir önerinin, böyle bir uyar›n›n yararl› olaca¤›n› komisyonumuz
düflündü ve bunu sizinle de bir ekleme olarak paylaflmak istiyorum. Raporda
analar babalarla ilgili konuda eklenecek bir durum yok. Ön raporda konu yeterince ele al›nm›fl görüflüyle size oldu¤u gibi sunmay› kararlaflt›rd›k. Üniversiteler
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konusunda üniversitelerin üstün yeteneklilerin e¤itimine iliflkin katk›lar›, hatta
görevleri bugüne kadar gerçeklefltirdikleri veya gerçeklefltiremedikleri konular
tart›fl›ld›ktan sonra ön raporda yer alan ifadelere yaln›z E¤itim Fakülteleri de¤il,
üniversitedeki ilgili fakültelerin de üstün yetenekliler e¤itiminde görev almas›n›
sa¤layacak bir eklemenin, bir ifadenin yer almas›n› kararlaflt›rd›k. Böylelikle üstün
yetenekliler yaln›z E¤itim Fakültelerinin yani ö¤retmen yetifltiren fakültelerin göreviymifl gibi de¤il, di¤er fakültelerin de üstün yeteneklilerin e¤itim konusunda
görevlerinin oldu¤u, bu görevleri yerine getirmesi konusunda bir bafllang›c›n da
gerekli oldu¤unu vurgulamay› yayarl› bulduk. Özellikle bu ilgili fakültelerin yaln›z
örgün e¤itim de¤il, yayg›n e¤itim konusunda da üstün yeteneklilere, e¤itim ve
uygulama olanaklar› sunmas›n›n üniversitenin bir görevi oldu¤unu da kamuya
duyurmak istedik. Tart›flmalarda özellikle karfl›lafl›lan sorunlar› da dikkate alarak
üyelerimizin getirdi¤i ö¤retmen yetifltirme programlar›ndaki dersler, üstün yeteneklilerin fakültelerde alacaklar› dersler gibi konulardaki önerilerini de dikkate ald›k. Bundan sonraki uygulamalara ›fl›k tutaca¤›n› düflündü¤ümüz için böyle bir
de¤erlendirmeyi vurgulad›k. Yasal düzenlemeler ve kaynaklar konusunda çok büyük bir ekleme, çok büyük bir farkl›l›k söz konusu olmad›. Ancak özellikle vurgulanan bu tür çal›flmalarda bilimin ve bilimsel araflt›rmalar›n yerinin yeterince ele
al›nmad›¤› yönündeki oluflan görüfllere de bir yan›t vermek üzere istihdam konusunda ve üstün yeteneklilerin e¤itiminin üniversitede veya Milli E¤itim Bakanl›¤›
bünyesindeki okullarda geliflmesinde ve konunun bütünlü¤ünde AR-GE çal›flmalar› diye nitelenen araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›n›n mutlaka ele al›nmas›n› vurgulad›k. Komisyonumuz ön raporda haz›rlanan ve biraz önce özetlemeye çal›flt›¤›m konular ve yapt›¤›m›z eklemelerin yan› s›ra yayg›n e¤itim konusunda ülkemiz
için bir modelin tart›fl›lmas›n› ön raporda önerilen modelin tart›fl›lmas›n› zaman›n
izin verdi¤i ölçüde ayr›nt›lar›yla gerçeklefltirdik. Komisyonda olan arkadafllar zaman zaman duygusal boyutta yaflad›lar ve görüfllerimizi paylaflmaya çal›flt›k. Bu
bir ölçüde konunun öneminden ve konunun gelecek y›llardaki geliflmesine bel
ba¤lamam›zdan kaynakland›. O yönüyle biz komisyon olarak Genel Kurulumuzda, Türkiye için önerilen modelin, komisyonumuzda e¤er benimsenirse, ayr›ca
bu kongreyi düzenleyenlere bir görev olarak verilmesini ve ilgili mercilerde bu
modelin izlenmesini, y›llar da alsa bunun gerçekleflmesi için her birimize görevler düfltü¤ünü de kabul ederek, mücadeleyi bugünden itibaren bafllatmay› ve kamuya biz üstün yeteneklilerin e¤itimin gereklili¤ini art›k bu çerçevede gelecek
için böyle bir modelle ele al›nmas›n› gerekli görüyoruz diyebilelim diye de bir
beklentiyle sizin karfl›n›za gelmifl bulunuyoruz. Bu konuda Türkiye için önerilen
modelde iki boyut var: Örgün e¤itim, yayg›n e¤itim var. Örgün e¤itim boyutu
uzun uzun tart›flt›¤›m›z ön raporda getirilen baz› konular› komisyonumuz benimsemedi kendisi bir öneri getirdi. Tahmin ediyorum Genel Kurulumuzda bu fark-
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l›l›¤› belirli ölçülerde tart›flma gere¤i duyacakt›r. Ön raporda örgün e¤itim için iki
uygulama modeli önerilmiflti. Özel grupland›rmalarla üstün yetenekliler için ayr›
okul modeli. Yap›lan tart›flmalardan sonra özel grupland›rmalar modeli komisyonumuzca kabul edildi. Üstün yetenekliler için ayr› okul modeli ise yeterli oy alamad›¤› için raporumuzda yer almad›. Bu konunun d›fl›na ç›kt›¤› anlam›na gelmesin. Raporumuzda yer alamad› fleklinde özellikle sunmak istiyorum. Genel Kurulumuzun bunu herhalde tart›flmas› da çok do¤al olacakt›r diye de düflünüyorum.
Önerilen bir model ise bunun yerine okul öncesi ilkö¤retim ve orta ö¤retim düzeyinde üstün yetenekliler için ayr› programlar modeli. Böylelikle okul yerine
program türü modeli okul öncesi ilkö¤retim ve orta ö¤retim örgün e¤itim kurumlar›nda yer almas› ve üstün yeteneklilerin e¤itiminin sa¤lanmas›n› önermifl oldu. Dolay›s›yla ön raporda yer alan üstün yeteneklilere ayr› okulla ilgili yap›lan
aç›klamay› da raporumuzda ele alamad›k. Ama ön raporda bu konu bir bütünlük
içerisinde bir sistem içerisinde zaten size sunulmufl görünüyor. Yayg›n e¤itim konusunda ise bir örgüt önermek konusunda ön raporda yer alan konuyu ayr›nt›lar›yla tart›flt›k. Bu yeni bir yaklafl›m. Hatta belirli kimselere göre bir hayâl, ütopya ama yayg›n e¤itim için, üstün yetenekliler için gerekli oldu¤unu düflündü¤ümüz bir durum. Bunun için bu öneriyi Kongre’nin önerisi haline getirebilirsek sizlerin oylar›yla, kamuya bunu duyurabilirsek ve ondan sonra da bunu izleyebilirsek karfl›laflt›¤›m›z sorunlar›n büyük bir k›sm›n› bilimin ›fl›¤›nda ça¤›n gerektirdi¤i
yöntemlerle çözme olana¤›m›z ortaya ç›kacakt›r diye de düflünüyoruz. Önerilen
örgütün komisyon görüflmelerinde ismi de¤ifltirildi. Türkiye Üstün Yeteneklileri
De¤erlendirme Kurumu diye bir isim üzerinde anlaflmaya var›ld› ve komisyon raporunda yer ald› ve size bu flekliyle sunuyoruz. Bu sorumlu bir kurum olacak, yasayla kurulacak. Bunun e¤itim ve e¤itimle ilgili say›labilecek ifllevlerini ön rapordaki flekliyle muhafaza ettik. Ancak ona, o ifllevlere bir konuyu daha ekledik. Ö¤retmenlerin sürekli e¤itiminin ve bir sertifikaland›rma düzene¤inin gereklili¤ini
vurgulad›k. Bir di¤er deyiflle art›k ça¤›n gerektirdi¤i türde sertifikaya yönelik hizmet içi e¤itim veya gelifltirme e¤itiminin gereklili¤ini vurgulamak istedik. Yoksa
herhangi bir hizmetiçi e¤itime kat›l›p bir sertifika almadan bir konuyu tamamlam›fl olamayaca¤›m›z› vurgulamak istedik. Bu kurumun modeli ve bu kurumun ifllevleri ön raporda yer ald›¤› flekliyle belirlendi ancak bir ekleme yapt›k. Dedik ki
bu kurum uluslar aras› düzeyde de iflbirli¤i yaps›n, uluslar aras› projelere kat›ls›n
üstün yetenekliler konusunda. Bu konu e¤er bu modelle beraber gerçekleflirse
ümit ediyoruz ki hem Durum Tespiti Raporu’nda hem bizim raporda yer alan
dünyada yap›lanlarla ilgili bir dirsek temas›m›z›, bir paylafl›m›, ortaklafla yürütmeleri de sa¤layacakt›r. Ve böylelikle, biz bu kurumun üstün yetenekliler konusunu
bir bütünlük içerisinde ele almas›n›, kendisine verilen sorumluluklar› ki bunlar say›ld›¤› flekliyle hem Durum Tespit Raporu’nda hem bizim raporumuzda belirlenen
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boyutlarda olacakt›r. Bunun içerisinde araç gereç gelifltirme sözkonusudur, ö¤retmen yetifltirme sözkonusudur, program gelifltirme sözkonusudur, üstün yeteneklilerin ö¤retimlerine iliflkin e¤itimlerine iliflkin sorunlar sözkonusudur ve istihdamlar›na iliflkin durumlar da sözkonusudur. Böyle olunca bu kurumun ülkemizde üstün yeteneklilerin e¤itimiyle ilgili olan ve ilgili olabilecek kurumlar›n temsilcilerinden oluflan bir örgüt yap›s›yla oluflturulmas›, bir yasayla bunun kamuya hizmet
verecek hale getirilmesi önerisini de düflündük. Ancak bu ayr›nt›y› raporumuzda
zaman yetersizli¤inden dolay› yeterince ele alamad›¤›m›z için flöyle dedik. Böyle
bir kurumun, böyle bir örgütün oluflturulabilmesi için üstün yeteneklilerin e¤itimiyle ilgili kurumlar›n temsilcilerinden oluflacak bir çal›flma grubu oluflturulsun,
bu çal›flma grubu bu model çerçevesinde bu kurumun oluflturulmas›na iliflkin bir
taslak haz›rlas›n. Böylelikle ön raporda üstün yeteneklilerin e¤itimi konusundaki
politikalarla ilgili belirlenenlere bizim komisyon olarak getirdiklerimiz, komisyon
olarak belirlediklerimiz özetle bu çerçevededir. Dolay›s›yla bir önceki komisyonda
oldu¤u gibi biz de emek ürünü olan ön raporu de¤erlendirdik, komisyonumuz
buna katk›lar getirdi, ümit ediyoruz ki Genel Kurulumuz, kongremiz bu katk›lar›m›zla beraber ön raporumuzu da ve bizim komisyonumuzun raporunu da de¤erendirerek bize, ilgililere bir görev vermifl olacak. Bu görev verme konusunda
üstün yetenekli çocuklar›m›z, gençlerimiz biraz sessiz kald›lar. Ama onlara da diyoruz ki bu görev bizim oldu¤u kadar sizin de göreviniz. Sizin de üstün yeteneklilerin e¤itimi çerçevesinde çal›flmalar›n›zda, geliflmelerinizde bu çizdi¤imiz çerçevede katk›lar›n›z sürmek durumunda. Bir süreklili¤i sizinle sa¤lamak durumunday›z. Belirli y›llar sonra bugün bizim yapt›¤›m›z konuflmalar› sizin yapman›z› da
bekliyoruz demek istiyorum. Bu çerçevede bir noktay› da sizinle paylaflmak istiyorum. Bir önceki raporda da durumlar belirlendikten sonra ister istemez çözüm
önerileri de ele al›nm›fl, dolay›s›yla baz› örtüflmeler, belki baz› tekrarlar sözkonusu. Bu kaç›n›lmaz bir durum. Çünkü iki komisyonun bir araya gelip bu ay›klamay› yapma olana¤› yoktu. Ama bu bir zarar de¤il, bu bir yarar. Belkide raporlar›n
birlefltirilerek kamuya sunulmas›nda, ilgili mercilere sunulmas›nda bu tür tekrarlar› dikkate alarak bir ortak rapor, kongrenin belirledi¤i ilkeler çerçevesinde, çizdi¤i tablo çerçevesinde haz›rlamak sözkonusu olabilir. Ben komisyon üyelerime,
kongreyi düzenleyenlere emekleri için tekrar teflekkür etmek istiyorum. Beni sab›rla dinledi¤iniz için de sayg›lar›m› ve teflekkürlerimi sunuyorum. Teflekkür ediyorum say›n baflkan.
Prof. Dr. Ayla Oktay: De¤erli hocam›za biz de çok teflekkür ediyoruz. Gerçekten her iki raporu da neredeyse mukayese ederek ve farklar›yla, benzerlikleriyle aç›k bir flekilde sundu. Zannediyorum bu, söz alacak konuflmac›lar›m›z aç›s›n-
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dan da daha çok ipucuna sahip olacak. fiimdi komisyon çal›flmalar›m›z›n gere¤i
olarak biz konufltuk, biraz sonra bu politika komisyonuyla ilgili raporu da görüfllerinize sunaca¤›m. Ama özellikle benden kongre düzenleyicilerinin bir dile¤i var,
çocuklar var. Biliyorsunuz onlar da bu Kongre’nin üyeleri, onlar da delege. Önce
onlar›n görüfllerini sonra da yetiflkinlerin görüfllerini alaca¤›z. Evet, çocuklar s›ra
sizin. Politika önerileri konusunda bu raporla ilgili ve rapora konulmas›n› özellikle
istedi¤iniz konular varsa bunlar› aran›zdan söz vererek bize sunabilirsiniz.
Çocuk Görüflü: Sayg›de¤er büyüklerim, sevgili arkadafllar›m. Öncelikle hepinize iyi günler dilerim. Öncelikle nas›l bir e¤itim istiyoruz ve politika önerileri
üzerindeki düflüncelerimizi size aktaraca¤›z. Öncelikle ülkemizdeki yabanc› dil
e¤itimine ben dikkat çekmek istiyorum. Yabanc› dil e¤itimi ö¤retmenlerimiz taraf›ndan bütün döneme yans›t›lamamaktad›r. Ve dönemde s›k›flmalar meydana
gelmektedir. Ayr›ca son birkaç ünite baz› okullar›m›zda ifllenememektedir ve ö¤renciler ö¤retmen de¤iflikli¤inden de çok y›k›lmaktad›rlar. Ayr›ca ikinci bir noktaya de¤inmek istiyorum. E¤itim hepimiz için eflit de¤il. Pek çok kifli iyi e¤itim ald›¤› gibi, pek çok kifli de kötü e¤itim al›yor. Ald›¤›m›z e¤itim acaba dünyadaki di¤er ö¤rencilerle ayn› seviyede mi, ya da Türkiye’deki flartlara uygun mu? Bu da
di¤er bir soru. Üçüncüsü ise ‹ngilizce’de ve baflka derslerde de dersler döneme
yay›lam›yor ve ikinci dönemin son k›sm› pek çok okulda bofl geçmekte. Bu da
e¤itimimizin büyük sorunlar›ndan bir tanesi. Teflekkür ederim.
Çocuk Görüflü: Ben de konuflmama bafllamadan önce hepinize sevgiler ve
sayg›lar sunuyorum. Ben de e¤itimimizin baz› yönlerine ilgi çekmek istiyorum.
Mesela e¤itimimizdeki eflitsizlik konusuna. Baz› çocuklar maddi imkanlar› elverdi¤i için özel okullarda okumakta, baz›lar› da devlet okullar›nda okudu¤u için
özellikle LGS ve ÖSS s›navlar›nda düflük notlar ve yüksek notlar al›nmakta. E¤itimimiz hakk›nda eflitlik konusunda da ben de arkadafl›m›n dedi¤i gibi bu konuya
dikkat çekmek istiyorum. E¤itimimiz hakk›nda iki tane daha görüflüm var. Bir görüflüm de e¤itimimizin sekiz y›l olmas›. Sekiz y›lda ö¤retmenlerin bizi gözlemlemedi¤ini ve bu gözlemlerinin sonunda ö¤rencinin sekiz y›ll›k raporlar›n›n sonucu
ö¤rencinin zekâ seviyesine göre ve ilgi duydu¤u konuya göre yönlendirilmesini istiyorum. Gözlem raporlar› uygun olmayan ö¤rencilerin ise becerilerine ve el becerilerine göre yönlendirilmelerini istiyorum. Ben de yan›mdaki büyük ablama
söz vermek istiyorum.
Çocuk Görüflü: Teflekkür ederim. Herkese merhaba. Ben ilk önce s›nav sistemine de¤inmek istiyorum. Bana göre test olmamal›. fiöyle test tamamen ezbere dayanan bir sistem ve ak ve kara. Dünya böyle de¤il. Dünya’da griler var ve üs-
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tün yetenekli olmak da grileri görebilmeyi getiriyor. Test sistemi yerine ÖSS, LGS
yerine yaz›l› gibi bir sistem olmal› belki de. Ve sonuçlar›na bir heyet karar vermeli. fiöyle yaz›l› bir sistem. Bilgileri ö¤rencilerin özgürce ifade edebilece¤i flu flöyledir, bu böyledir demeden kendi görüfllerini de katarak ö¤rendiklerini yorumlayabilece¤i bir sistem. Ö¤renci merkezli e¤itim devreye giriyor burada. Araflt›ran, birfleyleri araflt›ran ö¤renciler olmal›. Asl›nda ö¤renciler kendileri ö¤renmeli. Ö¤retmenler ö¤rencilere yard›mc› olmal›. Ö¤retmenler ö¤renciye flunu ezberle, bunu
ezberle dememeli. Özel yetenekliler içinse kapasitelerini her anlamda kullanabilecekleri baz› merkezler yap›lmal› bence. Müzik olsun, resim olsun, el sanatlar› olsun, fen olsun, matematik olsun her fley, her anlamda… Bu kadar.
Çocuk Görüflü: Sözlerime bafllamadan önce bu salona teflrif eden büyüklerimi, arkadafllar›m› selaml›yorum. Öncelikle flunlar› söylemek istiyorum: Art›k Türkiye’deki e¤itim sisteminde eksiklikler var. Önce LGS ve ÖSS s›navlar› çok farkl›
flekillerde yap›l›yor. Mesela bir ö¤rencinin resme yetene¤i var fakat bu ö¤renci
LGS s›nav›na resim gibi daldan kat›lam›yor. Sorunlardan biri de bu. Bence e¤itim
sistemi, ö¤renci birinci s›n›fa bafllamadan önce gözlem raporlar› haz›rlanmal›.
Okul öncesi e¤itimi zorunlu olmal› ve gözlem raporlar› haz›rlanmal›. Ö¤rencinin
yapabilece¤i fleyler kaydedilmeli. Bundan sonra devaml› olarak her ö¤renciye
farkl› bir ders program› uygulanmal›. Ders program› yak›n olan ö¤rencileri bir s›n›fta toplama sistemi çok ifle yarayabilir. Çünkü ö¤renci o zaman çok daha rahat
kendi yeteneklerine göre meslek bulabilir. Mesela Türkiye’de art›k çok iyi bir üniversiteyi bitirmezseniz iyi bir ifl de bulam›yorsunuz. Etiket sorunu yüzünden. ‹nsanlar, kendi yeteneklerine göre s›n›fland›rmak laz›m. Bir büyü¤üm Milli E¤itim
Bakanl›¤› s›n›r› çok alçakta tutuyor dedi. Bence hakl›lar. Çünkü Milli E¤itim Bakanl›¤› s›n›r› %50’ye düflürdü¤ü zaman gerçekten özel yetenekli olanlar tam olarak ortaya ç›km›yor. Sözlerim bu kadar.
Çocuk Divan› Üyesi: Ben bu konuda di¤er arkadafllar›ma da söz vermek istiyorum. Politika ve kendi e¤itimimiz hakk›nda görüfllerini bildirmek isteyen varsa… Buyrun.
Candost Demiröz: Afyon Bilim ve Sanat Merkezi’nden geliyorum. Ben bu
konuda kendi e¤itimim hakk›nda konuflmak istiyorum. Bir kere LGS ve ÖSS gibi
sekiz y›l› iki saate, dört y›l› iki saate s›¤d›ran bu s›navlar bana yeterli gelmiyor. Yani girdi¤imiz bölümlere de bu flekilde girmemiz ne derece do¤ru ayr› bir konu.
S›navlara bu flekilde test çözümüyle giriyoruz. Ezbere dayal› oldu¤u için herkesin
ö¤renme flekli farkl›. Kimi çok test çal›flarak çözer, kimi okur, kimi ö¤retmenin
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söyledi¤ini dinler, öyle anlar. Herkesin ö¤renme yöntemleri farkl›d›r. Herkese hitap edecek bir yöntem bulunmal› ve daha çok mülakat, sözlü ya da yaz›l› bir flekilde yap›l›rsa, yoruma dayal› s›navlar yap›l›rsa ö¤renci hak etti¤i yeri al›r. Sanatta baflar›l› olan kifliler, konservatuara gitmek isteyen ö¤renciler ço¤u zaman daha zengin olanlar›n arkas›nda kalabiliyor. Onun d›fl›nda özel okullara giden ö¤rencilerin arkas›nda kalabiliyorlar. Bu yüzden s›nav sisteminin gelifltirilmesini istiyorum ben. Oniki y›ll›k bir e¤itimin sonunda, bütün hayat›m› ufac›k bir üç saatin
sonundaki sonuca ba¤lamak istemiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
Çocuk Görüflü: Herkese merhaba. Yine ben. Benim söyleyece¤im fley kendi okulumla ilgili. Ben bir Fen Lisesi’nde okuyorum. Daha önce de bunu belirttim. Fen Liseleri’nde okurken zaman›m›z› laboratuarlarda geçirmiyoruz. As›l amac›ndan sapt› çünkü Fen Liseleri. Bizim amac›m›z flu anda ÖSS’de derece yapabilmek. Halbuki bir Fen Liselinin amac› bu olmamal›. Ülkesine yard›mc› olabilmek
için çal›flmal› bir Fen Liseli ö¤renci. Sadece bir ÖSS’deki alabilece¤imiz bir derece
de¤ildir. Tamam, bak›yoruz ÖSS s›nav› sonuçlar›nda Fen Liseleri her zaman birinci oluyor ama Fen Lisesi’nin anlam› bu de¤il. Bu konuda kongrede bir fleyler yap›lmad›. Belki baflvurmam gereken mercii de buras› de¤il, tam bilmiyorum. Ama
en az›ndan böyle bir problemi de dile getirmek istedim. Teflekkür ederim.
Ömer Faruk Toto: Amasya Bilim ve Sanat E¤itim Merkezi ö¤rencisiyim. Ben
kendi e¤itimim ve toplumun e¤itimi için öncelikle ezbere de¤il yoruma dayal› bir
e¤itim istiyorum. Arkadafllar›m›n da belirtti¤i gibi yani yarat›c›l›¤› gelifltirecek, yoruma dayal› ve uygulamal› bir e¤itim istiyorum. Yarat›c›l›¤› gelifltirecek, bulmacalar›n, zekâ oyunlar›n›n ve bu tür fleylerin dersler içinde en az›ndan iki üç ders boyunca çözülmesini istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
Mehmet Baflaktepe: Ordu Bilim ve Sanat Merkezi ö¤rencisiyim. Ben öncelikle flunu diyece¤im. Gerçekten sekizinci s›n›f ve lise ömrümün en güzel y›llar›
olacak. Ben, ömrümün en güzel y›llar›n› s›navla çürütmek istemiyorum. Bence s›nav de¤il yorum bile olmamal›. Genel bir de¤erlendirmenin sonucunda girilmeli
okullara, not da olmamal›. Notlar bence gerçek de¤il, ders içinde yapt›¤›m›z fleyler gerçek not de¤il. Yaz›l›ya çal›fl›rs›n iyi not al›rs›n ama derse hiçbir zaman çal›flamazs›n, çal›flsanda gerçek olmaz.
Gizem Öncü: Yasemin Karakaya Bilsem’den geliyorum. Biz B‹LSEM’li ö¤rencileriz. ÖSS ve LGS s›navlar›nda bizim bir art›m›z olmal›. Bunu bir art› olarak kullanabilmeliyiz veya art› bir puan olarak kullanabilmeliyiz. Ben böyle düflünüyo-
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rum. Madem bir ayr›cal›¤›m›z var veya biz sizin yarar›n›za olan bireyleriz o zaman
bize de yarar›m›z› gösterin diye düflünüyorum.

