
I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ

II.- GELEN KÂĞITLAR

III.- YOKLAMALAR

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI

1.- Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in, Diyarbakır’ın fethinin
1375’inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması

2.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, bazı yerlerde iptal edilen yerel
seçimlerin 1 Haziranda yenilenmesine ilişkin gündem dışı konuşması

3.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa’nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde faaliyet gösteren Bükköy maden ocağına ilişkin gündem dışı
konuşması 
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V.- AÇIKLAMALAR

1.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın, 27 Mayıs 1960 askerî
darbesinin 54’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, 27 Mayıs 1960 askerî
darbesinin 54’üncü, 57 Alevi vatandaşın Çorum’da öldürülmesinin 34’üncü
yıl dönümlerine ve Türkiye-Rojava sınırında askerlerin rastgele ateş açmaları
sonucu insanları öldürmelerini Halkların Demokratik Partisi olarak
kınadıklarına ilişkin açıklaması

3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, 27 Mayıs 1960
askerî darbesinin 54’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

4.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Manisa’nın Soma
ilçesinde meydana gelen maden kazasından sonra işçilerin durumuna ilişkin
açıklaması

5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin
54’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Atatürk Havaalanı’nda dış
hatlarda yaşanan sorunlara, pasaportunun süresi biten vatandaşların
durumuna ve Mavi Kart sahibi Türk vatandaşlarının sorunlarına ilişkin
açıklaması

7.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 24 Mayıs 2014
Cumartesi günü Çanakkale ve ilçelerinde meydana gelen depreme ilişkin
açıklaması

8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Ardanuç-Ardahan
dere yolunun bitirilmesi için Hükûmetin duyarlı olmasını dilediğine ilişkin
açıklaması

9.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, 24 Mayıs 2014 Cumartesi
günü Çanakkale ve ilçelerinde meydana gelen depreme ilişkin açıklaması

10.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Cumartesi
Annelerinin örgütlü bekleyişinin 19’uncu ve 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin
54’üncü yıl dönümlerine ilişkin açıklaması

11.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, TÜBİTAK’ta yapılan
personel değişikliklerinin siyasi olduğuna ilişkin açıklaması

12.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Van depreminden sonra
okullarda çalışan vatandaşlar ile TOKİ inşaatlarında çalışan taşeron işçilerin
durumuna ve 57 Alevi vatandaşın Çorum’da öldürülmesinin 34’üncü yıl
dönümüne ilişkin açıklaması
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13.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Derince Limanı’nın özelleştirme
ihalesine ilişkin açıklaması

14.- Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in, Necip Fazıl Kısakürek’in 31’inci
ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması

15.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, İstanbul’un Gazi ve
Armutlu Mahalleleri ile Arnavutköy ilçesinde çocuklara uyuşturucu satışı
yapıldığına ve ilgililerin duruma el koyması gerektiğine ilişkin açıklaması

16.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bosna-Hersek’teki
sel felaketi nedeniyle Türkiye’nin daha fazla yardım yapmasını dilediğine
ilişkin açıklaması

17.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, Yatağan Termik Santrali ile
kömür ocaklarının özelleştirilmesine ve Bafa Gölü’nün yok olmasının
sorumlularından hesap sorulması gerektiğine ilişkin açıklaması

18.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Gün Sazak’ın 34’üncü ölüm yıl
dönümüne ilişkin açıklaması

19.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, 27 Mayıs 1960 askerî
darbesinin 54’üncü, 57 Alevi vatandaşın Çorum’da öldürülmesinin 34’üncü
yıl dönümlerine ve Somali’de Türk Hava Yolları aracına yapılan saldırı
konusunda Hükûmeti dikkatli olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

20.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır ve Ardahan’ın il olmaları ile
Gün Sazak’ın ölüm yıl dönümlerine ve Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü’nü
kutladığına ilişkin açıklaması

21.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, (2/1210) esas numaralı Kanun
Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasını Adalet ve Kalkınma Partisinin de
kabul ettiğine ve teklifin hiçbir görüşme yapmadan yasalaştırılmasını
önerdiklerine ilişkin açıklaması

22.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, (2/1210) esas
numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasını Adalet ve
Kalkınma Partisinin de kabul ettiğine ve teklifin hiçbir görüşme yapmadan
yasalaştırılmasını önerdiklerine ilişkin açıklaması

23.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın, Genel Kurulun bu
haftaki çalışma programında (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi
bulunmadığından bu konuda mutabakatlarının olmadığına ilişkin açıklaması

24.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin’in Yenişehir ilçesinde
bulunan Bahçelievler İlköğretim Okulunun kapatılmaması konusunda Millî
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın gerekli hassasiyeti göstermesini istirham
ettiğine ilişkin açıklaması
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25.- Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın, Mersin’in Yenişehir ilçesinde
bulunan Bahçelievler İlköğretim Okulunun kapatılması konusunu
araştıracağına ilişkin açıklaması

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ

1.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 22 milletvekilinin, HES
barajlarının çevreye zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/951) 

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 21 milletvekilinin, havacılık
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/952)

3.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 22 milletvekilinin,
Erzincan’da sağlıkta dönüşüm sonucu yaşanacak sorunların araştırılarak
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/953)

B) DUYURULAR

1.- Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri, Plan ve Bütçe ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarında siyasi
parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen birer üyelik için aday
olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı
olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

C) TEZKERELER

1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener’in Polonya Parlamentosu Alt Meclisi
Başkanı Eva Kopacz ile Senato Başkanı Bogdan Borusewicz’in vaki
davetine icabetle Polonya’nın demokrasiye geçişinin 25’inci yıl dönümü
münasebetiyle 4/6/2014 tarihinde düzenlenecek “Özgürlük Bayramı
Kutlamaları”na katılmak üzere Varşova’ya resmî bir ziyarette bulunmasına
ilişkin tezkeresi (3/1502)

D) ÖNERGELER

1.- İstanbul Milletvikili Mahmut Tanal ve Niğde Milletvekili Doğan
Şafak’ın, (2/1138) esas numaralı 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş
Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli
Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin
önergesi (4/161)
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VII.- ÖNERİLER

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ

1.- CHP Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerine; gündemin
“Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında
bulunan (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi’nin bu kısmın 3’üncü sırasına
alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin
önerisi

VIII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- CHP grup önerisinin oylanmasında yanlışlık yapılıp yapılmadığı
hakkında

IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR

1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, İzmir Milletvekili Oktay
Vural’ın usul tartışması üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına
sataşması nedeniyle konuşması 

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Kayseri
Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında
Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması

X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

1.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 Milletvekilinin; Konya
Milletvekili Kerim Özkul ve 25 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Tülay
Selamoğlu ve 21 Milletvekilinin; Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20
Milletvekilinin; Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve 23 Milletvekilinin;
BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ve
Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 22 Milletvekilinin; Üstün Yetenekli
Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin
Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla
Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması
Komisyonu Raporu (10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) (S. Sayısı: 427)

XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TRT yayınlarında siyasi
partilere ayrılan sürelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın cevabı (7/42191)

2.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Dünya Enerji Konseyi Türk
Millî Komitesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/42214)
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3.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, asbest yataklarının
denetimi ve asbestin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili
çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/42343)

4.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra
birimlerinde kadın yönetici sayısının artırılması yönündeki çalışmalara
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı
(7/42344)

5.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesine
bağlı bir köyün petrol arama ve çıkarma çalışmalarından kaynaklanan
sorunlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/42345)

6.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, yerel yönetimlere yeraltı ve
yerüstü enerji kaynaklarından pay aktarılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/42346)

7.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bakanlar Kurulunda elektrik
borcu bulunan çiftçilere destekleme ödemesi yapılmayacağı yönünde karar
alınmasına,

- Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, tarımsal veriminin artırılmasına
yönelik çalışmalara,

- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 29-31 Mart 2014 tarihleri arasında
yaşanan don vakaları nedeniyle fındık, zeytin ve kayısı üreticilerinin yaşadığı
mağduriyete,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi
Eker’in cevabı (7/42349), (7/42350), (7/42351)  

8.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2014 yılları arasında
Samsun ilinde alınan teşvik belgesi sayısına ilişkin sorusu ve Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/42373)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, görevden alınan ve görev
yeri değiştirilen bürokratlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci'nin cevabı (7/42578)

10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilgi teknolojileri
hizmetleri ve yazılım alanında kalite standardizasyonu ve sertifikasyonunun
desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu
ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/42580)

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilgi teknolojileri alanında
faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası piyasada etkili olmaları adına
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/42581)
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12.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, ithalat hacmi ile
ithalatın içindeki ara mal ithalatına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci'nin cevabı (7/42582)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum
ve kuruluşlarda çalışan taşeron işçilere ve taşeron işçilerin kadroya
alınmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı
(7/42586)

14.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kamuda 4/C'li olarak
çalışanlara kadro verilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek’in cevabı (7/42703)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Saraylar
bünyesindeki binaların depreme dayanıklılığına ve bu binalarda yapılan
restorasyon ile konservasyon çalışmalarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/42795)

16.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, kuraklık, don ve aşırı sıcakların
tarıma ve çiftçiye etkilerine,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık
operasyonu sonrasında haklarında soruşturma açılan personele,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi
Eker’in cevabı (7/42912), (7/42913)

17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, görev yeri değiştirilen veya
haklarında soruşturma açılan kamu personeline ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/42967)

18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve
kuruluşların harcamalarının seçim dönemleri öncesinde artış gösterdiği
iddialarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı
(7/43060)

19.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında
şube müdürü ve üzerindeki yönetici personel hakkında açılan davalara ilişkin
sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/43062)

20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 döneminde temsil ve
ağırlama ödeneğinden yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Başbakan
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/43197)
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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 14.02’de açılarak üç oturum yaptı.
İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel, 13/5/2014 tarihinde Soma Kömür İşletmelerinde

meydana gelen maden faciasına ve madenlerdeki çalışma koşullarına,
Ankara Milletvekili İzzet Çetin, işçi sağlığı ve işçi güvenliğine,
Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesinde

meydana gelen maden kazasına,
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar.
Sinop Milletvekili Engin Altay, İstanbul Okmeydanı Cemevi’nde vurularak yaralanan Uğur

Kurt’un durumuyla ilgili olarak İçişleri Bakanının izahat vermek üzere Meclise davet edilmesini
talep ettiğine,

Bingöl Milletvekili İdris Baluken, İstanbul Okmeydanı Cemevi’nde Uğur Kurt’un vurularak
yaralanmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanını açıklamada bulunmaya ve sorumlular hakkında gereğini
yapmaya davet ettiğine ve Halkların Demokratik Partisi olarak, faili meçhul cinayetlerin takipçisi
olacaklarına,

İlişkin birer açıklamada bulundular.
Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Uğur Kurt’a geçmiş olsun dileğinde

bulunduğuna ilişkin bir açıklamada bulundu.
Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 21 milletvekilinin, Bolu ve Düzce’de olası bir depremin

meydana getireceği hasarların (10/948),
Isparta Milletvekili S. Nevzat Korkmaz ve 19 milletvekilinin, itfaiye teşkilatı mensuplarının

sorunlarının (10/949),
Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 22 milletvekilinin, TRT’nin gelirleri ile reklam ve

izleyici ölçümleri için yaptığı ihalelerin (10/950),
Araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına

ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve
görüşmelerinin sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif
Hamzaçebi ve Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, ruhsatı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna ait
olan ve Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilmekte olan Manisa ili Soma ilçesi Eynez Yer
Altı Kömür Ocağında meydana gelen kaza ile ilgili olarak kontrol ve denetim görevlerini yerine
getirmeyerek yaşam hakkının ihlal edildiği bir çalışma ortamının oluşmasına zemin hazırladıkları
ve maden emekçilerinin ölümlerine yol açtıkları iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin
önergesi (11/32) 500 kelimeden fazla olduğu için özeti,

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 28 milletvekilinin, Manisa ili Soma ilçesinde yaşanan
maden faciası ile ilgili olarak ruhsat, önleme, denetim ve kurtarma çalışmalarında sorumsuz
davrandığı, adli ve idari soruşturmaları engellediği, sorumluları koruyan ve kollayan politikalar
yürüttüğü ve gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/33),
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Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 28 milletvekilinin, Manisa ili Soma ilçesinde yaşanan
maden faciası ile ilgili olarak önleme ve denetim çalışmalarında sorumsuz davrandığı, adli ve idari
soruşturmaları engellediği, sorumluları koruyan ve kollayan politikalar yürüttüğü ve işçi sağlığı ve
iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Faruk Çelik hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/34),

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki
görüşme gününün grup önerisiyle tespit edilip Genel Kurulun onayına sunulacağı açıklandı.

AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 89, 90 ve 554 sıra sayılı Kanun Tasarılarının bu
kısmın sırasıyla 3, 4 ve 5’inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül
ettirilmesine; bastırılarak dağıtılan (11/32), (11/33) ve (11/34) esas numaralı Gensoru Önergelerinin,
Genel Kurulun 22 Mayıs 2014 Perşembe günkü (bugün) birleşiminde okutulmasına, gensoru
önergelerinin birleştirilerek bugünkü gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına alınmasına,
Anayasa’nın 99’uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bu
birleşimde yapılmasına, görüşmelerde Hükûmet ve siyasi parti grupları adına yapılacak konuşmaların
otuzar dakika (bu süre birden fazla konuşmacı tarafından kullanılabilir) olmasına; 20/5/2014 tarihli
Danışma Kurulu önerisiyle gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının 1’inci ve 2’nci
sıralarına alınan ve 22 Mayıs 2014 Perşembe günkü birleşimde görüşmeleri yapılması kararlaştırılan
427 ve 454 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu Raporlarının görüşmelerinin 27 Mayıs 2014 Salı
günkü birleşimde yapılmasına, bu birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine; Genel Kurulun 3, 10, 17
ve 24 Haziran 2014 Salı günkü birleşimlerinde bir saat süreyle sözlü soruların görüşülmesini müteakip
diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan
Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 4, 11, 18 ve 25 Haziran 2014 Çarşamba
günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 381 ve 489 sıra sayılı Meclis Araştırması
Komisyonu Raporlarının 29 Mayıs 2014 Perşembe günkü gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler”
kısmının sırasıyla 1’inci ve 2’nci sıralarına alınarak görüşmelerinin 29 Mayıs 2014 Perşembe günkü
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi kabul edildi.

Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen;
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Mehmet Akif

Hamzaçebi ve Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, ruhsatı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna ait
olan ve Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilmekte olan Manisa ili Soma ilçesi Eynez Yer
Altı Kömür Ocağında meydana gelen kaza ile ilgili olarak kontrol ve denetim görevlerini yerine
getirmeyerek yaşam hakkının ihlal edildiği bir çalışma ortamının oluşmasına zemin hazırladıkları
ve maden emekçilerinin ölümlerine yol açtıkları iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik hakkında (11/32),

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 28 milletvekilinin, Manisa ili Soma ilçesinde yaşanan
maden faciası ile ilgili olarak ruhsat, önleme, denetim ve kurtarma çalışmalarında sorumsuz
davrandığı, adli ve idari soruşturmaları engellediği, sorumluları koruyan ve kollayan politikalar
yürüttüğü ve gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
hakkında (11/33),

Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 28 milletvekilinin, Manisa ili Soma ilçesinde yaşanan maden
faciası ile ilgili olarak önleme ve denetim çalışmalarında sorumsuz davrandığı, adli ve idari
soruşturmaları engellediği, sorumluları koruyan ve kollayan politikalar yürüttüğü ve işçi sağlığı ve iş
güvenliği konusunda gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik hakkında (11/34),
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Gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin ön görüşmeler
tamamlandı; önergelerin gündeme alınması kabul edilmedi.

Konya Milletvekili Faruk Bal, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in (11/32), (11/33) ve
(11/34) esas numaralı Gensoru Önergeleri üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında
Milliyetçi Hareket Partisine ve şahsına,

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Konya Milletvekili Faruk Bal’ın sataşma nedeniyle
yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Konya Milletvekili Faruk Bal, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sataşma nedeniyle
yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Hasan Ören, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin (11/32), (11/33) ve
(11/34) esas numaralı Gensoru Önergeleri üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında
şahsına,

Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Manisa Milletvekili Hasan Ören’in sataşma nedeniyle
yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Hasan Ören, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin sataşma nedeniyle
yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, tekraren, Manisa Milletvekili Hasan Ören’in sataşma
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin
sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grup Başkanına,

Manisa Milletvekili Hasan Ören, tekraren, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin sataşma
nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in (11/32),
(11/33) ve (11/34) esas numaralı Gensoru Önergeleri üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına,

Sataşmaları nedeniyle birer konuşma yaptılar.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sinop Milletvekili Engin Altay ve Bingöl Milletvekili İdris

Baluken’in yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin bir açıklamada bulundu.
Alınan karar gereğince, 27 Mayıs 2014 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere 19.34’te

birleşime son verildi.

Sadık YAKUT
Başkan Vekili

Muhammet Rıza YALÇINKAYA Bayram ÖZÇELİK
Bartın Burdur

Kâtip Üye Kâtip Üye
Muhammet Bilal MACİT Muharrem IŞIK

İstanbul Erzincan
Kâtip Üye Kâtip Üye
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II.- GELEN KÂĞITLAR

No: 136
23 Mayıs 2014 Cuma

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Suriye'nin kuzeyindeki özerklik iddialarına ilişkin

Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42184) 
2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, akademik personelin özlük haklarının

iyileştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42185) 
3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, polislerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması

konusunda bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42186) 
4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

sorularının yayımlanmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42187) 
5.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, engelliler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının Devlete

olan borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42189) 
6.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Paris'te üç kadının öldürülmesi olayıyla ilgili

açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42190)
7.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2003 yılından itibaren kamu bankalarında sınavsız

olarak istihdam edilen personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi
(7/42192) 

8.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, Merkez Bankasının faiz artırım kararına ilişkin
Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/42193) 

9.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2005 senesinde vefat eden bir kişinin resmi kayıtlarda
sağ göründüğü iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42194) 

10.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran
şahsa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42195) 

11.- Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel'in, çocuk yuvalarındaki güvenlik önlemlerine ilişkin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42196) 

12.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Avrupa Birliği 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporunun
Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 19. faslında yer alan tespit ve önerilere yönelik çalışmalara ilişkin
Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42197) 

13.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, kadın personel ve yönetici sayısına ilişkin Avrupa
Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42198) 

14.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sanayi ve ticaret envanterinin oluşturulmasında
bilgi teknolojilerinden faydalanılması kapsamında yapılan çalışmalara ve bazı projelere ilişkin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42199) 

15.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki kadın yönetici
oranına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42200) 

16.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Devlet Personel Başkanlığı ile İŞKUR arasında
görev paylaşımının geliştirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42201) 
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17.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Avrupa Birliği 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporunun
Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 19. faslında yer alan tespit ve önerilere yönelik çalışmalara ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42202) 

18.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Avrupa Birliği 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporunun
Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 19. faslında yer alan tespit ve önerilere yönelik çalışmalara ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42203) 

19.- Ankara Milletvekili İzzet Çetin'in, Avrupa Birliği 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporunun
Sosyal Politika ve İstihdam başlıklı 19. faslında yer alan tespit ve önerilere yönelik çalışmalara ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42204) 

20.- Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, Adana ili Ceyhan ilçesinin işsizlik sorununa ve
istihdam rakamlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42205) 

21.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2003-2013 yılları arasında İŞKUR'a yapılan
başvuru istatistiklerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42206) 

22.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, taşeron şirket ve işçi sayısı ile taşeron işçilerin
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42207) 

23.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, İller Bankasında sınavsız olarak işe alınanlara ilişkin
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42208) 

24.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in, Deliçay Nehri üzerindeki HES inşaatının mahkeme
kararıyla durdurulmasının ardından yüklenici firmanın inşaat için kullanacağı dinamitleri toprak
altına gömdüğü iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42209) 

25.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapımı planlanan bir
HES'le ilgili iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42210) 

26.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kayıt altına alınmadığı iddia edilen
dinleme cihazlarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42211) 

27.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, İran'da siyasi faaliyetleri nedeniyle idam edilen
Kürtlerle ilgili herhangi bir girişimde bulunulup bulunulmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42212) 