Prof. Dr. Ayla Oktay: Ama komisyon baflkan›m›z yeterli oy almad›¤›n› söyledi onun.

Ça¤r› Buldu: fiimdi size e¤itimim hakk›nda gördü¤üm baz› fleyleri söylemek
istiyorum. E¤itimde herkesin de dile getirdi¤i gibi yaz›l› sistemi en büyük sorun.
Bu sistem yaz›l› de¤il de sözlü fleklinde yap›ls›n. Sözlüde haz›r ol fleklinde durulmamal›. fiunu oku flunu ezberledin mi biçiminde sertçe cümleler kullan›lmamal›. Ve bir fley soraca¤›m: Biz burada konufluyoruz, bizi duyan büyük var m›? fiu an
Türkiye’yi de¤ifltirecek büyük var m› bizi duyan? Ve ayr›ca burada böyle bir insan
olmad›¤› sürece bizim bu konuflmalar› yapmam›z›n pek bir anlam› yoktur.

Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Biz onun tekrar burda oylanmas›n› talep
ediyoruz. Ben ve beni destekleyen di¤erleri flu anda Ankara Fen Lisesi uygulamas›yla bafllayan Fen Liseleriyle devam eden model zaten ayr› bir okul modelidir. fiu
an mevcut durumda zaten bu vard›r. Biz zenginlefltirilmifl, farkl›laflt›r›lm›fl, h›zland›r›lm›fl programlar›n yan›nda ayr› okul modelini de öneriyoruz… Güzel sanatlar
Sosyal Bilim Liseleri gibi zaten nisbeten ayr› okul uygulamalar›, uygulamam›zda
var. Dolay›s›yla bunun tekrar ele al›nmas›n›, oylanmas›n› talep ediyorum. Teflekkür ederim.

Prof. Dr. Ayla Oktay: Say›n Baflkan son bir söz daha alal›m, bir görüfl, ondan sonra yetiflkinlere verelim sözü.
Arkadafllar lütfen rapor üzerine konuflursak daha güzel olur.
Cemilhan Turhan: Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu’ndan geliyorum. Asl›nda ben
flu anda büyüklerin bize yapmas› gereken fleyleri söylesem. Yine Ça¤r› a¤abeyin
dedi¤i gibi o kadar sert davranmamalar› gerekiyor. Bir fley ezberleteceksen ayn›
kitab› al ve onun yan›na git ve onun yan›nda ezberle. Hem kendin ezberle hem
de ona ezberlet. Bir de yaz›l› sistemi sözlü sisteminden daha zor bir sistem. Çünkü yaz›l›ya ç›kt›¤›n›z zaman her fleyi orda içinizden geldi¤i gibi söyleyebiliyorsunuz, kontrol ediliyor ve o yüzden ordan bir puan al›yorsun. Yine sözlüde de al›yorsun ama orda ö¤retmen sana karfl›l›¤›nda bir hak daha tan›yabiliyor. Ama yaz›l›da tan›yam›yor, yaz›l› sistemi ben çok do¤ru bulmuyorum. Bu yüzden yaz›l› sisteminin kalkmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Çok teflekkürler. Tamam m› çocuklar, flimdi s›ra yetiflkinlerde. Yaln›z biraz evvel beni çok uyard› arkadafllar; ben o yüzden biraz sert
konuflmak zorunda kald›m. Lütfen rapora iliflkin söyleyecek fleyleriniz varsa sözünüzü alal›m, yoksa temenniler k›sm›nda sonuçta aç›k olarak konuflabilirsiniz.
Ama bu oturumda sadece rapordaki herhangi bir görüfl size uygun gelmeyebilir
veya eklemek istedi¤iniz bir fley varsa buna iliflkin konuflman›z› özellikle rica ediyorum. Evet flimdi gene isim alal›m.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Efendim Divan Baflkanl›¤›na bir önerge verilmiflti. Biz komisyonda Üstün yetenekliler için önerilen modelleri görüflürken
Özel Okul modelini de dile getirmifltik. Ön raporda bu da vard›.