28.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, tarım bilgi sistemlerinin geliştirilmesi kapsamında
yapılan çalışmalara ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi Projesi'ne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42220) 

29.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, endüstriyel et, tavuk ve yumurta üretimine ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42221) 

30.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, elektrik borcu bulunan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42222) 

31.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, çiftçilerin kredi, prim ve elektrik
borçlarının ertelenmesi konusunda bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42223) 

32.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, don afetinden etkilenen fındık
üreticilerinin zararlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42224) 
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33.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, don afeti neticesinde meydana gelen
tarımsal hasarın tespitine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/42225) 

34.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, fındık üretiminde kuraklık riskinin
tarım sigortası kapsamına alınmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42226) 

35.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, 2004 yılında yaşanan don felaketinin
ardından fındık üreticisine yapılacağı taahhüt edilen afet yardımına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42227) 

36.- Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, kuraklıktan kaynaklanan sulama sorunlarına ve
çiftçilerin borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42228) 

37.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, yüksek vasıflı hayvan ırklarının yaygınlaştırılması ve
otlakların korunması konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/42229) 

38.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, çeşitli projelere ilişkin Gümrük ve Ticaret
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42231) 

39.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, kadın personel ve yönetici sayısına ilişkin Gümrük ve
Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42232) 

40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'daki gösterilerde polis
müdahalesi sonucu yaralanan bir çocuğa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42233) 

41.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, 2011 yılından itibaren Türk vatandaşlığına
kabul edilen yabancı sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42234) 

42.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, polislerin özlük ve çalışma koşullarında iyileştirme
yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42235) 

43.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerde çalışan
işçilere üyesi oldukları sendikadan ayrılmaları yönünde baskı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42236) 

44.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Atakule'nin, bitişiğinde yapılması planlanan
alışveriş merkezi nedeniyle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42237) 

45.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, yerel yönetimlerin performans ölçümlemesi
kapsamında yapılan çalışmalara ve bazı projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42238) 

46.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Kars'ın Kağızman ilçesinde yerel seçimler
sonrasında meydana gelen olaylara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42239) 

47.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ve Çevrimiçi Emlak
ve İnşaat İzinleri projelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42240) 

48.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 5 Nisan 2014 tarihinde Lice-Bingöl kara yolunda
meydana gelen olaylara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42241) 
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49.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, vatandaşlık işlemleri ile ilgili hizmetlerde bilgi
teknolojilerinden faydalanılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42242) 

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 5 Nisan 2014 tarihinde Doğubeyazıt'ta meydana
gelen olaylara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42243) 

51.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Batman Emniyet Müdürlüğünde görev yerleri
değiştirilen emniyet mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42244) 

52.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 6 Nisan 2014 tarihinde Diyadin ve
Doğubeyazıt'taki esnafın kepenk kapatmaya zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42245) 

53.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ceylanpınar ilçesinde yerel seçimler sonrasında
meydana gelen olaylara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42246) 

54.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 3 Nisan 2014 tarihinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde
meydana gelen olaylara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42247) 

55.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, belediyelerde yerel e-demokrasi uygulamalarının
yaygınlaştırılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42248) 

56.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 6 Nisan 2014 tarihinde Nusaybin'de düzenlenen
bir gösteriye ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42249) 

57.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2014 yılı içinde görevden alınan emniyet
mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42250) 

58.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Devlet Tiyatrolarına ait bir arazide gerçekleşen
yıkıma ve tesislere yönelik saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42251) 

59.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 5 Nisan 2014 tarihinde Viranşehir ilçesinde
meydana gelen olaylara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42252) 

60.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 6 Nisan 2014 tarihinde Van'da düzenlenen bir
gösteriye ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42253) 

61.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde bilgi
teknolojilerinden faydalanılması ve yerel yönetimlerle veri paylaşımı kapsamında yapılan çalışmalara
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42254) 

62.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hatay'daki bir mahallede meydana geldiği iddia
edilen bir olaya ve Suriyeli muhaliflerin ambulanslarla Türkiye'deki hastanelere taşındığı iddiasına
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42255) 

63.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 3 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen bir gösteriye
ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42256) 

64.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 21 Mart 2014 tarihinde Diyarbakır'da düzenlenen
Nevruz Şenliğindeki görüntülü açıklamaya ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42257) 
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65.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 3 Nisan 2014 tarihinde bir köyde düzenlenen
gösteriye ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42258) 

66.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, 2005 yılından itibaren Bakanlığa ve bağlı
kuruluşlarına kamu faaliyetlerini yürütmek amacıyla Hazine tarafından tahsis edilen taşınmazlardan
tahsisi kaldırılanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42259) 

67.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran
şahsa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42260) 

68.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da gerçekleşen
bombalı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42261) 

69.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Ümraniye'de bulunan bir parka ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42262) 

70.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Fatih Sultan Mehmet Vakfından Hazineye
devredilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42263) 

71.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesinde Kocaeli'nde
ikamet etmemesine rağmen 117.000 kişinin seçmen listesine alındığı iddialarına ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42264) 

72.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde görev yapan bir aile
hekiminin sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42265) 

73.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, 2005 yılında öldürülen eski bir milletvekilinin
katilinin hala yakalanamamasına  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42266) 

74.- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu'nun, Giresun'un bazı köylerinde yaşanan
yol ve su sorununa  ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42267) 

75.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık'ın, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki bir HES inşaatında
dinamit kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42268) 

76.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketlerin
personel alım usullerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42269) 

77.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, mobil hizmetlerdeki vergi yükünün azaltılması
adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42270) 

78.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Dijital Türkiye Üssü Projesine ilişkin Kalkınma
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42271) 

79.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, vatandaş ve işletmeler arasında iletişimin
güçlendirilmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42272) 

80.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilişim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren
firmaların yurt dışına açılmalarının desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42273) 

81.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, telekomünikasyon sektöründe kaliteli iletişim
hizmetinin uygun maliyetlerle sunulması adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42274) 
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82.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, geniş bant altyapılarının yaygınlaştırılması adına
yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42275) 

83.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, İznik Roma Antik Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmalarının
ödenek yetersizliği nedeniyle durdurulduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42277) 

84.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, 2005 yılından itibaren Bakanlığa ve bağlı
kuruluşlarına kamu faaliyetlerini yürütmek amacıyla Hazine tarafından tahsis edilen taşınmazlardan
tahsisi kaldırılanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42278) 

85.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, vergi düzenlemeleri ile ilgili analiz çalışmalarına
ve bazı projelere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42280) 

86.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, özel hizmet tazminatı cetvelinin yeniden
düzenlenerek memur ve şeflerin tazminat alabilmesinin sağlanması konusunda bir çalışmanın olup
olmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42281) 

87.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, 2005 yılından itibaren bakanlıklara ve bağlı
kuruluşlarına kamu faaliyetlerini yürütmek amacıyla tahsis edilen taşınmazlara ilişkin Maliye
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42282) 

88.- İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, Fatih Sultan Mehmet Vakfından Hazineye
devredilen taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42283) 

89.- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, 2013 yılında vergi müfettiş yardımcılarına
uygulanan yeterlilik sınavları ile ilgili iddialara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42285) 

90.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, eğitim alanında faaliyet gösteren sendikaların
üye sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42286) 

91.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile
öğretmenevlerine ve bu kurumlarda çalıştırılan personelin sayı ve unvanlarına ilişkin Milli Eğitim
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42287) 

92.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul'da bulunan bir okulda yaşanan kayıt
problemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42288) 

93.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, şube müdürlüğü atamalarında tüm münhal
kadrolar için ilana çıkılmadığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42289) 

94.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan
öğretmenlerin ders saatleri ve ek ders ücretleri konusunda bir çalışmanın olup olmadığına ilişkin
Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42290) 

95.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sorunlarına
ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42291) 

96.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, üniversitelerdeki ziraat mühendisliği bölümlerinin doluluk
oranı ile mevcut ziraat mühendisi sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42292) 

97.- Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz'ın, Adana'daki derslik ve öğrenci sayısına ilişkin Milli
Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42293) 
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98.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, askerlik işlemleri ile ilgili hizmetlerde bilgi
teknolojilerinden faydalanılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/42294) 

99.- Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş'ün, piyasada bulunamayan ilaçlara ilişkin
Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42295) 

100.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hatay'daki bir mahallede meydana geldiği iddia
edilen bir olaya ve Suriyeli muhaliflerin ambulanslarla Türkiye'deki hastanelere taşındığı iddiasına
ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42296) 

101.-İstanbul Milletvekili Haluk Eyidoğan'ın, İstanbul'un Esenler ilçesinin devlet hastanesi
ihtiyacına ve ilçede faaliyet gösteren özel hastane sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42297) 

102.-Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, piyasa değeri düşük ilaçlara erişimde yaşanan sorunlara
ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42298) 

103.-Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir köyün yollarında
asbest içeren bir malzeme kullanıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42299) 

104.-İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, doku ve organ nakli ile ilgili çeşitli verilere ilişkin
Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42300) 

105.-İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, Twitter'a erişimin yasaklanmasına ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42301) 

106.-İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, ulaştırma türleri arasındaki dengesizliğe ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42303) 

107.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 3. Köprü inşaatında meydana gelen bir kazaya
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42304) 

108.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilişim teknolojilerinden faydalanılarak ulaşım
yoğunluğunun azaltılması kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42305) 

109.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, trafik ve ulaşım alanındaki çalışma ve projelere
ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42306) 

110.-Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, elektronik ödeme sistemleri ve e-bilet
uygulamalarının geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42307) 

111.-Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, çiftçilerin araç muayenesi gecikme
cezalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42308) 

112.-Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Google DNS kimliği altında gizlenerek internet
trafiğinin takip edildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42309) 
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No: 137
26 Mayıs 2014 Pazartesi

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/923) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.05.2014)

2.- Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa
Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/924) (Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

3.- D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Taviz
Listelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/925) (Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
14.05.2014)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/926) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.05.2014)

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in; Belediye Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2141) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa
geliş tarihi: 07.05.2014)

2.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi (2/2142) ( Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.05.2014)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi (2/2143) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

4.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin; Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer
Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2144)
(Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın; 13 Mayıs Gününün " Yeraltı Maden İşçisinin Can
Güvenliği Günü" İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/2145) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal
İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.05.2014)

6.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2146) ( Sağlık, Aile, Çalışma ve
Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.05.2014)
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7.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2147) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan
ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2014)

8.- Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz'ın; Özel Tüketim Vergisi Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2148) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi: 21.05.2014)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, Bingöl Üniversitesinde bazı öğrencilerin ayrımcılığa
maruz kaldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/43830) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

2.- Muş Milletvekili Demir Çelik'in, yerleşim yeri isimlerinin tarihe uygun olarak değiştirilmesi
ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/43831) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aydın'ın merkez ve ilçelerinde görev
yapan doktor ve öğretmen sayısı ile yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent
Arınç) yazılı soru önergesi (7/43832) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Artvin'in merkez ve ilçelerinde görev
yapan doktor ve öğretmen sayısı ile yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent
Arınç) yazılı soru önergesi (7/43833) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Balıkesir'in merkez ve ilçelerinde görev
yapan doktor ve öğretmen sayısı ile yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent
Arınç) yazılı soru önergesi (7/43834) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilecik'in merkez ve ilçelerinde görev
yapan doktor ve öğretmen sayısı ile yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent
Arınç) yazılı soru önergesi (7/43835) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bingöl'ün merkez ve ilçelerinde görev
yapan doktor ve öğretmen sayısı ile yapılan yatırımlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent
Arınç) yazılı soru önergesi (7/43836) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

8.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, 2005-2013 yılları arasında ülkemize gelen
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru
önergesi (7/43837) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

9.- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, tutuklu ve hükümlü çocuklara yönelik cinsel istismar
vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43838) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

10.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, avukatlara hususi pasaport verilmesine ilişkin Adalet
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43839) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

11.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, 2000-2013 yılları arasında hasta veya cezaevlerinde
hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43840) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)
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12.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, bir vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü
iddiasının ardından yurdun çeşitli yerlerinde gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/43841) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

13.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, 2009 yılından bugüne kadına karşı şiddetin
önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43842)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

14.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, çocukların cinsel istismarının önlenmesine ilişkin Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43843) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bingöl
ilinde kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımı amacıyla gerçekleştirilen projelere
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43844) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Bilecik
ilinde kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımı amacıyla gerçekleştirilen projelere
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43845) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

17.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Balıkesir
ilinde kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımı amacıyla gerçekleştirilen projelere
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43846) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Aydın ilinde
kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımı amacıyla gerçekleştirilen projelere ilişkin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43847) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2014 yılları arasında Artvin
ilinde kadınların niteliksel gelişimi ve işgücü piyasasına katılımı amacıyla gerçekleştirilen projelere
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43848) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

20.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, 3713 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin
çıkarılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43849)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

21.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, çocuk yaşta uyuşturucu kullanımının önlenmesine
yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43850)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

22.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van ilinde üretim yapan fabrikaların kapasitelerine ilişkin
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43851) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)
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23.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, yaş ve fiili hizmet sürelerini dolduranların
emekliye ayrılmalarına yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/43852) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

24.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, emeklilik sonrasında çalışanlardan kesilen
sosyal güvenlik destek primlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/43853) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

25.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, çocuk işçilerle ilgili yapılan bir yönetmelik
değişikliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43854)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

26.- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, otizmli çocuğu bulunan ailelere bazı imkanlar sağlayan
bir tasarıya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43855)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

27.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Datça Yarımadası'nın imara açılacağı
iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43856) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.05.2014)