Mustafa Ruhi fiirin: Say›n Baflkan›m; alt komisyonda Prof. Dr. Süleyman
Çetin Özo¤lu Hocam›z›n Baflkanl›¤›nda tart›fl›lan bafll›klardan birisi de özel okul
modeliydi. ‹smail Toksöz arkadafl›m›z Divanda görevli. Türk Milli E¤itim sisteminde 625 say›l› yasada bu var. Dolay›s›yla yeni bir öneri de¤il bu. Üstün yetenekli
Çocuk e¤itiminde özel okul modeli ister Devletin, ister Sivil Toplum kuruluflun, ister istihdama yönelik Türkiye’nin büyük ölçekli kurumlar›n›n projesi olsun denetimi Milli E¤itim taraf›ndan yap›lacakt›r. Dünya’da örnekleri var. Adnan Bey Hocam da aç›klad›lar. Ben bu önergeyi destekliyorum. Genel Kurulumuzdan böyle
bir karar ç›karsa ülke ölçekli bir modelin uygulanabilece¤i umudunu tafl›yorum.
Ayfle Asl› Han›m: Ben özellikle bu kongreyi düzenleyen tüm kat›l›mc›lara
bir veli olarak teflekkür ediyorum. Üstün yetene¤i tesbit edilmifl bir ö¤renci velisi olarak flansl› addediyorum kendimi. Kurum tesbit raporunu bir veli olarak
inceledim. Burda velilerin e¤itimi yönünde al›nm›fl rehberlik ad›na bir öneri bulamad›¤›n› düflünüyorum. Velilerimizin kendi çocuklar›n› tesbit ve yönlendirilmesi aflamas›nda ve tesbit edilmifl çocuklar›n yaklafl›m› aflamas›nda neler yap›lmal› ve hangi kurumlar bu aç›dan bize yard›mc› olmal› bu yönde de çal›flmalar›n yap›lmas›n› istiyorum. Ayr›ca Sivil Toplum Örgütü olarak e¤er üstün yetenekliler velileri fleklinde bir dernek kurmam›z halinde sizlerin yard›mlar›n› görebilirsek bu konuda da gere¤ini yapaca¤›m›z› düflünüyorum. Ayr›ca bir konuya daha
de¤inmek istiyorum. Standlar› gezerken köflede küçücük bir yaz› gördüm. Arthor Hort yazm›fl; “Vasat ö¤retmen anlat›r, iyi ö¤retmen aç›klar, usta ö¤retmen
gösterir, büyük ö¤retmen ilham verir” demifl, bu çok hofluma gitti. Ben isterimki tüm e¤itim kurumunda yer alan ö¤retmenlerimizin hem anlatan hem aç›klayan hem gösteren hem de ilham veren nitelikte ö¤retmenler olmas›. Teflekkür
ediyorum.
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Prof. Dr. Ayla Oktay: fiimdi efendim biraz evvel Adnan Bey’in ve Mustafa
Ruhi Bey’in söz etti¤i konu bize birkaç imzal› bir önerge fleklinde geldi. Bunu bilginiz aç›s›ndan size sunmak istiyorum ve bu önerinin de raporda yer almas› için
oylar›n›za sunaca¤›m.
Oylamaya geçmeden önce bir aç›klama yaparsam konunun ne oldu¤u hakk›nda bilgi sahibi olurlar.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Zaten Adnan Bey’le, Mustafa Bey aç›klad›lar efendim.
Herkes flu anda konunun ne oldu¤unu biliyor. Önergeyi de okursam zaten mesele kalmayacak Fatih Bey. Çok teflekkür ediyorum.
Peki arkadafllar›m konunun ne oldu¤unu bilerek oy vereceklerse sorun yok.
Teflekkür ediyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Zaten hocam›z ilk raporunu sunarken söyledi. San›yorum siz yoktunuz o s›rada? Biz raporda ön raporda özel okul ayr› okul modeli de vard› ama bizim komisyonumuz bunu benimsemedi, dedi hocam›z. De¤il mi
hocam. Böyle söylediniz.
Prof. Dr. Süleyman Çetin Özo¤lu: Evet, yeterli oy almad›.
Yeterli oy almad› dedi, o nedenle öneriyi yeniden getirdiler. Ama ayn› öneri
Genel Kurul’da yeterli oy al›rsa san›yorum bir yerlere girecektir.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Adnan Bey siz varm›yd›n›z bu komisyonda? Bize bir
aç›klama yapar m›s›n›z?
Efendim kongrelerde Alt Komisyon’da al›nan kararlardan çok Genel Kurul salonunda al›nan kararlar geçerlidir. Alt komisyonda bu konuda yeterince müdafa
ve aç›klama yapamad›k. Dedi¤imiz gibi flu anda ayr› okul modeli içindeyiz zaten,
ayr› okulun niçin bu kadar karfl›s›nda olundu¤u da yeterince anlafl›lm›fl de¤il. Biz
ön raporda ön raporun ruhuna uygun olarak farkl›laflt›r›lm›fl, zenginlefltirilmifl
e¤itim modellerini de önerdik. Onun paralelinde ayr› okulun da olmas› gerekti¤ini savunuyoruz. Teflekkür ediyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Füsun Han›m’dan aç›klama alabilir miyiz?
Prof. Dr. Füsun Akarsu: Baz› konularda yanl›fl anlamalara düfltü¤ümüzü ya
da benim baz› fleyleri tamamen yanl›fl anlad›¤›m› düflünüyorum. Onun için yük-
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sek sesle düflünüyorum; beni de düzeltmenizi rica edece¤im. Baz› kavramlar›
kar›flt›rmayal›m. fiu an bizim elimizdeki metin bir ön rapordu. Burada ald›¤›m›z
kararlarla rapor haline gelecek. Bu tamamen, bu kongrenin iyi niyetini ve çal›flmalar›m›n ürününü ifade eden bir anlamda hem dilekler manzumesi hem de
uygulay›c›lara, politikac›lara, karar vericilere karfl› bizim üstün yetenekliler camias›n›n elinde bak›n biz bir araya geldik, politikalar gelifltirdik, yolumuzu belirledik, hedeflerimizi çizdik, hadi bunu hayata geçirin bask›s› için bir araçt›r. Burada bir karar alam›yoruz. Bazen kanunlaflan kararlar bile uygulamaya geçmiyor,
dolay›s›yla burada alaca¤›m›z karar, flöyle bir fley aç›ls›n aç›lmas›n, yap›ls›n yap›lmas›n karar› de¤ildir. Sadece bizim ufkumuzdur. Uzun vadeli hedeflerimiz, Türkiye gerçekleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda yararl› olabilece¤ini düflündü¤ümüz uygulamalar bir manzumeler silsilesidir. Bunun içerisinden ayr› bir okul uygulamas›n›n ç›kar›lmas› tart›fl›labilir, ç›kar›labilir de. Benim gönlüm bir e¤itimci olarak,
dünyan›n pek çok yerindeki yirmiden fazla ülkedeki yüzden fazla uygulamay›
gezmifl, görmüfl, onlar›n bir k›sm› içinde çal›flm›fl birisi olarak, Türkiye’deki uygulamalar›n çok büyük bir k›sm›n›nda içinde yer alm›fl bir kifli olarak, benim
gönlüm keflke bütün temel e¤itim kurumlar›nda, bütün s›n›flarda bütün ö¤retmenlerimiz üstün ya da özürlü, farkl› bütün çocuklar› kucaklayabilsin, onlara
farkl›l›klar›n gerektirdi¤i e¤itimi verebilsin yönündedir. Ama bu gerçekçi de¤il.
Bugün 2004’de bu gerçekçi görünmüyor bana. Bu çok yutulamayacak kadar
büyük bir lokma. Nitekim çok fazla baflar›l› olamad›k. O zaman yutulabilir lokmalara indirelim, baflarabildi¤imiz becerebildi¤imiz ölçülerde, ö¤retmeni yetifltirebildi¤imiz sürece, malzemeyi temin edebildi¤imiz sürece, çok farkl›laflm›fl ortamlar› yaratabildi¤imiz sürece farkl› ihtiyaçlar› olan ö¤rencilerin bir k›sm›na hiç
olmazsa bu e¤itimi sunal›m. Bu arada deneyim kazanal›m, araflt›rmalarla gözlemlerle, uygulama sonuçlar›yla kendimizi yenileyelim. Yapmamam›z gerekenlerle yapmam›z gerekenleri daha rahat ay›rt edelim ve dolay›s›yla gitti¤imiz yolda da daha az hatal›, daha sa¤l›kl› uygulamalar› yayg›nlaflt›rarak da uzun vadede daha verimli bir yola do¤ru gidelim. Burada ki ilkemiz, bu kitapç›¤›n haz›rlanmas›ndaki ilkelerden birtanesi farkl› uygulamalara, farkl› modellere, farkl›
türlere, farkl› programlara yer verilmesi için denemeler yap›lmas›n›n bunun bilimin ›fl›¤›nda, bilimsel araflt›rmalarla desteklenmesinin daha do¤ru olaca¤› yolunda. Tek tip modeller de¤il s›n›rlay›c› modeller de¤il, k›s›tlay›c› modeller de¤il
aç›k modellerle çal›flal›m ve sonucuna göre iyilefltirme yapal›m mant›¤›na dayal›. Bunun d›fl›nda bir baflka ay›klamam›z gereken kavram kargaflas› da araçlar ve
araçlar›n kullan›m amaçlar›yla ilgilidir. Az önce genç arkadafllar›m›z s›navlar olmas›n dediler. Onlar›n kafas›ndaki s›nav benim kafamdaki s›navla ayn› de¤il, benim kafamda s›nav bir enstürmand›r, bir araçt›r. Ben bu araçla ö¤rencinin bulundu¤u yeri görürüm. Ö¤rencideki geliflmeyi izlerim. Veliyi ve di¤er e¤itim ilgi-
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lilerini, ö¤rencinin durumu ve geliflmesiyle ilgili bilgilendiririm. Kendimi onunla
ilgili ö¤renme hedefleri konusunda yönlendiririm. Gerekti¤inde ö¤rencileri farkl› bir yerlere yönlendirmekte isabetli tercihler yapmalar›n› sa¤lamakta bunu bir
veri olarak kullan›r›m. Dolay›s›yla s›nav arac› iyi ya da kötü olmaz. Araç, araçt›r.
Arac›n iyi kullan›m› vard›r kötü kullan›m› vard›r. Benzer bir biçimde okul da bir
araçt›r. Okul iyi de kullan›labilir kötü de kullan›labilir. Uygun ve istenilen uygulamalar için de kullan›labilir zararl› ve tahrik edici uygulamalar için de kullan›labilir. Bu büyük ölçüde bizim orada ne yapt›¤›m›za ba¤l›d›r. Bugün alaca¤›m›z bir
araç, araç olarak sistemin içerisinde di¤erlerinin yan› s›ra yerini als›n, ya da almas›n karar› iyi ya da kötü uygulamay› engellemiyor, iyi olabilecek uygulamalar›n da belki önünü kapataca¤› için bir anlamda bizim uzun vadeli hedef ve ufuklar›m›za bir s›n›rlama getiriliyor diye ben ayr› okul modelinin de denenmelik, çeflitlilik gerektiren modellerden birisi olarak devrede kalmas›n› isterim. Daha önceki komisyon raporlar› s›ras›nda bir arkadafl›m›z, ö¤retmen arkadafl›m›z dile
getirdi. fiu aflamada, flu s›n›rl› ö¤retmen bilgi ve donan›m›yla flu s›n›rl› malzemeyle flu s›n›rl› parayla okulsuzlukla, mekans›zl›kla çocuklar›m›z› üstün yetenekli olanlarla, olmayanlar› ayn› yere toplad›¤›m›zda, üstün yetenekli olarak ay›klanmam›fl ya da kazayla üstün yetenekli olarak gelmifl çocuklarla birlikte oldu¤umuzda çocuklara haks›zl›k ediyoruz dedi, üstün yetenekli olmayanlar da ö¤retmen de çok zorlan›yor dedi. Bir de buna malzememizin olmad›¤›n› ve bu çocuklarla bireysellefltirme, farkl›laflt›rma, zenginlefltirme, çeflitlendirme yapmak
için hem bilgi, hüner donan›m›m›z›n s›n›rl› oldu¤unu hem de param›z›n s›n›rl›
oldu¤unu düflünürseniz, belki de Anadolu’nun ücra yerlerinde çocuklar› kolay
e¤itim imkanlar›na dahi ulaflamayacaklar› yerlerde onlar› biraraya toplay›p hiç
olmazsa bir grup ö¤renciye hak ettikleri nitelikte bir e¤itim vermek, flu an›n Türkiye’sinde bana ekonomik ve kötünün iyisi gibi geliyor. Burada en ideali budur
demek mümkün de¤il, dünyan›n pek çok yerinde çok özel üstün yetenekliler
için okul vard›r. Devletin açt›¤› okullar ya da özel kurulufllar›n açt›¤› okullar özel
ö¤retim, e¤itim kapsam›nda pek çok binlerce okul var. Birkaç tanesini ben gezdim. Her ülkenin kendi ihtiyaçlar›, kendi kültürü kendi modeli farkl›d›r. Onu b›rakal›m bir yana, biz kendimiz için flu anda en verimli, en isabetli ve bizi bir yerlere do¤ru götürücü modelleri tercih edelim isterim. Bunun için de bunlar›n çeflitli olmas› ve denenmeye aç›k olmas›n› isterim. Sizinle bu iste¤imi paylaflt›m.
Böyle bir okul da aç›ls›n sözünün buraya girip girmemesi, Türkiye’deki böyle bir
okulun aç›l›p aç›lmamas›na yetmiycek ama bizim nas›l düflündü¤ümüz ve olaya
nas›l bakt›¤›m›z aç›s›ndan önemli oldu¤unu düflünüyorum. Bir kayg› var baz› arkadafllar›m›zda; hakl›d›rlar. Belki kayg›land›racak fleyler yafland›¤› için ülkemizde. O da fludur; e¤itim devletin elinde oldu¤u zaman istenmeyen, afl›r›, farkl›
neyse hangi s›fat› kullan›rsan›z kullan›n “ideoloji” diyelim t›rnak içinde baflka
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bir kelime bulamad›¤›m için, öyle devlet politikas›n›n içinde amaçlara çekilirse
korkusu kayg›s› vard›r. San›yorum Türkiye’nin bugün içinde bulundu¤u durum,
bu kayg›n›n hiçte bofl yere olmad›¤›n› gösterir. Benim flahsi, flimdiye kadar içinde bulundu¤um ve etkileflti¤im arkadafllar›mla birlikte paylaflt›¤›m etkileflimleri
olan bu rapor ba¤lam›nda düflüncem bizim tamamen bilime dayal› özgürlü¤e,
demokrasiye dayal›, insan haklar›na, çocuk haklar›na sayg›l› ve bilim ›fl›¤›nda ve
sadece bilimin do¤rultusunda giden iyi niyetli bir çal›flma yapt›¤›m›zd›r. Bunun
kötü bir flekilde kullan›lmas› ilerde mümkün olabilir. Öyle kullan›lmas›n› engellenmesinin de yine hepimizin görevimiz oldu¤unu düflünüyorum. Ben burada
kar›nca karar›nca hem uygulamalar›n ileri gitmesi, önünün aç›lmas›, f›rsatlar›n
verilmesi hem de bunlar›n baflka taraflara çekilip suistimal edilmemesi konusunda elimden geleni flimdiye kadar yapt›¤›m için bundan sonrada yapaca¤›ma sizin önünüzde söz veriyorum. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Füsun Han›m’a çok teflekkür ediyoruz aç›klamalar›
için. fiimdi iki uzman de¤erli meslektafllar›m›z var say›n Do¤an Ça¤lar ve say›n
Necate Baykoç Dönmez. Her ikisine de ben söz vermek istiyorum, izin verirseniz?
Çünkü raporuda daha sonra nelerin yeralaca¤› konusu onlar›n aç›klamalar›yla da
daha bir ayd›nl›k kazanacak. Buyrun Do¤an Hoca.
Prof. Dr. Do¤an Ça¤lar: Bütün yorgunluklar›m› yeni duymaya bafllad›m.
Say›n arkadafllar›m, üzülerek kendimden bahsedece¤im. Halbuki ilkin dedim ki
“ben sen yo¤uz biz var›z. Ben sen ona tapar›z.” Bahaeddin Bey’e bunu Ziya
Gökalp mi söyledi, diye sordum. Ama flimdi ben demek zorunday›m. Ben 1952
y›l› ekim ay›nda özel e¤itimin üstün ve geri zekâl›lar branfl›n›n ilk ö¤rencisiyim.
52 y›ldan beri bu alanda Allah’a çok flükür Amerika’da Kolombiya Üniversitesi’nde ve di¤er yerlerde bu millet beni e¤itti, e¤itim gördüm. Geçen sene tam
bu günlerde. 23, 24, 25 Eylül günlerinde Londra’da -o¤lum orada, devlet filan
göndermifl de¤il. Ben 1996’dan beri emekliyim.- bir toplant›ya davet edildi¤im
zaman gerçekten bu 52 y›ll›k birikimimden yararlan›lacak diye geldim. Halbuki çok sevdi¤im Mustafa Bey’i meht ede ede yerlere s›¤d›ramad›m. Özel e¤itim konseyinde onu düzenlemek üzere Avni Akyol Bakan iken beni Çukurova
Üniversitesi’nden dan›flman olarak ça¤›rd›. Geldim, üç günlü¤üne de bu üstün
zekâl›lar konusunda Amerika’ya gönderdi. Micheal Short dedi ki, Mr. Ça¤lar bir
ilginizi mi tatmin etmek istiyorsunuz, yoksa siz bu iflten anl›yor musunuz? fiimdi dosya yan›mda de¤il, olsa Kolombiya Üniversitesi’nde okudu¤um zaman
doktor Abraham Tannenbauw’la çal›flt›¤›m zamanlar haz›rlad›¤›m ‹ngilizce tezleri teker teker getirdim. Alt›s›n› da zevkle bu Vakf›n baflkan› sevgili Mustafa fii-

156

KONGRE TUTANA⁄I VE KARARLAR K‹TABI

rin’e gönderdim ve yay›nland›. Geçen sene bu günlerde Londra’da Special Education Ned toplant›s› Tanr›’n›n lütfuna bak›n ben 22’sinde o¤lumu ziyarete gittim. Duyduk ki ‹ngiltere çap›nda bir toplant› var. Konuflmalar var, program, plan
var Genel Müdürüm en ufak bir yanl›fl söylüyorsam getirir getirmezde kitab›
hemen verdim. Aman ben böyle bir hazineye düfltüm. Teksirler getirdim özellikle üstün zekâl› çocuklardan. Ayflegül Ataman’a, say›n Genel Müdüre ve flimdi dekan olan E¤itim Bilimler Fakültesi’nde Dekan ö¤rencim Gönül Akça Mete’ye verdim. Bu ahmakl›¤›mda var, bir torba varki yirmibefl kilodan fazla, benim yük götürecek de halim yok, o¤lum flunlar› al, evvela flu senin yay›nlar›n›
al›p götürece¤im. Micheal Short flöyle dedi, özel okullar, özel s›n›f bunlar› laf
olsun diye konufluyorum bende, Mr. Ça¤lar dedi, siz dünyay› takip ediyor musunuz? ‹ngiltere’de özel okul diye bir fley yok, kalkt›. 295’den diyorum ama her
biri ikibuçuk, bunlar› da ald›m geldim. Hem aile dostumuz, hem üstün zekâl›larda e¤itim birimine yetifltirdi¤imiz Ayfle’ye verdim. Bugün de beni buraya davet ettikleri zaman kimin etti¤ini bilemiyorum. Mustafa Bey beni siz nas›l ça¤›rd›n›z? Ben dedim unumu eledim ele¤imi ast›m. Mustafa Bey’in nazik, çok
ciddi çal›flmalar› beni buraya getirdi. Ben arkadafllar ayakta duracak durumda
de¤ilim. fiimdi ayn› duruma düfltüm yani hakikaten titriyorum. Sanki ben bir
kutbu temsil ediyorum. Bilimsel görevimi yapt›m. Benim alan›m özel e¤itim,
hepimiz diyoruz ki, özel yetiflmemifl adam› bu konuda çocukla karfl› karfl›ya getirme. El dünyay› sen Türkiye’yi flekillendiriyorsun. Sen özel e¤itimde üstün zekâl›larda kaç kurs gördün. Nereyi gördün ne biliyorsun? Ama Türkiye’nin e¤itimine yön veriyorsun. Üstün zekâl› çocuklar›n özel okulda yetiflmesi öyle bir cinayet ki Amerika’da 1976’da Canada’da Poranto’da bir toplant› oldu. Amerika’da bir okul var. Ad› Governor Shcool, valiler okulu. Çocuklar›n okulunun ad›
bu, bunlar›n ö¤retim üyeleri de o uluslar aras› Convention’a gelmiflti. Ben de
Kolombia Üniversitesi’ne gittim. Yeminle söylüyorum, bir gün yemekhaneye
gittik. Yemekhanede bir bölüm var. Yemekte, yemek masalar›nda k›rm›z› gül
var, örtüler bir renk. Taba¤›n› alan gidiyor, gerizekâl›lardan, sa¤›rlardan filan
bunlar. Kalan› Kaliforniya’n›n valiler okulundan gelen bir grup ö¤retmen. Rugan ayakkab›, lacivert elbise, k›rm›z› kravat, fluralar›nda da birer gül. Bizden ayr› onlar kim. Samuel Kirk akflam yeme¤inde dedi ki: “üstün zekâl›lar› ayr› yerde e¤itmek, yaln›z çocuklar› de¤il, ö¤retim üyelerini de mahveder”. Di¤er bölümlerden gelen k›zlar, flortla, kot pantolonla kimi mini etekle gelmifl. Allah saç
bafl da¤›n›k, fakat bu valiler okulunun ö¤retmenleri giysileri özel, bizden ayr›
yemek yiyorlar. Dünyadan kopmufltum. Bu e¤itimi böyle devam ettirirsek yaln›z çocuklar› kaynatmaz, bunlar› da kaynat›r. Y›l 1964. Geçen sene Micheal
Short benim dostum oldu. O¤lum orada oldu¤u için her sene gider kal›r›m.
Geçen sene bu toplant›n›n üçünde bir tane Finlandiya’da tan›d›¤›m adam var-
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d›, oraya ben o¤lum arac›l›¤›yla girdim. Herif kap›da diyorki 20 sterlin vermezsen giremezsin. Bana bir fley verdiler Mustafa Bey’in bana verdi¤i etiketten. Ald›m geçtim fleref misafiri oldum. Gezdik buralar›. Hepsinde h›zland›r›lm›fl e¤itim var. Bak›n bu zenginlefltirme program› her yeri alm›fl, Ben flimdi çok iyi anlad›m. Ve bütün yük omuzumda sanki. Ben burada üç gün bo¤az geçindirme
durumuna düfltüm. Hem Adnan Bey hem Mustafa Bey benim yan›mdan geçerken bu fikri söyledi¤im için bana k›rg›nlar. Ben bilimsel görevimi yap›yorum.
E¤er bunu yapmazsam mezarda en büyük azab› çekerim. Biz özel s›n›flar› da
uygulad›k. 1963-64 y›l›nda Amerika’ya gittim geri geldim. Özel s›n›flarda okuyan çocuklar dünyadan kopmufl.
Orada çal›flan bir ö¤retmen var, pafla k›z›, onlar› seminerlerden filan yetifltirdik. S›n›flar kapan›nca geldi ben de o zaman adam›n yoklu¤unda Bakanl›kta bu
iflleri düzenleyen vatandafl›m. Hocam dedi bizim s›n›flar kapand› ben ne olaca¤›m? Dedim k›z›m seminerlerimizden geçtin, seni de özel s›n›flardan birine Gaziosmanpafla’ya tayin ederiz. Alt özel s›n›f yapm›fllar, ne dedi biliyor musunuz? Teessüf ederim, hocam dedi, beni dedi alt özel s›n›fa m› lay›k görüyorsunuz? Allah’›m affet, çünkü bu iflin bafl›nda hocalar›m vard› ama en çok bu iflin olmas›na
da çal›flan bendim. S›n›flar› da kurduk, bereketki iflletmeden cehennemin dibine
Amerika’ya kaçt›k. Fakat geri geldi¤imiz zaman 67’de zaten bu s›n›flar› kapatt›lar. Biz böyle ac› bir tecrübe geçirdik. Arkadafllar ben buraya size bilgimi aktarmaya geldim. Benim bir grupla, benim bir fleyle hiç ilgim yok. Ben derneklere bile
üye olmamki bir yerin adam› olmamak için. Hemen Mustafa Bey’inde tavr› de¤iflti bana.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Hocam niye öyle alg›l›yorsunuz? Sadece.
Prof. Dr. Do¤an Ça¤lar: Bir dakika ayr›laca¤›m ama üzülerek ayr›l›yorum.
Çünkü ben bu davran›fla lay›k de¤ilim. Ben 52 y›ll›k özel e¤itimciyim, hepiniz bilirsiniz. 13 tane kitab›m var ve flimdide 6 tane makalemi arkadafllar›m yay›nlam›fl, O makaleler de ‹ngiliz Profösörlerim taraf›ndan kontrol edilmifl. Do¤rulu¤u
onlar taraf›ndan derecelendirilmifl. Onlar› ben Türkiye’ye gelince, Türkçeye tercüme ettim. Yay›nlad›m, bu yay›nlar› da çok sevdi¤im Mustafa Bey o kadar güzel yapt›ki, art›k ben öbür dünyaya rahat giderim. Çünkü bilgilerim ilgililerin eline geçti. Bu da benim sorumlulu¤umdu. Yay›n hakk› filan alm›fl de¤ilim. Mustafa Bey bize davet çekti zannediyordum. ‹hbar galiba Özel E¤itim Daire Genel
Müdürü’nden. Anl›yorum ki beni Befliktafl iskelesinden kurtar›c› diye denize itmifller, ama iki kifli itmifl. fiimdi giderken ben ona hesab›n› soraca¤›m. Bu yafltan
sonra beni buralara getirip bu alanda bir gün tahsil etmeyen adamlara hedef
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yapt›n diye de üzülece¤im. Niçin geldim? Niçin geldin sen? Sevgili arkadafllar
ben özel okulu, vaktiyle 52’deki bilgilerimle savundum. Amerika’ya gitti¤imiz zaman bu iflin çoktan terk edildi¤ini ö¤rendim. ‹ngiltere’de laf› edilmiyor. ‹ngiltere’de sadece ‹skoçya’da bir köflede küçük bir modeli devam ediyormufl. Bir okul
daha var fakat özel okul de¤il. S›n›f arkadafl›ma da iki sayfal›k projemi vermeme
ra¤men oraya zenginlefltirme program› dememek için ne oya koydu ne de rapora dahil etti. Ama ben bilimsel görevimi yapt›m. Bu ön raporlar Mustafa Bey’in
imzas›yla geldi. Sa¤olsun geri gönderdi. Mustafa Bey o kadar emin bir adamki
can›na inat ertesi gün kargoyla evine geliyor. O alaca¤›n› al›yor, kalan›n› da sana
aynen iade ediyor. Bu nedenle hayran oldum, bu hayranl›k haziran ay›ndan beri bafllad›. Ben bu ifl için bu zat›n bu ilgisine cevap verdim. Fakat flimdi ayr›l›rken
ayn› duygularla ayr›lam›yorum. Ben kimsenin karfl›s›nda de¤ilim. Ben özel okula
karfl› de¤ilim. Dünya karfl›. Ben hiçbir yerde kimsenin ifline kar›flmad›m. Son defa Teknik E¤itim Fakültesi dekan›yd›m. Kemal Bey adam bulamad›kta onun için
dedi. Kimse gitmiyor, Bolu’ya Düzce’ye. Sen vaktiyle okumuflsun teknikten de biraz anl›yormuflun, git bu ifli yap. Gittim üç sene yapt›m ama oradaki Düzce Teknik E¤itim Fakültesi’nde ama alan›m de¤ildi. Hiçbir zaman için Teknik E¤itime
yön vermeye kalkmad›m. Özel okul önerisinin ikinci defa tekrar Genel Kurul’a
getirilifli beni son derece üzdü ama karar size ait. Millet bunu oylar, bunu delegeye kabul ettirir. Beni de üzmez çünkü karar size ait ama bunu uygulayacak
Milli E¤itim var. Öyle bir karar verinki yar›n bir uzman›n önüne gitti¤i zaman, bu
toplant› do¤ru karar vermifl desin.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Sevgili Do¤an hocam iyi ki geldiniz, görüfllerinizi bizimle paylaflt›n›z. Sa¤olun varolun.
Prof. Dr. Do¤an Ça¤lar: Kusura bakmay›n sevgili Ayla han›m. Hiç konuflmak istemiyordum ama......
Prof. Dr. Ayla Oktay: Üzülmeyin, iyiki burdas›n›z, sa¤olun, biz bukadar ayr›nt›y› bilemezdik tabiki. Çok teflekkür ediyorum sa¤olun. ‹yiki görüfllerinizi bizimle paylaflt›n›z. Bu belki yanl›fl yapmam›z› da önler. Necate han›m siz bir fley eklemek istiyor musunuz? Görüflleri almadan birde zannederim Metin bey birfleyler söylemek istiyor.
Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez: Asl›nda burada biz yetiflkinler olarak
belki bu oturumu paylaflmak durumunda olsayd›k çok daha iyi olurdu. Onun