28.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, ATAŞ yerleşkesinde TOKİ tarafından yürütülen
çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43857) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.05.2014)

29.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaca uygun şekilde
yurt kapasitesinin arttırılmasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43858)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

30.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, çocuk yaşta uyuşturucu kullanımının önlenmesine
yönelik çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43859) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

31.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, son bir yılda istihdam edilen geçici, gönüllü ve daimi
köy korucusu sayısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43860) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.05.2014)

32.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, 2002-2013 yılları arasında güvenlik güçlerinin
toplumsal olaylara müdahalesi sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişi sayısına ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43861) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

33.- Muş Milletvekili Demir Çelik'in, bazı vatandaşlara karşı ırkçı saldırılar yapıldığı iddialarına
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43862) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

34.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, emeklilik sonrasında çalışanlardan kesilen
sosyal güvenlik destek primlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43863)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

35.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, yaş ve fiili hizmet sürelerini dolduranların
emekliye ayrılmalarına yönelik çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43864)
(Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)
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36.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, down sendromlu çocukların eğitim sürecine ilişkin Milli
Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43865) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

37.- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, bazı öğrencilerden tablet bilgisayarların geri alındığı
iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43866) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

38.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, okulların elektrik faturalarının ödenmesine yönelik
prosedüre ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43867) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

39.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, çocuk yaşta uyuşturucu kullanımının önlenmesine
yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43868) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.05.2014)

40.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Ümitköy'de askeri helikopterlerin alçak uçuş
yapmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43869) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

41.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Ümitköy'de askeri helikopterlerin alçak uçuş
yapmasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43870) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Savunma Sanayii İcra Komitesi
toplantısında alınmasına karar verilen savaş uçaklarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/43871) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.05.2014)

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili
bazı verilere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43872) (Başkanlığa geliş
tarihi: 09.05.2014)

44.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, aile hekimlerinin mevzuata aykırı biçimde acil servislerde
görevlendirildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43873) (Başkanlığa
geliş tarihi: 09.05.2014)

45.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, tıbbi ürün tanıtım elemanlarından alınacak sınav
ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43874) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

46.- Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Ulusal Hücresel Tedavi Merkezi kurulmasına
yönelik projelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43875) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

47.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, çocuk yaşta uyuşturucu kullanımının önlenmesine
yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43876) (Başkanlığa geliş tarihi:
09.05.2014)

48.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, TBMM'de bazı internet sitelerine erişimde sıkıntı
yaşanmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43877)
(Başkanlığa geliş tarihi: 21.05.2014)
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Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, tutuklu gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi
(7/39805)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır ilinde yapılan bir cezaevi inşaatına ilişkin
Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39810) 

3.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü
muamele vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39811) 

4.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, EUROCUP organizasyonunda yaşanan bir olumsuzluğa
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39827)

5.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, organ nakillerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/39854) 

6.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, çocuk felci, şark çıbanı ve kızamık hastalıklarının
görülme oranına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39855) 

7.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yeteri kadar kuvöz
olmadığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39856) 

8.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van ilindeki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kadrolarına
ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39857)

9.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, kamuda yapılan görev değişikliklerine ilişkin
Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/39870)

10.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39966) 

11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, sporcu ölümlerine karşı alınması gereken önlemlere
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39967) 

12.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Mısır'da düzenlenen şampiyonada hayatını
kaybeden milli tekvandocuya ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/39968) 

13.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Suriye'de Ağustos 2013'te düzenlenen sarin gazı
saldırısı ile ilgili yabancı bir gazeteci tarafından ortaya atılan iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru
önergesi (7/42311) 

14.- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin'in, Ulukışla'da emniyet güçlerine yönelik olarak
gerçekleştirilen saldırıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42312) 

15.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz
malvarlığı ile personelinin devrine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42313) 

16.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa
ilçelerinden geçmesi planlanan yeni otoyola ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/42314) 

17.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir vakfın malvarlığına ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç)  yazılı soru önergesi (7/42316) 
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18.- Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Ankara Sincan Çocuk Cezaevinde kalan çocuk
mahkumların haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42317) 

19.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Erzurum H Tipi Cezaevindeki kolon kanseri tedavisi
gören bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42318) 

20.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Gümüşhane E Tipi Cezaevindeki bir mahkum
tarafından yazılan Kürtçe şiir kitabının basıldıktan sonra cezaevine girişinin engellendiği iddiasına
ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42319) 

21.- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'un, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine giren bazı siyasi partilerin
seçime girme yeterliliği olmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42320) 

22.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kayıp çocuk sayısına ve kayıp çocuklarla ilgili
yürütülen çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42321) 

23.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, 2005-2014 yılları arasında işkence suçu işlediği
iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kolluk görevlisi sayısına ve bu konuda yürütülen yargılamalara
ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42322) 

24.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Bandırma 1 ve 2 nolu T Tipi Kapalı
cezaevlerinin kanalizasyon ve doktor sorununa ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42323) 

25.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, 30.03.2014 tarihinde Burhaniye Adalet
Sarayındaki güvelik kameralarının çalışmamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42324) 

26.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı siyasi partilerle ilgili çeşitli verilere ilişkin
Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42325) 

27.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, yeni Avukatlık Kanunu Tasarısına ilişkin Adalet
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42326) 

28.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kayıp çocuk sayısına ve kayıp çocuklarla ilgili
yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42327) 

29.- Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
Fakültesi tarafından görme engelli öğrenciler için oluşturulan e-öğrenme programının altyapısını
oluşturan sitenin kapatılması nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrencilere ilişkin Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42328) 

30.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, istihdam piyasası ile ilgili çeşitli hususlara
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42329) 

31.- İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli hususlara
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42330) 

32.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 2014 yılında meydana gelen iş kazalarına ve işçi
ölümlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42331) 
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33.- Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında
gerçekleştirilen yıkımlarda ortaya çıkan asbestli malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/42332) 

34.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013 yılında Erzurum ilinde Bakanlığa bağlı kurum
ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42333) 

35.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, son beş yılda yapılan ÇED başvurularıyla ilgili
iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42334) 

36.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Suriye'de Ağustos 2013'te düzenlenen sarin
gazı saldırısı ile ilgili yabancı bir gazeteci tarafından ortaya atılan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/42335) 

37.- Hakkari Milletvekili Adil Zozani'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kürt öğrencilere
yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42336) 

38.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, Rus makamlarının Montrö Sözleşmesinin
ihlal edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42337) 

39.- Adana Milletvekili Osman Faruk Loğoğlu'nun, 21.03.2014 tarihinde Suriye'nin Keseb
kasabasına yapılan saldırılarda Türkiye sınırından geçişlerin ve top atışlarının yaşandığı iddialarına
ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42338) 

40.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2003-2013 yılları arasında ithal edilen fidan, çiçek,
tohum ve ağaçlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42352) 