GENEL KURUL GÖRÜfiMELER‹

159

için biraz daha toparlay›c› konuflaca¤›m. Biz komisyonda iki ayr› komisyonda tart›flt›k. Sabahleyin bulundu¤umuz komisyonda Do¤an Hoca’n›n söyledi¤i her fleye kat›ld›¤›m› orda da ifade ettim. fiimdi de ifade ediyorum. Bu geçmiflte denenmifl bir uygulama ve baflar›l› olmad›¤› ortaya konmufl bir uygulama. Bunu ›srarla ortaya getirmemizin bilinçli bir amac› m› var? Ben anlayam›yorum, burada benim dedi¤im senin dedi¤in de¤il bilime, e¤er bilim sözcü¤ünün arkas›na s›¤›nacaksak s›¤›nmadan bunu ortaya koymam›z laz›m. Biz ne yapmak istiyoruz? Gerçekten bizim ülkemize, milletimize, devletimize hizmet edecek çocuklar m› yetifltirmek istiyoruz. Yoksa bir tepside haz›r sunulmufl, d›fl ve iç kaynakl› bunu
özellikle kaç kez bunu dile getirdim, getirmekten de çekinmiyorum, bir tak›m
haz›r geçmiflte benzer olaylar›n› hep yaflad›k. Bunu mu sunmak istiyoruz. E¤itimsel olarak, bilimsel olarak, özel e¤itimci olarak 25 y›l› aflk›n bir zamand›r ben
de bu konunun içindeyim. Bunlar› biz komisyon üyelerine anlatt›¤›m›zda komisyon üyeleri taraf›ndan bu uygun görüldü ve reddedildi. Özel okullar ve özel s›n›flar konusu komisyonda reddedildi, kabul edilmedi. Demek ki anlatmak gerekiyordu onun için ben söz almak istedim. Do¤an Hoca çok detayl› anlatt›. Bu bir
tehlikedir, ben velilerimize de uyar› sadece uyar› amac›yla konufluyorum, bu benim vazifem. Ö¤retmenlerimizi de uyarmak istiyorum; e¤er çocuklar›m›z› tüm
toplum bireylerini engelli olabilir, güç ö¤renebilir, görmeyen olabilir, yoksul olabilir, zengin olabilir ne olursa olsun mütevazi olmak çok daha önemlidir. Üstün
yetenekli çocuklar›m›za biz bunlar› vermeliyiz. E¤er ayr› programlarla kendini
çok farkl› gören bireyler olarak yetifltireceklerse zaten arkalar›n› dönüp kucak açt›klar› baflka ülkeler var. Bunlar› yaflad›k. Beyin göçünü h›zland›racak modellere
lütfen bilime s›¤›narak yol açmayal›m. Sabah komisyonda da bir tak›m duygusal
konuflmalar oldu. Bunlar olacak, kimseye k›rg›n ya da küskün olmak mümkün
de¤il. Çünkü bilim ad›na vazife yapmak zorunday›z. Ben do¤ru bildi¤imi söylemek zorunday›m. Bir baflka arkadafl›m yine ayn› fleyle kendi do¤rular›n› söyleyecek ve bir yolda buluflaca¤›z. Yaln›z bu demokratik ortamlarda demokratik yollarla olmal›. Kimse kimseye bask› yapmak durumunda de¤il, bu ülke Atatürk’ün
gösterdi¤i hedefler do¤rultusunda gaflet ve dalalete düflecek zamanda de¤iliz.
Bu çok önemli bir fley, benim tüylerim diken diken oluyor. Bu konu, özel bir konu, üstün yetenekliler konusu. Ama genele bunu yayd›¤›n›zda ülke konusu
önemlidir. Sahip ç›kmal›y›z, sabahki konulardan, konuflmalardan üzüntü duydu¤um bir tak›m fleyler oldu. Bu kongreyi düzenleyen kiflilere tek tek defalarca teflekkür ettim. Bu konunun içindeyim. 12 y›l önce Bilim ve Sanat Merkezlerini
kurdu¤umda, 12 y›l boyunca ismim ne bir televizyonda ne bir kitapta hiçbir yerde geçmemifltir. Bunu tekrar burda özellikle bahsetmek istiyorum. Ama bu
kongre dolay›s›yla sanki Bilim ve Sanat Merkezlerini ben savunuyormuflum gibi
bir pozisyon yarat›lmaya çal›fl›ld›. Bundan da üzüntü duydum. Benim bir velim
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ve Bilim ve Sanat Merkezi’nin ö¤retmenleri ayr›ld›ktan sonra tan›maz ama tutmufl bir yöntemi onlar savunuyor. Tuttuysa tutmufltur bunu ›srarla baflka yönlere çekmeye çal›flmak hofl de¤il. Ben burada bir tak›m sözler duydum. Bunca y›l
sonra kongre düzenleyenlere teflekkür etme yüreklili¤ini defalarca gösterirken,
böyle bir merkezi bafllatm›fl olan bir hoca olarak y›llarca sessiz ve suskun kalarak mümkün oldu¤unca bu konunun abart›lmamas› için kendim de ön plana
ç›kmamaya çal›flarak geri planda durdum. Ne olacak üstün yetenekli çocuk? Peki neredeydiniz bunca y›ld›r, otuz y›ld›r? Hiçbir fley yap›lmad› otuz y›ld›r. Bir Necate hoca ç›k›p projesini Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda Genel Müdür oldu¤u için uygulamaya koydu diye neden bu kadar rahats›z olunuyor, bunu da anlam›fl de¤ilim. Ufak bir teflekkür beklemezken bir de suçlanma durumuna düflmek, savunur durumunda kalmak beni gerçekten üzdü. Keflke bunu Ruhi Bey bu flekilde
ifade edece¤ine bunu da yapm›fl›n›z elinize sa¤l›k hocam ama baflka modeller
de gelifltirmek için konuflal›m deseydi. Çünkü konu kimsenin tekelinde de¤il, ne
üniversitelerin, ne sivil toplumun, ne Milli E¤itimin. Birlikte yap›lacak bir fley ama
unutmayaca¤›m›z tek fley var: Hedefimiz belli; Türkiye Cumhuriyeti’nde yafl›yoruz. Kitab›m›z, gidece¤imiz yolumuz belli. Bunu unutmamam›z laz›m. Üstün yetenekli ya da de¤il, ya da baflka e¤itim konular› önemli de¤il, unutulmamas› gereken konu kendi kimli¤imiz ve gelece¤imiz, baflkalar›na hizmet etmek de¤il. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Genelde bir fleyler yap›l›nca, bu yap›lan fleyler elefltiriler al›r. Bir k›sm› aferin der, bir k›sm› elefltirir. Bunlara da herhalde bizim al›flmam›z, anlay›flla karfl›lamam›z gerekiyor. Son bir aç›klama için Metin Bey’e söz verece¤im, sonra s›rayla sözleri almaya bafllayaca¤›m. Buyrun efendim.
Metin Uzun: Efendim, asl›nda gerçekten uygulaman›n içinde olan arkadafllar›m›z flu anda salonun büyük bir bölümünü oluflturuyor. ‹flin cephesinde
üstün yeteneklerle karfl›l›kl› e¤itim veren ve üstün yeteneklilerin sorunlar›n›, ihtiyaçlar›n› ve neler arzu ettiklerini, nelerden hoflland›klar›n›, nelerden hofllanmad›klar›n› bizzat ifllevsel olarak yaflayan arkadafllar›m›z, flu anda Bilim ve Sanat Merkezleri’nde görev yapan ve Beyaz›t ‹lkö¤retimde okuyan baz› arkadafllar›m›z var. Örnek bir model. fiunu söylemek istiyorum asl›nda. Necate hocam
belirtti gerçi, keflke bu sohbet, Do¤an hocama demeye çal›flt›m çocuklar›m›z
var hocam, birazc›k daha sakin olal›m. Bu çocuklar›m›z›n yan›nda onlar›n böyle havas›n› etkileyecek bir ortamda olmasa çok iyi olurdu. Çünkü bunlar farkl›
çocuklar diyoruz, modeli al›yorlar. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde ö¤retmenlerini ve yöneticilerini model al›yorlar. Bunun için asl›nda çocuklardan ben özür di-

GENEL KURUL GÖRÜfiMELER‹

161

lemek istiyorum. Böyle bir fley istemezdik. Kusura bakmay›n. Ama bazen biz
büyükler de hatalar yap›yoruz. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Bir di¤er
konu de¤erli kat›l›mc›lar, mesele flu asl›nda, hiçbir hocam›n kötü bir niyetle ya
da hiçbir arkadafl›m›z›n kötü bir niyetle, art bir niyetle birfleyler söyledi¤ine ben
asla inanm›yorum. Herkes nas›l daha iyi, nas›l daha mükemmeli yakalar›z› ortaya koymaya çal›fl›yor. Mükemmeli yakalamakta baz›lar› do¤ru fleyler baz›lar›
yanl›fl fleyler ama sonuçta niyet esast›r. Bu niyet gayet güzeldir. fiimdi efendim
bu anlamda ülke genelinde say›lar› 24’e varan Bilim ve Sanat Merkezleri var. Peki uygulamalar›n›z yüzde yüz do¤ru mu? Mutlaka eksi¤imiz var. Mutlaka hatalar›m›z var. Bir uygulamad›r ama iyi güzeli yakalamaya çal›fl›yoruz. Peki Bilim ve
Sanat Merkezleri uygulamalar› ülke için yeterli mi? Bunu sorarsan›z hay›r? fiu
anda uygulaman›n içinde olarak Bakanl›k olarak da biz diyoruz ki bu flu anda
yetmiyor. Daha iyi nas›l yapar›z. Farkl› modeller gelifltirilebilinir, evet gelifltirilir,
nas›l olur, nas›l olmal› bunu tart›flmak laz›m. Zaman içinde genel e¤itim sistemi içerisinde de¤erlendirmek ve nereye koymak gerekti¤ine bakmak laz›m. Bunun için de dünyada bu ifle nas›l bak›l›yor ve uygulamalar nelerdir bunu da
mevcut durum raporunda ortaya koyduk. Bir farkl› örne¤i Ümit hocam›n, flu
anda ‹stanbul Üniversitesi’nin getirdi¤i. Peki bu yüzde yüz do¤rumu? Hay›r!
Hocam yüzde yüz do¤ru demiyor. Mutlaka eksi¤imiz vard›r. Bakanl›k Özel E¤itim Hizmetleri Yönetmeli¤i’ne bakarsan›z 41’ci madde de ‹smail Hocam’›n elinde, 41’inci maddeyi ‹smail hocam ordan okursa, hocam rica etsem lütfen. Çok
önemli çünkü.
‹smail Toksöz: Evet, madde 41: üstün ve özel yetene¤i olan bireyler için aç›lan kurumlar, ilkö¤retim ve ortaö¤retim ça¤›nda üstün veya özel yetene¤i oldu¤u belirlenen ö¤renciler için gündüzlü veya yat›l› e¤itim kurumlar› aç›labilir. Bu
kurumlarda ö¤rencilerin bireysel yeteneklerinin fark›nda olmalar›n› ve özel yeteneklerini gelifltirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalar›n› sa¤layacak bireysel ve destek e¤itim programlar› uygulan›r.
Metin Uzun: Teflekkür ederim hocam. fiimdi flu anda Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n özel e¤itim hizmetleri yönetmeli¤inde de bu flekilde al›nd›. Bizim bu söylediklerimizde farkl› bir fley de¤il yani ben farkl› alg›lam›yorum. Özür dilerim hocam ben burada bir fleyi söylemek istiyorum. Hocam biz bu yönerge ve yönetmelikle birlikte uygulamaya koydu¤umuz model flu anda Bilim Sanat Merkezleri
modeli. Ama farkl› modellerde aç›labilir: Yönetmeli¤imiz de mevcut. Kanununa
göre e¤itim iflini Milli E¤itim Bakanl›¤› yapar. Üniversitelerin önerilerini de al›r.
Dolay›s›yla bu konudaki Bakanl›¤›n tedbiri, yönetmeli¤i uygulamas› ortadad›r.
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Dolay›s›yla gerek üniversiteler, di¤er kurumlar, farkl› kurumlar önergeleri ç›kart›r
ortaya koyar, bunlar de¤erlendirilir, uygulamay› uygulamay›p uygulayaca¤›na yine Bakanl›k karar verir. Benim demek istedi¤im flu: Bu kadar abart›lacak ya da
farkl› bir konuma getirilecek bir durum yok onu demek istiyorum. Say›n Do¤an
Ça¤lar hocam özür dilerim. Sizin söylediklerinize özel e¤itimci olarak kat›l›yoruz
ve eserlerinizi hâlâ okuyoruz, de¤erlendiriyoruz. Bu yüzden üzülmenize gerek
yok. Çünkü üstün yeteneklerin e¤itiminin muhatab›ndan binlerce telefon geliyor. Türkiye’de onbefl milyona yak›n ö¤renci var. fiu anda üç binini ya da bir k›sm›n› e¤itebiliyoruz ve sürekli aray›fl içindeyiz. Di¤erlerine nas›l hizmet ederiz diye düflünüp tafl›n›yoruz. Ama çözüm öyle bir anda olacak hadise de¤il. Bir süreç
dahilinde uygulama süreçlerine bakmam›z gerekiyor. Onun için ben bütün konuflmac›lara teflekkür etmek istiyorum. Ve burda bir yanl›fl anlaflma var. Farkl› bir
olay yok. Yönetmelikte olay aç›k net ve uygulama flu anda Bilim ve Sanat Merkezleri bir de pilot proje kapsam›nda ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü ile protokol
içerisinde olan Ümit hocam›n yapt›¤› uygulamad›r. Hepinize teflekkür ediyorum.
Sayg›lar sunuyorum.
Mustafa Ruhi fiirin: Baflkan›m ben susma hakk›m› kullanaca¤›m ama Metin Bey’den veya ‹smail Bey’den veya Genel Müdür Bey’den Bilim ve Sanat Merkezleri’nin kurulufl tarihi konusunda Say›n Necate Baykoç Dönmez’e cevap vermesini istiyorum. Bu konunun niçin kiflisel bir sendroma dönüfltü¤ünü de anlamak istemiyorum. Üstün Yetenekli Çocuk e¤itimi alan›nda hizmeti geçen kifli,
kurum ve kurulufllara teflekkür ettik. 50 yafl›nday›m ve hakkaniyete hiçbir flekilde zarar verecek bir davran›fl›m olmad›. Buna ra¤en Kongre boyunca bana çok
gereksiz sataflmalarda bulunmas› da fl›k de¤il. Bu Kongreyi kimse kiflisel tatmin
ortam›na dönüfltürmemelidir. Lütfen, Bilim ve Sanat Merkezleri’nin hangi tarihte
uygulama imkan› buldu¤unu da aç›klas›nlar. Bunu aç›klamas›n› ve tarihi bir kay›t
olarak Kongre Tutana¤›na geçmesini istiyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Say›n genel müdürümüz cevap verecek misiniz? Kim
sataflt› size? Niye öyle alg›lad›n›z? Herkes birbirine sataflma alg›l›yor burda bende
bunlar› alg›layam›yorum. Herhalde ben d›fl›nda kal›yorum. Sizede öyle gelmiyor
mu? Birileri birilerine birfleyler söylüyor ben çok iyi anlayam›yorum do¤rusunu isterseniz. Evet çocuklara bir çay ikram edilsin. Pasta yiyebilirler tamam. Sen kimden cevap istiyorsun, Genel Müdür Beyden mi? Bakanl›ktan cevap istiyoruz diyorlar, Genel Müdür varken onlar konuflmaz. Verdi¤i cevap sizi tatmin etmedi
mi? Buyrun efendim. Yaln›z hocam dikkatli olal›m, sizinle ben özel e¤itimci de¤iliz. Fena çarparlar bizi, ona göre ben uyaray›m seni.
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Prof. Dr. Bahaeddin Y›ld›z: fiimdi de¤erli arkadafllar ben baflta Kongreye
kat›ld›¤›ma çok memnundum, flu tart›flmalar› dinledikçe daha da memnun oluyorum. Gerçekten olmas› gereken fleyler bunlar. Ben hüzünlü de¤ilim çok hofluma gitti, yani gerçe¤i bu flekilde bulaca¤›z. fiimdi benim gözlemim flu: Bir çok
konuda anlafl›lm›fl bu politika önerileri konusunda bir madde de biraz tart›flma
olmufl. Ben öbür komisyonday›m biliyorsunuz, burda de¤ildim. ‹yiki olmufl iyiki
bu Genel Kurul’a da getirildi bu tart›flma. Ben flimdi daha iyi anlad›m. Yani benim kendi kafamda bu konuda lehte veya aleyhte bir görüfl henüz oluflmad›,
onuda söyleyeyim. Oylasan›z çekimser kalaca¤›m durum o. fiimdi benim önerim
Füsun Han›m’da anlatt› uzun uzun ya biz mecliste kanun tasar›s› oylam›yoruz ki
burda. Görüfl oluflturuyoruz. Bilimsel olarak nedir durumumuz bu konuda iki görüfl var. Kongrede iki görüfl oluflmufltur. Benim önerim bu iki görüflünde ayr› görüflülmüfl tart›fl›lm›fl ancak ortak görüfle ulafl›lamam›flt›r. Hem lehinde hem aleyhinde görüfller vard›r. Bu konunun daha incelenmesi gerekir diyelim bitirelim bu
ifli. Yani benim önerim bu, teflekkür ederim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Kabul mü efendim. Oylar›n›za sunuyorum. Hocam diyorki ayr› okul veya ortak yani ayr› okul olmama durumu. Entegre programlar kar›fl›k ve h›zland›r›lm›fl, özellefltirilmifl programlar çal›flmalar› zenginlefltirilmifl. Ama
zenginlefltirilmifl yetmez h›zland›rmakta laz›m. Gurublamada laz›m, yani o da bir
nevi ay›rmak çocuklar›. Ama tabiki bu çocuklar›n yafl›tlar›n›n aras›nda olmalar›
çok önemli. Ama bu konuda bir k›s›m arkadafl›m›zda diyorki ayr› da olmalar› çokta büyük bir mahsur yaratmayabilir. E¤er biz dikkatle ve iyi e¤itim verirsek ki Fen
Liseleri ve Güzel Sanatlar Liseleri buna örnek veriliyor. ‹ki farkl› görüfl ç›km›fl. Raporumuzu bu flekilde düzenleyebiliriz diyor hocam›z. Bunu oylar›n›za sunmufltum. Buyrun efendim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Özel okula niye karfl›lar arkadafllar. Türkiye’de yüzlerce özel okul var. Efendim süper liselerden tutun Anadolu Liselerine Fen Liselerine
kadar özel okullar var. Beyefendi ‹ngiltere’nin flartlar›n› anlat›yor. Türkiye’nin flartlar›ndan bahsetsinde onu bilelim. Birde Türkiye’nin flartlar› var; dolay›s›yla zenginlefltirilmifl program› savunanlar bize lütfen zenginlefltirilmifl programla ne kasdettiklerini anlats›nlar ama özel okulun s›n›rlar› belli Türkiye’de yüzlerce özel okul var.
Üstün yetenekliler için de aç›labilir. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Fatih Bey siz ne söyleyeceksiniz? Sonra izin verirseniz
rapor üzerinde tart›flmalar› açaca¤›m. Yoksa burda kalaca¤›z bu gece.
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Fatih Köylü: Say›n Baflkan›m; akedemisyenlerimizin bu konuda yapm›fl olduklar› çal›flmalara gerçekten büyük sayg› duyuyorum. Ama komisyonun çal›flmas› esnas›nda kendimi bir an Türkiye d›fl›nda hissettim, Türkiye gerçeklerinden
uzak bir karar al›n›yor. Genel e¤itim içerisindeki üstün ve özel yetenekli ö¤rencilere bu program› uygulaman›z, o s›n›fta uygulaman›z mümkün mü? Böyle bir fley
bir ö¤renci için bir tane derslik veya o s›n›ftaki üç ö¤renci için, befl tane ö¤renci
için birtane derslik tahsis etmeniz ve bu çocu¤a zenginlefltirilmifl bir program uyguluyorum fleklinde karfl›s›na gelmeniz çok çok komik olur. Özel yetenekli ö¤rencileri tek bir s›n›fta istihdam edemezsiniz. Gerçekten edemezsiniz, hitap edemezsiniz. Onun için ben flunu söylüyorum. Türkiye flartlar›n›n göz önünde bulundurarak özel okul olsun demiyorum. Böyle zengin bir insanda de¤ilim, özel okul
açacak durumda da de¤ilim. Ben özel okul iddias›nda da bulunmuyorum. Ama
bu çocuklar›m›z›n gerçe¤i Türkiye gerçekleriyle karfl›laflt›r›larak e¤itim ve ö¤retimlerine devam edilsin diyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Uygulanabilir bir model istiyorsunuz.
Fatih Köylü: Evet, uygulanabilir bir model olsun, gerçekçi bir model olsun.
‹kincisi henüz Bilim ve Sanat Merkezleri’ne hangi ö¤renciyi gönderece¤i konusunda bir bilgi sahibi olmayan ö¤retmen arkadafllar›m›z›n böyle bir ö¤renciyi,
elinde zenginlefltirilmifl bir programla e¤itim ö¤retime tabii tuttu¤u ne kadar gerçekçi olabilir. Teflekkür ediyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Zannediyorum rapordaki en tart›flmal› konu bu. Di¤er
raporun di¤er bölümleri için hemen hemen hiç kimse flu anda bir fley söylemedi, ama bizden söz isteyen çok arkadafl›m›z var. Nuran Cömert buyrun efendim.
fiimdi s›rayla söz verece¤im. Zaman›m›z kal›rsa size de veririm.
Nuran Cömert: Kongre için bende teflekkürle bafllamak istiyorum. Fazla
zaman›n›z› almadan hemen raporla ilgili iki tesbitimi iletmek istiyorum. Üniversitelerin çok yönlü katk›lar› flöyle s›ralan›yor: Mentörlerin e¤itimi için bunlar›n
akademik kariyer yapmalar› üniversitelerde bu bölümlerin yüksek lisans ve doktora programlar›n›n aç›lmas› isteniliyor. Bu biraz uzun vadeli gibi görünüyor. Daha k›sa vadede mentörlere mümkünse üniversitelerden kontenjan ayr›lmas›n› rica ediyorum. Bende bir ö¤retim üyesi oldu¤um için mast›r programlar›na giriflte s›n›rl› kontenjanlar var. Özellikle bu kifliler için kontejan ayr›labilirse çok iyi olacakt›r diye düflünüyorum. ‹kinci konu raporla ilgili kurum modeli önerilmifl. Çok
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hofl bir fley bu, hepimizin beklentilerini belki bir ölçüde karfl›layacak. Ben ayn›
zamanda ‹stanbul B‹LSEM’de bir veliyim, veli temsilcisiyim. Son cümlede kurumun oluflturulmas›nda TÜB‹TAK modelinden yararlan›labilir, mali kaynaklar Milli Piyango ve RTÜK gelirlerinden al›nacak paylar ve özel sektör katk›s›yla oluflturulacak fonlarla karfl›lanabilir deniyor. Bu beni o kadar mutlu ettiki, keflke böyle
bir fley baflar›labilse. Çünkü B‹LSEM’lerde de müthifl bir kaynak sorunu var. Herfley velilerden bekleniyor. Devlet dört duvar ve mentör veriyor. Gerisini veliler yapacak. Velilerde sponsor kovalamakla meflgul ama sponsorlarda maalesef yüzümüze bakm›yorlar. E¤er bir model olabilecekse ‹stanbul’da bir TÜB‹TAK var bir
de ‹stanbul Bilsem var. Bunun ikisine bir organik ba¤ sa¤lanabilir mi? Herkese
teflekkür ediyorum.
Adil Bey: Efendim, kongreyi düzenleyen ön raporlar›n haz›rlanmas›nda
eme¤i geçen akademisyen ve e¤itimcilere teflekkür ediyorum. Tüm çabalar›m›z
daha iyi bir e¤itim, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir dünya içindir. Torunlar›m›z
içindir. Bunlar›n etkileri %2’likten daha fazlad›r. Bizim yafl›m›zda olan insanlar art›k çocuklar›n› e¤itti iyi kötü. Torunlar›m›z için daha iyi bir dünya düflünüyoruz.
Onun için bu tats›z gibi gelen tart›flmalar›n da gerekli oldu¤una inan›yorum.
Çünkü son y›llarda ticari kurumlar›n medya karfl›s›ndaki tutumlar› ve tümüyle hemen hemen hakim olanlar›n karfl›s›nda bu kadar E¤itim Fakültesi olmas›na ra¤men ama ne yaz›kki, görsel bas›nda, televizyonda sesimiz ç›km›yordu. Böyle
kongrelerin düzenlenmesi, e¤itim sorunlar›n›n tart›fl›lmas›, yüzde 2’likte olsa üstün yeteneklilere yarar› vard›r. ‹nsan zekâs› insan zekâs›n› tan›maya yetmez. Belki biz insano¤lunu tam olarak hiçbir zaman tan›yamayaca¤›z. Hiç de¤ilse onlar›
e¤itim yoluyla de¤ifltirebiliriz. Son günlerde son y›llarda biliyorsunuz bilgi patlamas› var. Son günlerde okudu¤um bir kitapta genetikçiler diyor ki insan genleri
üçyüz ellibin y›lda yüzde dört de¤iflir. E¤itim sorunlar›n›n tart›fl›lmas›n›, tart›flmada olsa yararl› görüyorum. Bilim ve teknolojide üstün olmak iyi e¤itim anlam›na
gelmiyor. Çünkü elimdeki bir rapora göre 2002 y›l›nda Amerika’da ç›kan bir rapor, bugün Amerikan tarihinde ilk kez Amerikal› çocuklar, babalar daha kötü bir
e¤itim görüyor diyor. Çocuklar, ilk kez babalar›ndan daha iyi bir e¤itim görüyorlar. Umar›mki bizim torunlar›m›z bizden daha kötü bir e¤itim görmezler. Torunlar›m›z bizden daha iyi bir e¤itim görürler. Teflekkür ediyorum herkese.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Evet konuya iliflkin istiyorum.
Erdo¤an Bey: Raporla ilgili söyleyece¤im. Teflekkür ediyorum söz verdi¤iniz
için. Baz› çeliflkiler var ilerde karmaflaya sebep olabilecek, bunlar› dile getirmek
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istiyorum. Bunlar›n birincisi hem B‹LSEM’leri yayg›nlaflt›racaks›n›z hem de örgün
e¤itim kurumlar›nda özel gurublar oluflturacaks›n›z. Özel grublar›n oluflturulmas› durumunda liselerin ö¤rencisiz kalma ihtimali söz konusu. ‹kincisi, flimdi biz
bunun yerine bafll› bafl›na bir okul olursa ö¤renciler için yapt›r›mlar› olacakt›r. fiu
anda B‹LSEM’lerin bir yapt›r›mlar› ve ö¤renciye belge olarak veya kazan›m olarak
sunduklar› bir fley de yok. Üçüncüsü Türkiye Üstün Yeteneklileri De¤erlendirme
Kurumu kuruluyor ve bu konuda çal›flmalar yap›lmas› sonucunda oligarflik bir gurup meydana gelmesi ihtimalide söz konusu. Son olarak flunu söylemek istiyorum. Bilimde duygusall›¤a yer olmamas› gerekiyor. Çok teflekkür ederim.
Ahmet Cemil: Say›n baflkan›m, flimdi benim konuflmam›n bir anlam› kal›p
kalmad›¤›ndan emin de¤ilim. Çünkü burda neticede kararlar› verecek ‹ngiliz Micheal Short ve Amerikal› Jhorc Atlet olacak san›yorum. Ama yine de konuflal›m.
fiimdi farkl› okullar istiyoruz. Neden istiyoruz? Bu çocuklar› bu salonda oturan
kaç tane arkadafl tan›yor. Hocalar›m›zdan kaç tanesi bunlar›n ihtiyaçlar›n› araflt›rm›fl, neler düflünüyor, neler yafl›yor, neler yap›yorlar diye. Hangisi somut bir netice verdi belli de¤il. Hiçbir fley ortada yok. Bu çocuklar zaten farkl›, onlar do¤ufltan farkl›, onlar farkl› olduklar›n›n fark›ndalar zaten. Bir yafl›ndan itibaren farkettirmeye, farkl› olduklar›n› göstermeye bafll›yorlar. Biz bunlar› normal çocuklar›n
yan›na koyarsak bunlar o çocuklarla ayn› potata kaynay›p gidecekler. Kaybedilen
de¤erler olacak. ‹ki gram alt›n› yüz gram bak›rla kar›flt›r›rsan alt›n de¤erini kaybeder, bak›r›n da bir kazanc› olmaz. Yani o iki gram alt›n› da kaybetmifl oluruz.
Özel okul istiyoruz. Çünkü normal okul öncesi çocuklarla bafletmekte bile güçleniyoruz. fiimdi say›n hocalar›m›za veya devlet yetkililerimize gitti¤imizde okul
öncesiyle ilgili bir çal›flmalar›n›z var m› hocam? Yok. Bunlar› ne yapaca¤›z, bunlar
toplumun de¤erleri de¤il mi? Biz ayr› okul isteyen fikri destekliyoruz. Velileri olarak biz bu çocuklar› çok iyi tan›yoruz, biz bu çocuklarla yafl›yoruz, onlar›n sorunlar›n› ve dertlerini biz daha iyi biliyoruz. Bu kadar, teflekkür ediyorum.
Abdülvahap H›zal: Ben eskiden Gebze’de çal›fl›yordum. Özel ‹nanç Lisesi
malumunuz Gebze’deydi, devredildi. fiu anda da Beyaz›t ‹lkö¤retim’de çal›fl›yorum. ‹lkö¤retimi ortaö¤retimi üç afla¤› befl yukar› biraz sentezledim. Dershanede fen liselerine haz›rl›k ö¤rencilerini çal›flt›rd›m. Üniversite haz›rl›k ö¤rencilerini
çal›flt›rd›m. 100 ö¤renciyi fen liselerine haz›rlad›m. Onlarla devaml› içiçeyiz. Halende telefon açarak görüflürüz. Bu ö¤renciler aras›nda çok büyük farklar var bir
kere. Fen Lisesinin al›m› bile kendi bafl›na problem. Fen Liselerini aç›yoruz, yetene¤i olan olmayan bütün ö¤renciler bir s›navla oraya giriyor. Özel ‹nanç Lisesi bir
model olarak asl›nda kendilerini anlatamad›lar. ‹nanç Lisesine, bizim okulada se-
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çilen ö¤renciler çok farkl› bir kere. Onlarla ders ifllemek biz ö¤retmenler ad›na
çok büyük bir zevk. ‹nanç Lilesi’ne al›nd›klar›nda tek bafl›na bunlar bir e¤itime
tabi tutuluyorlar. Bir kere Do¤an hocam›n söyledi¤i fleylerin ço¤una kat›l›yoruz
ama bir problem var. fiöyle do¤ru insan, do¤ru yer, do¤ru zaman. Problem burda. Bu insanlar› e¤itecek olan bir e¤itmenle bir sene iki sene önce plan ve program çerçevesinde çal›fl›lmal›. Ben dün akflam Özel ‹nanç’taki ö¤rencilerle konufltum. Mesela tarihte bizi ilgilendirmeyecek bir sürü hikayeler var. Ben onun yerine araflt›rmay› istiyorum diyor. Art›, fen bilimlerinde ezber de¤il daha çok araflt›rmay› seven insanlar olmak istiyoruz diyor. Ö¤rencilerin konuflmalar›nda, oturufllar›nda, kalk›fllar›nda bir kere çok büyük farkl›l›klar var. Bu farkl›l›klar› ancak yaflayan bilir. Ben Fen Lisesi mezunu bir ö¤renciyle oturdu¤umda konuflaca¤›m konular belli, ama Özel ‹nanç Lisesi ö¤rencisiyle oturdu¤umda konuflaca¤›m fleyler
çok farkl› olabiliyor. Beni çok daha ötelere tafl›yor. Yani böyle özel bir okulda okumalar› insanlara farkl›l›klar sunuyor. Mesela ordan mezun olmufl ö¤rencilerin çok
büyük bir k›sm› beyin göçü kavram›yla karfl› karfl›yad›r. Bu da art›k Türkiye’de para etmiyor. Çünkü insanlar ekmek paras› derdinde. Amerika’ya gidiyorlar, dünyan›n dört bir yan›ndaki üniversiteye. Füsun Han›m burda, daha iyi bilir, benim
bahsetmem asl›nda biraz lüzumsuz ama dünyadaki üniversiteleri burslu kazanan
ö¤renciler bunlar. Bizim de¤erlerimiz ve orda bizi temsil edecek olan insanlar,
burdaki hocamlar›n akademik kariyeri var ama korkular›n›n oldu¤unu seziyorum.
Korkular›n›n üstüne gitsinler ve model üretsinler. fiimdi hiçbiri model ortaya koyam›yor. Burada konufluyoruz konufluyoruz ama ortada model yok. Ümit Hocam
cesaret etmifl, Füsun hocam cesaret etmifl Do¤an hocam y›llar önce cesaret etmifl ama programdaki eksiklikleri tesbit edip bunu düzenlemeye gitmemifl, b›rakm›fl orda. Programda eksiklik varsa onu düzenleyelim, yoluna sokal›m. Yani
araba yoldan ç›kacak, biz uçuruma gidece¤iz, ölece¤iz, o zaman, ölmemek için
viraj› dönmek laz›m.
Prof. Dr. Do¤an Ça¤lar: Sende böyle cart curt etme. Elindeki kitapta alt›
tane makale senin bir fley yok dedi¤in Do¤an Ça¤lar’a ait. Böyle cart curt etmeden lütfen. Hay›r Do¤an Ça¤lar’da hiç bir fley yok diyor.
Murat Metin: Ben Uflak Bilim ve Sanat Merkezi s›n›f ö¤retmeniyim. ‹ki y›ld›r Bilim ve Sanat Merkezi’nde s›n›f ö¤retmeni olarak çal›fl›yorum. Bir tesbitim
var; katk› olsun diye söylemek istiyorum. Özellikle sekizinci s›n›flarda Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam oldukça düflük. Bunun sebeplerini araflt›rd›¤›m›zda veli ve
ö¤rencilerden genellikle flu cevab› al›yoruz. LGS çok önemli. Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam etmek sonucunda bizim kazanabilece¤imiz bir fley yok. Dolay›s›y-
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la liselere girifl s›nav›nda beklenen baflar›y› elde etmek için dershaneye daha fazla a¤›rl›k veriyoruz ve ders çal›flmam›z gerekiyor diye bir sonuç ç›k›yor karfl›m›za.
Bilim ve Sanat Merkezleri’nin kurulufl amac›, sonuçta bir proje üretmek. Bu proje vatan›m›za ve milletimize hay›rl› bir proje olacaksa, olaca¤›na inan›yoruz. O
amaçtay›z, onun için çal›fl›yoruz. Bilim ve Sanat Merkezleri’nde proje üreten ve
bu projesi TÜB‹TAK’ta veya üniversite kurullar›nda genel kabul görür de¤er kazan›rsa liselere giriflte s›navs›z geçifl veya ek puan verilebilir diye düflünüyorum.
Bu çocuklar›n da ödüle ihtiyac› var, bir ödül niteli¤i tafl›yaca¤›n› düflünüyorum.
Teflekkür ederim.
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mak istiyorum. Bu politikalarda bunun da geçmesini arzuluyorum. Çünkü ulu
önder Atatürk’ümüz ‹bni Sinalar, Farabiler, Gazaliler, Mevlanalar yetifltirecek bir
millete sahibiz diyor. Türk milleti böyle adland›r›l›yor. Nutkunda var. Ama bu yüce dinimiz bilime çok büyük önem veriyor. Sanat› Türk milleti keramet haline getirmifltir. Bizim bu genç yavrular›m›z bir dini bütünlük içerisinde samimiyetle söylüyorum, kendilerini kutluyorum. Hocalar›m›z›n bu tart›flmalar›n›n çok faydal› oldu¤unu düflünüyorum. Ve flunu söylüyorum, bize bir harf ö¤retenin hizmetçisi
oluruz. Bu duyguyla hocalar›m›z›n tümüne sayg› ve sevgimi belirtiyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Teflekkür ederiz efendim. Büflra fiahin buyrun.

Prof. Dr. Ayla Oktay: Teflekkür ederiz efendim. Kemal Bulut. Mikrofonu
ulafltral›m Kemal Bey’e…
Kemal Bulut: Ben bu düflüncemi komisyonda da dile getirmifltim. B‹LSEM’lerde e¤itim alan ö¤rencilerin LGS s›navlar›nda muaf tutulmas› konusunu az
önce bir ö¤rencimiz de dile getirdi. Benden önceki arkadaflta ayn› fleyi söyledi.
Komisyonda flöyle iki farkl› görüfl ortaya ç›kt›. Birisi her ne olursa olsun bir ayr›cal›k tan›nmam›fl olsun görüflü vard›. Bu çocuklar üstün yetenekli, üstün zekâl›
çocuklar. O s›navlarda da baflar› gösterecektir fleklinde iki ayr› görüfl ortaya ç›kt›.
Bu iki görüflün ikiside do¤ru olabilir. Ancak ben Bilim ve Sanat Merkezi müdürüyüm, bu uygulaman›n içinde yer al›yorum. Ve sekizinci s›n›fa geldiklerinde ö¤renciler Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam edemiyorlar. Maalesef bu yafltaki çocu¤un
çocuk hakk›ndaki kararlar› yine anne babas› veriyor, veliler veriyor. Veliler bu s›navlarda baflar›l› olmas›n› istiyorlar. Dolay›s›yla kurs ve dershane program› Bilim
ve Sanat Merkezi’nin önüne geçiyor. Bizim esas proje amaçl› çal›flmalar›m›z aks›yor. Yedinci, sekizinci s›n›fa gelen ö¤rencileri biz kaybediyoruz. Bu çocuklara belki ödül olarak de¤il ama bu çocuklar›n Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki çal›flmalar›na da devam edebilir durumda tutabilmek için en az›ndan say›lar› da çok fazla
de¤il, belli bir avantaj›n da sa¤lanmas›n› istiyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Tabii bu mümkünmü bilemiyoruz. Bir dakika, evet
kim? Salih Köse buyurun.
Salih Köse: Say›n baflkan›m. Çocuk Vakf›’na ve kongreyi düzenleyici tüm birimlere teflekkür ederim. Milli E¤itim Bakanl›¤›’m›z›n bir e¤itimi vard›r. Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› do¤rultusunda ülkemizde din e¤itimi verilmektedir. Üstün yetenekli çocuklar›n din e¤itiminin örgün ve yayg›n e¤itimde de oldu¤unu vurgula-

Büflra fiahin: Bu ek puan ve kontenjan ayr›lmas› konusu tekrar aç›ld›¤› için
seviniyorum. Konu epey uzaklaflm›flt› bu mecradan. ‹stanbul Bilim ve Sanat Merkezi Edebiyat ö¤retmeniyim ben. Böyle bir görüflüm düflüncem yok, buna kat›lm›yorum, bunu dile getirmek istiyorum. Komisyonda oyland›¤› s›ra çok kafa yoramad›¤›m›z› ve çabuk geçildi¤ini düflünüyorum. Önerileri yaz› olarak birlikte dile getirdik, ancak o k›s›mda biraz h›zl› davrand›k. Elefltiri olarak de¤il, görüflümü
burda söyleyeyim diye bunlara kat›lm›yorum. Üstün yetenekli ö¤renci kendi yolunu kendi açar diye düflündü¤ümden de¤il. Zaten LGS’lerin elefltirilen bir sistem oldu¤u düflüncesinden hareketle LGS’yi elefltirirken, s›nav sistemini elefltirirken yeteneklere göre yönlendirip ö¤rencinin önünü açmay›, ufkunu açmay› baflaramazken bir de üstünlere kontenjan ay›rmak gibi bir fley karfl›m›za ç›kt›¤›nda
onlara karfl› olan görevimizi nas›l yerine getirece¤iz diye soras› geliyor insan›n.
Çünkü sadece B‹LSEM’liler de¤ildir üstünler. Bunun d›fl›nda böyle bir kadrolaflmada yarat›lmamal› diye düflünüyorum. LGS’ler ÖSS’ler saçmal›ksa önce bunlara çözüm bulunsun. Bu konuda tekrar üst üste hatalar yap›lmaya gerek yok. Bir
hatay› yumuflatmaya çal›flmaktan baflka ya da baflka bir hatayla kapatmaya çal›flmaktan baflka bir fley de¤il. Bu modellere iliflkin benim kongrede gözlemledi¤im bir fley var, ya da benim tedirgin oldu¤um bir durum. Necip Faz›l’›n bir al›nt›s›yla bafllad› bir afiflte, afifle edilmifl bu söz ve flunu kastediyor diyor ki; hattâ
ezberledim gide gele okuyup düflüne tafl›na “‹nsano¤lunun bilimde, sanatda, laboratuvarda arad›¤› fley bütün insano¤lunun zihninde tek parça parça paylaflt›r›lmak için de¤il, tek bir insan›n zihninde mucizevi bir iksir yaratmak içindir” flimdi ben bu laf› bir kere cümle hani çok böyle anlafl›l›r gelmedi baz› yerlerinde kopukluk var gibi seziyorum. ‹nsano¤lu o zihinden nereye damlayacak, insano¤luna dönüfl bu böyle tek bir insan için sistem oluflturmalar, okul açmalar, ben böyle zümre zümre ay›rmak yanl›s› de¤ilim potansiyel insan›. Üstün yetenekli ve
normal çocuklar› ay›r›pda birbirlerini tan›malar›n› da engellemek toplumun ken-
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di aras›ndaki kaynaflmay› ve sorunlar›, problemleri tan›may› engellemek gibi
yanl›fll›klara yol aç›labilir. Bu konuda faflizan tav›rlara yaklaflmamak laz›m diye
düflünüyorum. Demin dediler ki alt›nla bak›r›n yan yana konmas› ederine bakmamak laz›m. Üstün yeteneklinin e¤itimini ö¤renme hakk›n› yerine getirmeye
çal›flmak laz›m. Görev budur. Onun fiyat› fludur, bunun fiyat› budur diye bunlar› terazilerle ölçüp biçmekle bir yere var›lamaz. O yüzden üstün bir zümreden
bahsedermifl gibi bahsetmenin asl›nda olaya yanl›fl bir pencereden bakmak oldu¤unu düflünüyorum. Alt›nla bak›r de¤il burda karfl›laflt›r›lan, hepsi alt›n. Burda önemli olan neyin nerede nas›l kullan›laca¤›n› çok güzel kestirip do¤ru stratejilerle bu görevi üzerimizden rahatl›kla do¤ru bir flekilde atabilmek, yerine getirebilmek diye düflünüyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Teflekkür ederim. Evet flimdi söz almak isteyen bize
ad›n› yazd›rmak isteyenlerin söz alma s›ras› bitti. Yeni söz vermiyece¤im. Yaln›z
Adnan Bey’e bir son söz vermek istiyorum izin verirseniz, ondan sonrada raporu
oylar›n›za sunaca¤›m.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Teflekkür ederim. Ben Do¤an Hoca’n›n al›nganl›¤›n› bir ölçüde azaltmak için bir iki cümle söylemek istiyorum. Akademik
toplant›larda, kongrelerde farkl› fikirler olabilir. Taraflar kendi görüfllerini savunabilirler ama bir fikir sahibi di¤er bir fikir sahibini kendi görüflünün d›fl›nda diye
suçlamamas› laz›m. Biz Do¤an Hoca’y› bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak için
buraya ça¤›rd›k. O özel okullar›n yararl› olmad›¤›n› düflünebilir. Bir baflkas› özel
okullar›n di¤er programlar yan›nda faydal› oldu¤unu düflünebilir. Fikirler çat›flabilir ama biz asla Do¤an Hoca’y› al›ns›n diye bu düflüncelerimizi sergilemedik. Lütfen kendisinin meseleye böyle bakmas›n› diliyoruz. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Efendim öyle anlafl›l›yor ki raporun di¤er k›s›mlar›yla
ilgili bizim Genel Kurul’umuzda da çok tart›flma yap›lmad›. Özellikle tart›flma bir
konuda odakland›. Orda da tam mütabakata vard›¤›m›z› düflünmüyorum. Belki
bir k›sm›n›z evet diyeceksiniz, bir k›sm›n›z hay›r diyeceksiniz. Bir k›sm›n›z bunun
bilimsel do¤ru oldu¤unu düflüneceksiniz. Bir k›sm›n›zda diyeceksinizki bilimsel
do¤ru ama uygulamada da flunlar flunlarda olabilir. Burada bir önerge var. Say›n
Bahaeddin Hocam›z biraz evvelde ifade etti. Ben bunu sizlere okumak istiyorum.
Ve uygun görürseniz rapora bu flekilde aktarma yapmam›z› öneriyor Bahaeddin
Bey. Ben onu sizin görüfllerinize sunmak istiyorum: Üstün yetenekli çocuklar için
özel okullar aç›lmas› konusunda görüflme yap›ld›¤›n›n ama ortak görüfle var›lmad›¤›n›n rapora eklenmesini ve oylanmas›n› öneriyorum diyor Bahaeddin Bey. Ben-
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de sizin oylar›n›za sunuyorum bu ifadeyi. Kabul edenler. Yani her iki görüflte var,
her iki görüflüde ifade edece¤iz raporda. Çünkü bir ortak görüfle ulaflamad›k. Yani bir çok konuda hepsi ortak görüfller ama bu konuda ortak de¤il, evet teflekkür ediyorum. O zaman oy birli¤iyle, reddeden var m›? Hay›r böyle bir fleyi kabul
etmiyorum diyen var m›? Bir kifli. O zaman oy çoklu¤uyla. fiimdi efendim ben raporun bütününü oylar›n›za sunuyorum. Raporun tamam›n› oylar›n›za sunuyorum efendim. Kabul edenler. Kabul edilmifltir. Peki, teflekkür ediyorum. Kabul etmeyenler, böyle bir rapor olmaz diyenler. Kabul etmiyorsunuz, peki oy çoklu¤uyla diyoruz o zaman. Evet, birinci rapor oy birli¤iyle, ikinci raporda oy çoklu¤uyla
kabul gördü Genel Kurulumuz taraf›ndan. fiimdi bana verilen görevi tamamlamak üzere. Buyrunuz efendim.
Prof. Dr. Süleyman Çetin Özo¤lu: Komisyon raporlar› tart›fl›ld›.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Cevap hakk› istiyorsunuz.
Prof. Dr. Süleyman Çetin Özo¤lu: Hay›r. Cevap hakk› istemiyorum. Teflekkür hakk› istiyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Buyrunuz efendim ne demek.
Prof. Dr. Süleyman Çetin Özo¤lu: Usuldendir. Ben bir iki cümleyle de komisyonumuzun nas›l çal›flt›¤›n› biraz önce gördünüz. Coflkulu çal›flt›k. Akademik
kurallar çerçevesinde çal›flmaya çal›flt›k. Baz› çeliflkilerden söz edildi. Raporumuzun bütünlü¤ünde biz geliflmeyi amaçlad›k, onu vurgulad›k. Ve genel kurulumuzda bunu kabul etti¤ine göre ümidediyoruz ki bu kongreyi düzenleyenler tekrar bunun pefline düflecekler. Sizlerle beraber ben bu tart›flmalarda ve komisyonumuzun getirdi¤i görüfllere Genel Kurul’umuzun katk›s›ndan dolay› Say›n Baflkanl›¤›n da yapt›¤› ve sa¤lad›¤› olanaklar çerçevesinden hareketle teflekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ve ümid ediyorum ki bir daha ki kongrelerde bu raporun
geliflmesine iliflkin konular› tart›flabilece¤iz. Teflekkür ederim efendim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Çok teflekkür ediyoruz bizde, hem hocalar›m›za hem
de Genel Kurul’un tüm de¤erli üyelerine ve siz kat›l›mc›lara efendim, flimdi bir
önerge daha var. Bu da gelecek toplant›yla ilgili bir öneri. Müsaade ederseniz bunu size sunmak istiyorum. Tükiye Üstün Çocuklar Divan Baflkanl›¤›na; Üç y›l sonra düzenlenecek ikinci Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin Yürütme Kurulu
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için afla¤›da isimleri bulunan kurumlar› ve üyeleri öneriyoruz. Profösör Dr. Adnan
Kulaks›zo¤lu, Profösör Dr. Füsun Akarsu, Mustafa Ruhi fiirin, Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili. Yürütme Kurulu adaylar› flöyle belirlenmifl: Prof. Dr. Ziya Selçuk, Milli
E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Baflkan› Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim ve Rehberlik Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, Devlet Planlama Teflkilat› temsilcisi, TÜB‹TAK temsilcisi, R›fat Hisarc›kl›o¤lu, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birli¤i Baflkan›, Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan›, Prof. Dr. Füsun
Akarsu, Prof. Dr. Ayla Oktay, Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu, Doç. Dr. Ahmet Emre
Bilgili, Mustafa Ruhi fiirin, Prof. Dr. Ümit Davasl›gil, Prof. Dr. Ayfle Ataman, Prof.
Dr. Süleyman Çetin Özo¤lu. Evet efendim bu teklifi oylar›n›za sunuyorum. Kabul
edenler veya baflka teklif varsa nas›l? Nas›l? Nas›l? fiimdi efendim flöyle bir fley
var. Bu iflin bir sahibinin olmas› laz›m. Zannediyorum de¤erli arkadafllar›m›z bu
nedenle bu kongreyi düzenlerken kendi kendilerini görevlendirdiler. Bizlerde onlara destek olduk. Bundan sonraki kongrede daha önü aç›k gitmek istiyorlar ve
bu kongrenin yürütme kurulu için de flimdiden bir öneride bulunuyorlar. Bunu
kabul etmemenin kimseye bir faydas› olaca¤›n› düflünmüyorum. En az›ndan bugünden itibaren bu kifliler bilgilendirilir. Kongre, çal›flmas› zor bir ifltir. Böyle kapsaml› ve özel alanda bir kongrenin haz›rlanmas› son derece zahmetli ve emek isteyen bir ifltir. Ve biz bu arkadafllar›m›za hepimiz çok teflekkür ediyoruz. Ben biraz sonra sizler ad›na ve kendi ad›ma da teflekkür etmek istiyorum kendilerine.
Bu dönem için gönüllü oldular ve bu ifli sürdürdüler. fiimdi biraz daha genifl kadroyla yeni kongreyi yürütmeyi düflünüyorlar. Ama bu baflka insanlar buraya girmez anlam›na gelmiyor. Sadece kongreyi organizeye edecek çekirdek bir kadrodan söz ediliyor burada. Bunlarda öyle zannediyorum ki konuyla bir biçimde ilgili olan meslektafllar›m›z aras›ndan seçilmifl durumda. Neden kabul etmek istemedi¤inizi çok iyi anlayamad›m. E¤er aç›klayabilirseniz sevinirim. Buyrun efendim.
Necate Baykoç Dönmez’in tebli¤lerini de dinleme f›rsat› bulduk. O isimler
aras›nda kendisini de görebilseydik çok mutlu olacakt›k.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Teklif edebilirsiniz.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Tamam. Buyrun efendim.
Nuran hocam›z velidir ve ayn› zamanda akademik kariyere sahiptir. Bu kadronun içinde çok faydal› olaca¤›na inan›yorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Evet. Buyrun efendim.
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Ali Haydar S›ld›ro¤lu: Özel E¤itim Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
söylendi. Hakikaten biz orda özel e¤itim, üstün yeteneklilerle ilgili bu iflleri biz yürütüyoruz ama ö¤renci ilkö¤retim ve ortaö¤retimde. Teflekkür ederim.
Prof. Dr. Ayla Oktay: fiimdi efendim öyle anlafl›l›yorki bu önergeyi reddetmiyor arkadafllar›m›z ama baz› isimlerin daha eklenmesini istiyorlar. Bir kere bunu oylar›n›za sunuyorum. Gelen isimleri, teklifleri de¤erlendirelim, tek tek oylayaca¤›m. Bu yeni isimler eklenmesini kabul ediyormusunuz? Kabul edenler. Etmeyenler. Evet oy çoklu¤uyla. ‹simleri tekrar m› okunmas›n› istiyorsunuz? fiimdi
eklenmesini istedi¤iniz isimlerden bir tanesi Say›n Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez. Sonra Nuran Han›m siz kendinizi bir tan›t›n lütfen.
Prof. Dr. Nuran Cömert Do¤urangöl: Ben burada bir veli s›fat›yla bulunuyorum. Çocu¤um ‹stanbul Bilsemde okuyor. Ö¤renim görüyor. Ben veli temsilcisiyim. Bu s›fat›mla ne kadar devam edece¤imi aç›kças› bende bilemiyorum. E¤er
bir velinin o komisyonda yer almas›n› bu kurul uygun görüyorsa ne söyleyece¤imi aç›kças› bilemiyorum. Kim önerdi onu da farkedemedim. Ama önerene teflekkür ediyorum. Ben bir veliyim bir Akademik kadro orada söz konusu ve bu konunun uzmanlar›. Benim uzmanl›k alan›m farkl› ama sadece bir veli oldu¤umu ifade etmek istiyorum. Bu kurul uygun görüyorsa daha çok söz düflmüyor. fiimdiden teflekkür ediyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Ben hocam›z›n kat›l›m›n› sunuyorum oylar›n›za. Kabul edenler. Vallahi ettiler. O zaman bir veli temsilcimizde girecek listeye.
Bir de hocam›n teklifi var. Okul öncesi ve ‹lkö¤retim Genel Müdürü’nü ve
ortaö¤retim Genel Müdürü’nü de oylar›n›za sunuyorum. Yüksek Ö¤retim ve
Ö¤retmen E¤itimi Genel Müdürlü¤ü’nü de ekliyoruz. Efendim önerge bu flekliyle yani Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez, Prof. Dr. Nuran Cömert Do¤urangöl,
Okul Öncesi, ‹lkö¤retim, Ortaö¤retim, Ö¤retmen E¤itimi Genel Müdürlüklerinin
de listeye girmesi öneriliyor. Bir de Yüksek Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü öneriliyor.
Yüz kifli var peki. Evet bu Genel Müdürlüklerden de üyelerin buraya dahil olmas› fleklinde…
Do¤an Ça¤lar Hocam›z› öneriyorlar Ayla Hocam.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Do¤an Hocam›z›n her zaman bafl›m›z›n üstünde yeri
var. Bu yorucu ifllerle onu yormayal›m ama o hep bizim onur konu¤umuz. Tabiki, tabiki, Necate Han›m siz söz hakk› istediniz mi?
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Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez: Bu alanda çal›flan bir arkadafl›m›z var.
Prof. Dr. Nilgün Metin. Onu önermek istiyorum. Üstün yetenekliler alan›nda lisans üstü dersleri var. Yay›nlar› var. Tebli¤i de vard› bu kongrede.
Mustafa Ruhi fiirin: Say›n Baflkan, bir aç›klama yapmak için izin isteyebilir
miyim?
Prof. Dr. Ayla Oktay: Buyrun efendim.
Mustafa Ruhi fiirin: fiimdi biz Kongre gelene¤inde olmas› gerekeni yapt›k.
E¤er burda bu kongre düzenleyicilerin ortaya koydu¤u birinci çabay› ve bundan
sonraki süreçte yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda bu isimleri önerdik. Baz› hocalar›m›z›n Yürütme Kurulu’na kat›lmama e¤ilimi vard›, o nedenle listeye dahil
etmedik kendilerini. Kimseye yönelik herhangi bir ön elefltiri veya eleme de söz
konusu de¤il. Takdir edersinizki bu kurumsal bir kimlik. Bu kimli¤in içerisinde
kimlerin yer alaca¤› yap›lan de¤erlendirmelerin listesi oluflturuldu. Ancak Ali Haydar S›rd›ro¤lu Bey’in sözünü etti¤i di¤er birimlerin hepsi yaz›labilirdi. Hiçbir mahzuru yok ama Ziya Selçuk Bey bu kongrenin alaca¤› kararlar› Türk E¤itim Müfredat›na nas›l yans›tabilece¤imizi 26 Eylül’den sonra görüflmemiz gerekir dediler. O
nedenle isim öneren arkadafllara sayg› duyuyorum. Ama Süleyman Çetin Özo¤lu
hocamla biten isim listesi Kongre Yürütme Kurulu’nun yapt›¤› de¤erlendirme sonunda var›lan karard›r. Biz bunu çekebiliriz, o da flöyle olabilir. Birinci kongrenin
Yürütme Kurulu’nun kalmas› fleklinde olabilir. Çünkü anlad›¤›m kadar›yla baz› arkadafllar›m›z listede olmay›fl› al›nganl›¤a neden olabilir. Bu ise bendenizi üzer.
Çünkü biz bütün süreçler boyunca nezakete çok uyduk. O nedenle biz bu önergeyi geri çekmeyi düflünüyoruz. Üç y›l sonra yap›lacak olan kongrenin hangi kuruluflla yap›lacaksa onlarla yap›lacak görüflmeler sonunda belirlenmesi gerekir.
Ama önerimi tekrar etmek istiyorum. Birinci Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin Yürütme Kurulu dört kifliden olufluyor. Bu Yönetme Kurulu ön çal›flmay› yapar. 56 çocu¤umuz da üç y›l boyunca bu deneyimleriyle bize yol göstersinler ve
böylece çocuk kat›l›m› yönünde de daha anlaml› katk›lar gerçekleflsin. Ve onlar
zaten bizim do¤al delegemiz. Say›n Baflkan›m, bu al›nganl›¤› gidermek amac›yla
önergemizi çekiyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Yaln›z oylad›k biz flimdi, ne olacak.
Mustafa Ruhi fiirin: Hocam isimlerin hepsi oyland› m›? ‹smen oyland›, genel oylama yap›lmad›.
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Prof. Dr. Ayla Oktay: Genel oylama yapmad›k. Evet.
Mustafa Ruhi fiirin: Henüz genel oylama yap›lmam›flt›r. Genel oylama yap›lsayd› o sorun nas›l afl›l›r diye düflünülürdü. Ben nezaketen bütün bu al›nganl›klar›n
da olmamas› için önergeyi geri çekiyorum. Adnan Hoca’n›n, ne Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n, ne de bir gönüllü bir kurulufl olarak Çocuk Vakf›’n›n al›nganl›k yaratmak gibi bir niyeti yok. fiu ana kadar birkaç üniversitenin iflbirli¤i iste¤i var. II. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi hakk›ndaki bilgileri hayaledenyapabilir.com sitesinde duyurmay› da huzurlar›n›zda söz veriyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Efendim, flimdi iki yolumuz var. Bir tanesi daha önceki önergeyi bütünüyle oylayabiliriz. Bir de Mustafa Ruhi Bey’in bir teklifi var. Diyor ki biz bu önergeyi çekiyoruz. Bunun yerine bu kongrenin de düzenleme kurulu olarak gönüllü çal›flan dört arkadaflla s›n›rl›yal›m ama her arkadafl›m›za uzman ve bu alanda gönüllü çal›flacak her arkadafl›m›za da de¤iflik kurullarda görev zaten verilecektir. Bu dört kiflinin tek bafl›na yapaca¤› fley de de¤il. Böyle iki
türlü bir öneri var. Bir kere Mustafa Ruhi Bey’in bu önerisini çekme teklifini oylar›n›za sunmak istiyorum. Çektiyse çekti diyorsunuz. Buyrun efendim. Buyrun.
Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez: Sunulan ilk isim listesine ilave olunan
di¤er isimler rahats›z edici olduysa tabi bu bir yöntem. Ancak ben bir fley ö¤renmek istiyorum. Bu kongrenin sahibi kimdir? Kimlerdir. Ya da konunun sahibi mi
var? Ben flunu teklif etmek istiyorum. Bu, üniversite, Milli E¤itim, gönüllü kurulufl iflbirli¤iyle yap›lm›fl bir kongredir. Herkese tekrar tekrar ben teflekkür ediyorum. Yüre¤im sevgi dolu, hiç kimseye k›zg›nl›k ya da k›r›lganl›¤›m yoktur. Bu
kongredir, olacak, vazifemizi söyleyece¤iz. Karfl› taraf nas›l alg›lar bilemiyorum.
Ancak belki yüzleri buldumu bilmiyorum kongrede bulunduk ya da düzenleyici
olduk. Ben Adnan hocam›za ikili bir görüflmede demifltim ki biz gelecek kongreyi Hacettepe Üniversitesi olarak üstlenmeyi teklif etsek Genel Kurul’da acaba nas›l bir yöntem izlenecek. Buna Vak›f karar verecek ya da buradaki dört kifli mi karar verecek. O zaman konuyu belli bir gurup mu ele al›yor? Kongreyi mi ele al›yor bunu sorma ihtiyac› duyuyorum. O zaman flöyle bir s›k›nt› do¤acak? Yar›n
baflka üniversiteler, baflka vak›flar, kendi yönetiminde farkl› isimleri ve kurumlar›
almak istemezse o zaman herkes farkl› çal›flmalar, toplant›lar yap›l›r. Bunu siz daha iyi bilirsiniz, tecrübelisiniz, içindesiniz, onun için böyle bir yola gitmemesi aç›s›ndan bir uzlaflma noktas› herkesin birbiriyle bir arada olmas› gerekiyor. Tart›flmak baflkad›r, tart›flmay› bilmek baflkad›r. Yani bunlar› burada çocuklar yan›nda
da yapt›k, hofl olmad›. Ben böyle bir yol izlemenin fayda yerine zarar getirece¤i-
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ni düflünüyorum. Baflka kurumlarda baflka türlü düzenlemeler yapacakt›k. Bilgilerinize sunmak istedik. Teflekkür ediyorum.
Mustafa Ruhi fiirin: Say›n Baflkan›m, ben k›sa bir aç›klama yapabilir miyim?
Prof. Dr. Ayla Oktay: Mustafa Bey, Adnan bey bir aç›klama yapacak, müsaade
ederseniz. Hocam size de söz verece¤im. Halis hocam›z hiç a¤z›n› açmad› bugün.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Efendim, kongre üç ayakl›. Bafltan beri bunu söylüyoruz. Kongrenin akademik aya¤› Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim
Fakültesi Özel E¤itim Bölümü. Bunu temsilen ben Adnan Kulaks›zo¤lu. Kongrenin sivil toplum aya¤› iletiflimi halkla iliflkileri götüren Çocuk Vakf› ve onun baflkan› say›n Mustafa Ruhi fiirin. Bir de kongrenin resmi aya¤› ve onu temsilen say›n Ali Haydar S›ld›ro¤lu. Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma
Hizmetleri Genel Müdürü. Kongre bu üç saç ayak üzerinde devam ediyor. Kongrenin önceki görüflmelerimizde sivil toplum lideri olarak sivil toplum kuruluflu
baflkan› olarak üç sene sonrada tekrar edilmesi fikri üzerinde anlaflm›flt›k. Orda
bir baflka Üniversite bu ifli üstlensin, götürsün düflüncesini de belirtmifltik. Yapmaya çal›flt›¤›m›z bir çekirdek kadro oluflturmakt›. Üç sene sonraki çal›flmalar› yürütelim ama bu heyetin d›fl›nda. Burada zikredilenler d›fl›nda her sivil toplum örgütü, her üniversite bu amaçla kongre kurma özgürlü¤üne sahiptir. Bu konu
kimsenin tekelinde de¤ildir, olamaz. Dolay›s›yla Say›n Prof. Necate Baykoç Dönmez, Hacettepe Üniversitesi iflbirli¤iyle önderli¤iyle bir kongre yapabilir kendisine
destekte olabiliriz. Sadece bunu Çocuk Vakf› ve onun tesbit etti¤i flu andaki heyet üyeleri yapar asla denemez. Kongre çok zor bir ifl. Günler boyu uykusuz kalmaya, gerginli¤e al›flmal›s›n›z. Ve paraya ba¤l› bir ifl. Kongreye gönüllü olmakta
gerçekten çok büyük bir fedakarl›k gerektiriyor. Burada yap›lacak olan ikinci öneri de madem öyle, flimdiki kongrenin çekirdek kadrosu düzenleme kurulu üyeleri yani Adnan Kulaks›zo¤lu, Ahmet Emre Bilgili, Mustafa Ruhi fiirin ve Ali Haydar
S›ld›ro¤lu, bundan sonraki kongreyi organize etsin ama onlar yapacak de¤il. Bir
baflka üniversite belki bir baflka Sivil Toplum Örgütü ile yap›labilir. Bu k›sa aç›klamay› yapma gere¤ini duydum teflekkür ediyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Adnan Bey mikrofonu Halis Hocaya verebilir misiniz?
Prof. Dr. Halis Ayhan: Her iki divan› sevgi ve sayg›yla selaml›yorum. Ben asl›nda usul hakk›nda söz alm›flt›m ama söz alm›flken temennilere geçmek istiyo-
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rum. Adnan Bey’in söylediklerini ifade etmek istiyordum. Birincisi, Türkiye Üstün
Yetenekli Çocuklar Kongresi diye bir isim var. Bu isimle bu devam ettirilir. Daha
fl›k olur. Kitap yazma gibi, bir kongreyi tesbit gibi, her üniversite her kurulufl bildi¤iniz gibi üstün yetenekliler hakk›nda seminer, sempozyum, kongre ad›n› koyarak çal›flma yapabilir. Bu ayr› bir konu. Çocuk Vakf›’n›n ülkemizde yapt›¤› çal›flmalar kal›c› çal›flmalard›r. Ben Mustafa Ruhi Bey’in yapt›¤› özverili çal›flmalara teflekkür ediyorum. ‹çten teflekkür ediyorum. Baz› çal›flmalar›n›, kitaplar›n› yak›ndan biliyorum. Üniversitedeki meslektafllar›m›z›, eserleriyle tan›d›¤›m›z meslektafllar›m›z› üç gün süreyle dinlemek isterdim. Kitaplar›n› okuyorum ama yüz yüze tan›maktanda ayr›ca memnun oldum. Tart›flman›n bilimsel a¤›rl›¤› yan›nda zaman zaman da bir tak›m sert tart›flma da olabiliyor. ‹flin tabiat› gere¤i bunlar› geçtikten sonra bir günlük çal›flma de¤erlendirmesinden sonra flunlar› dikkatle arzetmek istiyorum. Say›n Baflkan, bu gibi çal›flmalarda Milli E¤itim Bakanl›¤›m›zdan, Üniversitelerin ilgili kurumlar›ndan, belediyelerden di¤er kurulufllar›m›zdan
faydalan›l›rsa kal›c› hale gelir. Müflterek ak›l ve tecrübe böyle kullan›l›r. Bunlar kitaplarda yaz›l›r. Tebli¤ler ortaya ç›kar. Bas›l›r dolaplarda, dosyalarda, raflarda kal›rda ve intikal etmezse ki hepimizin tecrübesi Türkiye’mizde maalesef böyle oluyor, bu bilgi birikimini gönlümüz istiyor ki Bakanl›¤›m›z›n yetkili Genel Müdürü
aram›zda bütün birimleri dikkate alarak kullans›nlar. Bu gibi özverili çal›flma yapan arkadafllar›m›z› kurum ve kurulufllar›m›z› biz akademisyenler de zaman›m›z›,
bilgi birikimimizi ay›rarak desteleyelim. Bir teflekkürümü de flunun için yapmak
istiyorum: Yetenekli çocuklar›m›z›n, her yafltaki çocuklar›m›z›n aram›zda bulunmas› çok anlaml›. Onlarca seminer, sempozyumlar, kongrelere kat›lm›fl›zd›r. Biz
yafl gurubundaki üniversite hocalar›. Fakat çocuklar›m›zla birlikte baz› konular›
görüflmek konuflmak ayr› bir anlam ifade ediyor. Çocuk Vakf›’m›z›n böyle bir
özelli¤i ve güzelli¤i var. Türkiye’deki çocuklar› tan›mak istiyor. Yetenekli çocuklar› de¤il her türlü özelli¤i olan çocuklar›n yetenek ve e¤ilimlerini Bakanl›¤a Üniversiteye duyurmak istiyor. ‹flte biz yetiflkinlerin, annelerin, babalar›n, büyükbabalar›n, bu çocuklara yetiflmekte olan çocuklara, gösterdi¤i ihtimam bunu gösteriyor. Çocuklara dönmek istiyorum. Sizin yetene¤inizi bulmak, olabildi¤ince en
erken yaflta bulmak, güzel elinizden tutmak sizin ç›kabilece¤iniz en yüksek noktalara kadar ç›kman›za yard›mc› olmak istiyor hocalar›m›z. Onun için üniversitedeki profösör arkadafllar›m›z, onun için ö¤retmen arkadafllar›m›z, onun için anne babalar bu çabay› ortaya koyuyor. O halde flunu sa¤layal›m sizler için; devletimizin, ö¤retmenlerimizin anas›n›f›ndan itibaren tabii baflta anne babalar›n›z›n
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ve Üniversite hocalar›n›n ortaya koydu¤u çabay›, eme¤i gayreti dikkati gelene¤imizde oldu¤u gibi sevgi sayg› ve bu de¤erleri kendi içinizde içsellefltirerek daha sonraki biz yafllara geldi¤iniz zaman ülkemize daha büyük hizmet yapan bizlerin tecrübesine, deneyimlerine dayanarak daha iyiye daha
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do¤ruya daha güzele giden bir gençlik olarak üniversite gençleri olarak toplumun karfl›s›na ç›k›n. Bu büyük millete bu aziz millete kal›c› hizmetler verin. Teflekkür ediyor baflar›lar diliyorum.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Çok teflekkürler ediyorum say›n Halis Ayhan hocam›za.
fiimdi bir teklif daha var. Ben onu kongrenin düzenleyicilerine sunmak istiyorum
izin verirseniz. Ondan sonra da oturumumuzu kapat›caz. Ve sözü Mustafa Bey’le
Adnan Bey’e b›rakaca¤›m. E¤itimin öznesi olan ö¤retmenlerin örgütlü yap›lar› yani sendikalar› niçin davet edilmedi? diyor Fikret Akçao¤lu, Al›nan kararlar›n aya¤›
eksiktir. Bundan sonraki kongreye davet edilmelerini istiyorum diye böyle bir teklif
var. Yani E¤itim Sendikalar›n›n da kongreye davetini talep ediyor bir arkadafl›m›z.
Mustafa Ruhi fiirin: Cevap verebilir miyim hocam? Gecikmeden bir cümleyle.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Peki buyrun.
Mustafa Ruhi fiirin: Türkiye’de bulunan e¤itimle ilgili bütün sendikalar›n
hepsine davetiye gönderildi. E¤itimle ilgili dernekler de var biliyorsunuz sadece
sendika de¤il. On yedisine de davetiye gönderildi. Baflkanlar›na da ayr›ca gitti. ‹stihdama yönelik yaklafl›m nedeniyle ifl ve iflveren kurulufllar›yla ilgili sendikalar› da
unutmad›k. ‹flçi sendikal›lar›n›n liderlerine de gitti. Bu kongreyle ilgili olarak ikibin üçyüz yetmiflbefl davetiye gönderilmifltir. Geri gelen davetiyeler olmufltur. Tekrar gönderilmifltir. Cumhurbaflkan›m›zdan bütün il valilerine, il Milli E¤itim Müdürlerine, ‹stanbul olmas› nedeniyle ilçe Kaymakamlar›na ve ilçe Milli E¤itim Müdürlerine de gönderilmifltir. Hiçbir ayr›m yapmadan da 425’e yak›n özel okul ve
devlet okuluna da davetiye gönderilmifltir.
Prof. Dr. Ayla Oktay: Gündeme oturduktan sonra belki hemen çözülemez
baz› fleyler, ama zaman içinde göreceksiniz ki daha h›zl› yol al›n›yor. Okul öncesinde de böyle olmufltu. Henüz istedi¤imiz yere ulaflamad›k ama sürekli gündemde tuttu¤unuz zaman baya ses geliyor. Bir fleyler de¤iflebiliyor. Bir insan ömrü de
bunu görebilecek uzunlukta ve biliyorum ki ben bugün bafllat›lan çal›flmalar çok
daha k›sa zamanda ürün vererek hiç vakit kaybetmeden çocuklar›m›z› hayata daha iyi haz›rlama konusunda bize yeni çözümler, yeni seçenekler üretsin istiyorum.
Eme¤i geçenlere tek tek, çok çok teflekkür ediyorum hepsini kutluyorum, sa¤olsunlar var olsunlar ve devam etsinler diliyorum. Teflekkür ederim.
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Mustafa Ruhi fiirin: Kongre Çocuk Divan Baflkan› ve Divan Üyelerine,
Kongre Divan Baflkan›m›z Prof. Dr. Ayla Oktay Hocam›za ve Divan Üyelerine teflekkür ediyoruz. fiimdi s›ra kapan›fl konuflmalar›nda. Önce Kongre Baflkan›m›z
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu Hocam›z› davet eduyorum mikrofona.
Prof. Dr. Adnan Kulaks›zo¤lu: Sayg›de¤er kat›l›mc›lar, sevgili ö¤renciler,
han›mefendiler, beyefendiler! Kongremize kat›lan, düflünceleriyle bizleri bilgilendiren, bizleri yönlendiren bütün kat›l›mc›lara, üstün yetenekli ö¤rencilerle fedakarane bir flekilde çal›flan ö¤retmenlere, kongremizde konuflma yapan bildiri sunan, panellere kat›lan, poster sunan bütün de¤erli bilim adamlar›na komisyon
üyelerine, oturum baflkanlar›na, Divan Baflkan›na ve görüfl bildiren bildirmeyen
bütün kat›l›mc›lara en içten dileklerimle teflekkürlerimi arz ediyorum. Bu arada
çocuklar›n›n e¤itimi için buralara gelen bütün anne babalara flükranlar›m› arz
ediyorum.
Birinci Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi öncesi belirlenen amaçlara ulaflt›¤›m›z› düflünüyorum. Kongre öncesi yap›lan yo¤un çal›flmalar sonucu daha önce de belirtti¤imiz gibi iki ana kitap yan›s›ra toplam alt› kitap yay›nlanm›flt›r. Bundan sonraki çal›flmalar önceki bilgi birikimine dayal› olarak ileriye elbetteki götürülecektir. Üstün yetenek ve yarat›c›l›k konusundaki çal›flmalar h›zland›r›larak devam ettirilmelidir.
‹nsan›m›zdaki gizli gücü aç›¤a ç›karacak, zenginlefltirilmifl, farkl›laflt›r›lm›fl
programlar denenmelidir. Kongrenin konuyla ilgili bütün taraflara itici güç sa¤lamas›n› diliyorum. Kongrede kay›t s›ras›nda, oturumlarda karfl›laflt›¤›m›z aksakl›klardan dolay› hoflgörünüze s›¤›n›yorum. Kongreyle ilgili de¤erlendirmenizi lütfen
daha önce yapmam›flsan›z de¤erlendirme çizelgelerinde bildiriniz. Son olarak bütün kat›l›mc› taraflara tekrar teflekkür ediyorum. Hay›rl› akflamlar.
Mustafa Ruhi fiirin: I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin ana
sponsoru TOBB ve BOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ad›na Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z’› davet ediyorum flimdi de.
Prof. Dr. Bahaeddin Yediy›ld›z: Efendim Mustafa Ruhi fiirin Bey’e çok teflekkür ediyorum. Bu kongrede haz›rl›k çal›flmalar› bitmek üzereyken bizim haberimiz oldu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i bu kongreyi gönülden desteklediler. Bu Kongre yeni kurulmakta olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin
de bu konuda neler yapabilece¤i hususunda bir görüfl oluflturdu. Gerçekten yeni kurulan bir üniversite ama say›n Hisarc›kl›o¤lu çeflitli konuflmalar›nda bu husu-
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su aç›klad› Türkiye’de kamuoyuna, ben de hat›rlatmak isterim. 2001 krizini yaflad›k. Ekonomik bir krizdi bu kriz. Sonras›nda ekonomimizi düzlü¤e ç›karacak bir
beyin aray›fl› oldu. Biz bunu bas›ndan izledik. Sonra iflin asl›n› ö¤rendik. ‹flte o zaman hükümet, devlet aray›fl içinde birini getirelim bu krizi atlatal›m fleklinde düflünülürken Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i’nden de öneriler istenmifl. Hisarc›klo¤lu’nun aç›klamas› bir k›s›m kiflilere önerilmifl, kabul etmemifller. En sonunda
say›n Dervifl Amerika’dan getirildi, biliyorsunuz. Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurma fikri say›n Hisarc›kl›o¤lu’nun kafas›nda o zaman do¤mufl. Demek ki
içinde yaflad›¤›m›z problemleri çözecek insan gücünü gerektirdi¤i gibi yetifltirememifliz. Bu bir tespit, yaflanan bir tespit. Öyle ezbere kitabi bir tespit de¤il.
Onun o fikri üzerine Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi do¤du. Üstün yetenekli
çocuklar söz konusu olunca elbette kay›ts›z kal›namazd›. TOBB onun için destekledi bu Kongreyi ve yeni do¤makta olan bir üniversite bu konuya ilgi göstermek
zorunda. Çünkü o niyetle kurulmufl yani Türkiye’deki bütün alanlarda gerçekten
problem çözen insan gücü yetifltirmek amac›yla kurulmufl bir üniversite. Bir senedir çal›flmalar›n› yapt› ve bu sene ö¤renci ald› ve ö¤rencilerin tercih s›ras›na göre ilk befl üniversite içerisine girdi.
Belli ölçüde seçilmifl ö¤renci bunlar. Üstün Yetenekli demeyeyim ama seçilmifl ö¤renciler. Dolay›s›yla ona göre e¤itim-ö¤retim verilecek ve ben bu Kongreden çok fley ö¤rendim. Ben üniversite ö¤retim üyesiyim. Otuz befl k›rk y›ld›r üniversitedeyim. Sürekli ö¤reniyoruz ve bu Kongre’den çok fleyler ö¤rendim. Dolay›s›yla sonuç olarak tespitim Kongre de baflar›l› olmufltur. Emekler yerini bulmufltur
ve bu Kongre’yi düzenleyen kurulufllar›n temsilcileri olan say›n Kulaks›zo¤lu’na,
fiirin’e, S›ld›ro¤lu’na çok çok teflekkür ediyorum. Hepinize sayg› ve sevgiler sunuyorum, iyi günler diliyorum.
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Baz› ö¤retmen arkadafllar›m›z ferdi tekliflerini getirdiler. Onlar› biz kendi içimizde de¤erlendirebiliriz . Nihayetinde LGS imtihanlar›nda kontenjan ayr›lmas›
gibi onlar›n temellerini oluflturduktan sonra gere¤i yap›l›r. Bizim bir Talim Terbiye
var. Di¤er ö¤retim daireleri ile görüflür ve karar› belirli bir mecraya sokar›z.
Her ne kadar buradaki konuflmamda bir aya¤› Milli E¤itim Bakanl›¤› demiflsem
de en büyük gayret emek Çocuk Vakf› Baflkan› Ruhi fiirin Bey’in olmufltur. Ben ona
teflekkür ediyorum. Yine Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi Özel E¤itim Bölümü Baflkan› Say›n Prof. Dr. Kulaks›zo¤lu’na da teflekkür ediyorum.
Kongre bana göre hay›rl› geçmifltir, bir tak›m ilmi tart›flmalar olacakt›r. fiimdi
eskilerin deyimi ile barika-i hakikat müsademe-i efkardan do¤ar. Hakikat meyvesi fikirlerin çarp›flmas›ndan do¤ar diyorlar. Ben bu tart›flmalar› da burada kalm›fl
olarak addediyorum. Arkadafllar aras›nda da bir k›rg›nl›k olaca¤› kanaatinde de
de¤ilim. Hepinize sayg›lar sunuyorum.
Mustafa Ruhi fiirin: I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’nin son
dakikalar› içindeyiz. Bu Kongreyi, bizlere Cumhuriyetimizin 100. y›l›n› yaflatacak
çocuklar›m›za ve Çocuk Cumhuriyeti idealine ad›yoruz. Üç gün boyunca fliirden
uzak kald›k. Kongre’nin en büyük eksi¤iyse fiiir Odas›’n›n olmay›fl›yd›. Kongre Bildirilerinden önce fliirle seslenmek istiyoruz sizlere. Önce Füsun Akarsu’dan bir fliir dinleyece¤iz. fiiirin ad› “Resim”.

RES‹M
Resimdeki patikan›n götürdü¤ü yoldan gidersen
Yan›ma müzi¤i de alabilirim

Mustafa Ruhi fiirin: Kongrenin Baflkanl›k temsilcisinde teflekkür s›ras›: Say›n Ali Haydar S›ld›ro¤lu; buyrun

Keman›, çelloyu hatta tüm yayl› sazlar›
Sen yan›m s›ra gelirsen
Çocuklu¤umuzu da takabiliriz peflimize

Ali Haydar S›rd›ro¤lu: Say›n Baflkan, say›n delegeler, hepinize sayg›lar sunar›m. Sadece benimkisi bir selamlama ve teflekkür konuflmas› olacak. Buraya
davet edilen delegelerin büyük bir k›sm› bizim Bilim ve Sanat Merkezleri’nden
gelen ö¤rencilerimiz, Beyaz›t ‹lkö¤retim Okulu’ndan gelen ö¤renciler ve ‹nanç
Vakf› Lisesinden gelen ö¤renciler olmufllard›r. Bu ö¤rencilerimiz gelece¤imizin
umudu, göz bebe¤i. Onlar›n hepsinin gözlerinden öpüyorum. Hayatta baflar›lar
diliyorum. Kendilerini annelerini ve babalar›n› milletini unutmadan, gelece¤e
umutla bakmalar›n› temenni ediyorum.

Zaten rengarenk çiçeklerle dolu bu güz bahçesi
Eski ahflap kap›n›n ard›nda
Yeflilin k›z›la tafl›nd›¤› sar›da
Van Gogh’a geçip
Mavide Picasso’yla buluflabiliriz
S›k› tut elimi
Musorski ile bir sergide kaybolabiliriz.
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Mustafa Ruhi fiirin: Teflekkürler Füsun Hocam, bin yafla emi! 13 Haziran
2004’te yazd›¤›m ve arma¤anl› arkadafllar›ma arma¤an etti¤im Bin Masal Gemisi
‹nci fliirimi sunuyorum:

B‹N MASAL GEM‹S‹ ‹NC‹
Arma¤anl› Çocuklara

Uzak olsa da
Nehrin kayna¤›
Ö¤retilmifltir ona
En yak›n denize
Nas›l ulaflaca¤›
Fakat bilinmez insan›n
Hangi zekâ bahçesinde
Ve nerde olaca¤›
Çok olur
Büyük da¤›n kar›
Bak›nca büyük da¤dan
Daha yak›n görünür dünya
Yoksa ben miyim
O büyük da¤
Öyle büyük ki
‹çim d›fl›mdan
Kendi denizime ulaflmak
Ö¤retilmezse bana
‹çimde kalacak
Bin masal gemisi inci
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Burak Soybir’in Okudu¤u
Kongre Çocuk Kapan›fl Bildirisi

K

ongrenin bafllad›¤› ilk gün yap›lan konuflmalarda flu cümle dikkatimizi
çekmiflti. ‘Türkiye’yi ilk kez bu kadar umutlu görüyorum.’ O gün bu cümleye fazla anlam yükleyememifltik. Evet bizleri o günden beri öyle bir yolculu¤a
ç›kard›n›z ki; bizlere de¤er verildi¤ini , önemsendi¤imizi fazlas›yla hissettirdiniz.
Art›k bizler de umutluyuz. Sizlerden en büyük dile¤imiz bafllat›lan bu, “umuda
yolculu¤un” sürdürülmesi.
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi’ni bitiriyoruz. Devam›n›n gelece¤ini umut ediyoruz ve Türkiye’yi ilk kez bu kadar umutlu görüyoruz. Bir daha
ki kongrede bizler; daha fazla söz hakk›na sahip olmak, büyüklerimizin gelece¤imiz hakk›nda yapt›klar› toplant›lara da kat›lmak istiyoruz. Arkadafllar›m ve buraya gelemeyen tüm çocuklar ad›na eme¤i geçen herkese teflekkürler. ‹yi ki böyle bir ülkenin çocuklar›y›z. Millî E¤itim Bakanl›¤›m›z, Marmara Üniversitesi ve Çocuk Vakf›’na teflekkür ederiz.
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MUSTAFA RUH‹ fi‹R‹N’in
Okudu¤u Kongre Kapan›fl Bildirisi

G

eçti¤imiz Perflembe günü, 23 Eylül 2004 saat 10.00 sular›nda bafllayan
kongremiz tamamlanmak üzere...

Saatime bak›yorum...
Yaklafl›k 58 saat...

Sadece flahs›m ad›na de¤il, bütün kurul üyeleri, delegeler ve kat›l›mc›lar ad›na diyebilirim ki; cumhuriyetimizin kurulufl y›llar›ndaki yüksek ülkü ruhunu, tutku dolu çal›flma heyecan›n› bu salonlarda yeniden yaflad›k. O ruhu, o idealizmi
buradan bir kez daha selaml›yor ve sizi, milletimizin yeniden diriliflini bafllatan o
nesli alk›fllamaya davet ediyorum.
Sevgili çocuklar, Kongremizin sayg›n üyeleri, de¤erli arkadafllar›m, gelecek
zamanlar›n yarat›c›lar›,
Size 58 saati geride b›rakt›¤›m›z› söyledim. ‹nan›yorum ki, kongremiz bafllad›¤›nda, tam o saatlerde, toplumumuzun kendi yetenekleri karfl›s›ndaki dikkatsizli¤ini, özensizli¤ini, o ihmal dönemini de geride b›rakt›k. Burada geçirdi¤imiz
58 saat, bir ulusun, bir toplumun kaderi üzerinde etkili olabilecek bir 58 saattir.
Burada biriken enerji, buluflan ak›l, yo¤unlaflan heyecan, harekete geçen yarat›c›l›k, gelecek zamanlar›n havai fiflekleridir.
Bu kongre salonu, gelece¤in soluk al›p verdi¤i yerdir. Burada, flimdi, bu anda de¤il; gelecektesiniz. Çünkü gelecek zamanlar›n yarat›c›lar›, onlar›n temsilcileri aras›nda bulunuyoruz.
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De¤erli dinleyiciler,
Kongremizin son bildirisini, kapan›fl bildirisi olarak de¤erlendirmemenizi istiyorum.
Kapan›fl bildirisi, bu son bildiri, bir aç›l›fl bildirisidir.
Büyük bir gelece¤in aç›l›fl bildirisi...
Sevgili arkadafllar;
Ulusumuz ve insanl›¤›m›z için yeniden büyük zamanlar›n kap›s›n› aral›yoruz.
Sevgili çocuklar, sevgili büyüklerim...
Özellikle sizleri, bütün ruhunuz, dehan›z ve kalbinizle, o kap›dan içeri dolmaya davet ediyorum.
Sizlere büyük yazar›m›z Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n bir sözünü hat›rlatmak istiyorum:
“Bir milletin dehas›, onu di¤erlerinden ay›ran özellikleridir.”
Bizler, sizden ulusumuz ve gelece¤imiz ad›na bu fark› yaratman›z› bekliyoruz.
‹nan›yoruz ki, bundan sonras›, yeteneklerinizin de¤erlendirilmesi, önünüzdeki engellerin kald›r›lmas›, ihtiyaç duydu¤unuz imkanlarla donat›lman›z için, arzu etti¤iniz gibi olacakt›r.
Kongre olarak, ald›¤›m›z kararlar›n gerektirdi¤i eylem sürecini bafllataca¤›z.
Burada vücut bulan, ortak akl›n ürünü teklifleri, devletimizin ilgili birimleri ve konuyla ilgili tüm sivil toplum kurulufllar›yla, kültür dünyas›yla paylaflaca¤›z.
I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi olarak, yüce parlementomuza,
ayd›nlar›m›za, bilim adamlar›m›za, sanatç›lar›m›za, sivil toplum kurulufllar›na, her
ferdiyle milletimize ça¤r›m›z fludur:
Milletimizin bu seçkin çocuklar›n›n kendilerine güvendi¤i gibi sizler de kendinize güvenin, Türkiye’ye güvenin...
Tanr›’n›n bize verdi¤i bu arma¤anl› çocuklar› hak etti¤imizi kan›tlama yolunda ataca¤›m›z her ad›m, insanl›k ve uygarl›k için at›lm›fl büyük bir ad›m olacakt›r.
Milletimizi zaafa u¤ratan her fley, takipçilik ve taklitçilik döneminin kapan›p
keflif ve yarat›c›l›k devresinin bafllat›lmas›yla son bulabilir.
‹lk keflfedece¤imiz fley, arma¤anl› çocuklar›m›z olmal›d›r.
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I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi olarak sizi bu keflfe, bu keflfin
gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.
Sizi, ulusumuzun dehas›yla yeniden buluflmaya ve o deha ile uygarl›¤› yeniden flekillendirmeye davet ediyoruz.