41.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, eski bir bakana hediye edildiği iddia edilen saate
ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42354) 

42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve
Dayanışma Günü çerçevesinde yapılacak etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42355) 

43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkanı'na TBMM'de gerçekleştirilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42356) 

44.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, trafiğe kayıtlı araçlar, trafik denetimleri ve trafik
kazaları gibi konulardaki çeşitli verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42357) 

45.- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin, Kars'ta kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan bir
çocuk için yürütülen arama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42358) 

46.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır İl Özel İdaresinin taşınır ve taşınmaz
malvarlığı ile personelinin devrine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42359) 

47.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, kayıp çocuk sayısına ve kayıp çocuklarla ilgili
yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42360) 
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48.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van ilindeki bir lisenin polisler tarafından sürekli gözetim
altında tutulduğu ve öğrencilerin rahatsız edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42361) 

49.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Türkiye'den gençlerin bazı örgütler tarafından
savaşmak için Suriye'ye götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42362) 

50.- Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da düzenlenen bir gösteriye polisin müdahalesi
sırasında bir kişinin ağır şekilde yaralanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42363) 

51.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma
araçlarının 11.03.2014 tarihinde Kızılay'daki duraklardan yolcu almadığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42364) 

52.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de P plaka uygulaması konusunda yaşanan
sorunlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42365) 

53.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, susuzluk ve kuraklık tehlikesine karşı alınan önlemlere
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42366) 

54.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, belediyeler tarafından kullanılan fidan, tohum, çiçek
ve ağaçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42367) 

55.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, son dönemde Mogan Gölü’nde yaşanan yangınlara
ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42368) 

56.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, İstanbul Ataşehir'de kentsel dönüşüm
kapsamında evi yıkılacak bir engelli vatandaşın sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42369) 

57.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yumruklu
saldırıda bulunan vatandaşla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42370) 

58.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, 6360 sayılı Kanun uyarınca tüzel kişiliği
kaldırılan il özel idarelerinin mal varlıklarının akıbetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42371) 

59.- Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı spor
klüplerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42372) 

60.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi surların yanında
yeni binalar yapmak için kazı çalışması başlatıldığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/42374) 

61.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, Çanakkale Zaferinin 100. yıl kutlamalarına yönelik
iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42375) 

62.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2003-2014 yılları arasındaki trafik cezalarına ilişkin
Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42376) 
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63.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Antalya'da satışı yapılan 2/B arazilerine ve bir
vatandaşın 2/B tapusunun iptal edilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42377) 

64.- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bazı öğrenci
gruplarına yönelik olarak gerçekleştiği iddia edilen saldırılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42378) 

65.- Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, eğitimdeki nitelik kaybına ve bunun öğrenci başarısı
üzerindeki etkisine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42379) 

66.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van ilindeki bir lisenin polisler tarafından sürekli gözetim
altında tutulduğu ve öğrencilerin rahatsız edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/42380) 

67.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013 yılında Erzurum ilinde Bakanlığa bağlı kurum
ve kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42381) 

68.- Denizli Milletvekili İlhan Cihaner'in, Gazi Üniversitesinde öğretim elemanlarına mobbing
yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42382) 

69.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, FATİH projesi kapsamında Balıkesir'de dağıtılan
tabletlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42383) 

70.- İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in, 6528 sayılı Kanun uyarınca görevi sona erecek
yöneticilere ve bu yöneticiliklere yapılacak yeni atamalarda bir sendikaya mensup kişilerin
kayırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42384) 

71.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, FATİH projesiyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin Milli
Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42385) 

72.- Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Suriye sınırında Türk jetlerince bir Suriye savaş
uçağının düşürülmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42386) 

73.- Hakkari Milletvekili Adil Zozani'nin, bedelli askerlik ile ilgili Bakanlık bünyesinde çalışma
yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42387) 

74.- İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel'in, 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen fidan
üretimine ve ithal edilen fide, tohum ve fidanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42389) 

75.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Manyas ilçesinde yürütülen bazı projelerin
çiftçilere etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42390) 

76.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tecavüz vakaları, kürtaj, sağlık
çalışanlarına yönelik şiddet gibi çeşitli konulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/42391) 

77.- Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, Van Kadın ve Doğum Hastanesi'ndeki doktor
yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42392) 
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78.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, asbest yataklarının denetimi ve asbestin
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42393) 

79.- Muş Milletvekili Demir Çelik'in, Van Bölge Kadın ve Doğum Hastanesi'nde görev yapan
doktor sayısının yetersiz olmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42394) 

80.- Muş Milletvekili Demir Çelik'in, İstanbul'da bir hastanede yaşandığı iddia edilen olaya
ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42395) 

81.- Van Milletvekili Nazmi Gür'ün, Van'ın İpekyolu ilçesinde sedef hastalığına yakalanan iki
çocuğun tedavisine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42396) 

82.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, personel alımıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Sağlık
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42397) 

83.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, alerjik rahatsızlıklar konusunda halkın
bilgilendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42398) 

84.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı planlanan yeni
hastaneye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42399) 

85.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, TÜVTÜRK ile ilgili şikayetlere ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42400) 

86.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Demirci-Yerbasan-Selendi yolunun tamamlanmamış
olmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42401) 

87.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde kadın yönetici
sayısının artırılması yönündeki çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/42402) 

88.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013 yılında Mardin ilinde Bakanlığa bağlı kurum ve
kuruluşlarca yapılan ihalelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/42403) 

89.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı firmaların sahiplerine ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/42404) 
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No: 138

27 Mayıs 2014 Salı
Tasarılar

1.- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı
(1/927) (Çevre; Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve
Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.05.2014)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin
İstanbulda Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/928) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa
geliş tarihi: 15.05.2014)

Teklif
1.- Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve İstanbul Milletvekili Bülent Turan ile 1

Milletvekilinin; Türk Ceza Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi (2/2149) (Anayasa; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.05.2014)

Raporlar
1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve

Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/816) (S. Sayısı: 579) (Dağıtma tarihi: 27.05.2014) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim,
Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/820) (S. Sayısı: 580) (Dağıtma
tarihi: 27.05.2014) (GÜNDEME)

3.- Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasının Gözden Geçirilmiş Statüsüne Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma
tarihi: 27.05.2014) (GÜNDEME)

4.- Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/883)
(S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 27.05.2014) (GÜNDEME)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 583) (Dağıtma tarihi: 27.05.2014)
(GÜNDEME)

6.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı: 584) (Dağıtma tarihi: 27.05.2014) (GÜNDEME)
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7.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Mehmet Hilal Kaplan’ın; 22/05/2003 Tarihli ve 4857
Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/1210) (S. Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi: 27.05.2014)
(GÜNDEME)

Sözlü Soru Önergeleri
1.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, çocuk cezaevlerinin kapatılmasına ilişkin Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5628) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)
2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, kadın bakanlığının kurulmasına ilişkin Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5629) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)
3.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, şiddet gören bir kadına koruma verilmediği iddiasına

ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5630) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.05.2014)

4.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara
ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5631) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.05.2014)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, halk kütüphanelerinin ve kütüphanelerden
yararlananların sayısının azalmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi
(6/5632) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, deniz ve tatlı su ürünleri üretiminin azalmasına ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5633) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.05.2014)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, memur sayısının yetersizliğine ilişkin Maliye
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5634) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, dolaylı vergilerin yüksekliğine ilişkin Maliye
Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/5635) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

Yazılı Soru Önergeleri
1.- Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın, savunma sanayi yatırımlarının Yozgat'a yapılmasına

ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/43878) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)
2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Konya'da yaptırılan bir yurdun hizmete açılmadan 29

yıllığına TÜRGEV'e devredildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/43879)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

3.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, AOÇ arazisinde yapımı devam eden Yeni Başbakanlık
binası inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/43880) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.05.2014)

4.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından Türk tarihi
ve Türkiye tarihinin tüm yönleriyle hakikatlere uygun olarak ortaya konması amacıyla yürütülen
çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43881)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)
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5.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı tarafından oluşturulan veri bankalarına, yayınlanan ve kütüphanelere dağıtılan kitap
sayısına ve yaptırılan bilimsel çalışmaların sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç)
yazılı soru önergesi (7/43882) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

6.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından Türk tarihi
ve Türkiye tarihinin kaynak eserlerinin tespit edilmesi, incelenmesi, yayına hazırlanması ve bu
alandaki araştırmaların takip edilmesi adına yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan
(Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43883) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

7.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı bünyesinde yürütülen
bazı projelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43884)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

8.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, 2002-2014 yılları arasında Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı tarafından yapılan kazıların sayısı ile yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel
toplantıların sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43885)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

9.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43886) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

10.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, bir evlendirme programına ve kadına karşı şiddete dair
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/43887)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

11.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/43888) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

12.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, çekirdeksiz kuru üzüm üretimine ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/43889) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

13.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Beşir Atalay) yazılı soru önergesi (7/43890) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

14.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Başbakan
Yardımcısı'ndan (Emrullah İşler) yazılı soru önergesi (7/43891) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

15.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, mahkumların cezaevlerinden firar ve intiharlarına
ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43892) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

16.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Adalet
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43893) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

17.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43894) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

18.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, bedelli askerlik uygulamasından elde edilen gelire
ve bu gelirin kullanımına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43895)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)
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19.- Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek'in, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun'un uygulamasına ve kadına karşı şiddet  verilerine ilişkin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43896) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

20.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, TV'de yayımlanan evlendirme programlarına ve kadına
karşı şiddete karşı bilinçlendirme çalışmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı
soru önergesi (7/43897) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı sevgi ve çocuk
evlerinde kalan çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43898)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

22.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, 2012-2013 yılları arasında Ordu ilinde 65 yaş üzeri
muhtaçlık aylığı ve engelli maaşı alan kişiler ile yeşil kart sahiplerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

23.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Avrupa
Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43900) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

24.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43901) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

25.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43902) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

26.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, Ordu ilinde SGK'ya prim borcu bulunan ve haklarında
işlem yapılan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43903) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

27.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, 2002-2013 yılları arasında taşeron olarak çalışan işçi
sayısına ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43904) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

28.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, İzmir ili Karabağlar ilçesinde uygulanacak olan Riskli
Alan Dönüşüm Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43905)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

29.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Çevre ve
Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43906) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

30.- Van Milletvekili Kemal Aktaş'ın, 2011 yılında Van'da yaşanan depremlerden sonra
gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/43907) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

31.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Nijerya'da faaliyet gösteren Boko Haram örgütüne
ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43908) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

32.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Ekonomi
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43909) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

33.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Türk kirazının Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği kapsamına alınmasına ilişkin
Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43910) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)
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34.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, enerji açığına ve olası enerji sorunları için alınan
önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43911) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.05.2014)

35.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, enerji üretimine ve ithalatına ilişkin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43912) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

36.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43913) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

37.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Gençlik
ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43914) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

38.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, yurt müracaatlarına ve karşılanabilmesi için yapılan
çalışmalara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43915) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.05.2014)

39.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43916) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.05.2014)

40.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilgi sızdırdığı iddiasıyla haklarında işlem yapılan
personel olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43917) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

41.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, çekirdeksiz kuru üzüm üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43918) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

42.- Ordu Milletvekili İdris Yıldız'ın, Ordu ilinde bulunan üreticilerin Ziraat Bankası ile Tarım
Kredi Kooperatifine olan borçlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/43919) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

43.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Gümrük
ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43920) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

44.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, telefon dinlemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan
yazılı soru önergesi (7/43921) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

45.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren görev yeri
değiştirilen veya görevden alınan emniyet personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43922) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Konya'da yaptırılan bir yurdun hizmete açılmadan 29
yıllığına TÜRGEV'e devredildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43923)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

47.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 14. Dönem polis adaylarına yönelik planlama
çalışmalarının iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43924) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.05.2014)

48.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, POMEM ve PMYO bünyesinde aldıkları eğitimler
sonucu Bakanlık bünyesinde polis memuru olarak görev yapan emniyet personeline ilişkin İçişleri
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43925) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)
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49.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde baraj inşaatında
kullanılan iki iş makinesinin yakılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43926)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

50.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevden alınan
ve görev yeri değiştirilen emniyet mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43927) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

51.- Manisa Milletvekili Sakine Öz'ün, Manisa'nın Akhisar ilçesinde TCDD'ye ait
kullanılmayan bir su kuyusunda cesedi bulunan bir çocuğa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru
önergesi (7/43928) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

52.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen depremden
sonra TOKİ tarafından yaptırılan konutlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43929)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2004-2014 yılları arasında meydana
gelen cinsel istismar vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43930) (Başkanlığa
geliş tarihi: 12.05.2014)

54.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Kalkınma
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43931) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

55.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Kültür
ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

56.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, karavan turizminin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43933) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

57.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Maliye
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43934) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

58.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Türk Telekomun özelleştirilmesine ve elde edilen
gelire ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43935) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Konya'da yaptırılan bir yurdun hizmete açılmadan 29
yıllığına TÜRGEV'e devredildiği iddiasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43936)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

60.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, iş ve geliri olmayanlara verilen
kredilerin bankalar tarafından konut kredisi olarak kullandırıldığı iddiasına ilişkin Maliye
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43937) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

61.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, vergi kayıp ve kaçağını bildirenlere ihbar ikramiyesi
verilmesi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43938) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.05.2014)

62.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 2014 Lisans Yerleştirme Sınavına internet üzerinden
yapılan başvurularda yaşanan problemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43939) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

63.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Milli
Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43940) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)
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64.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren görme
engelli bir adaya okuyucu ve işaretleyici memur tahsisinde bulunulmadığı iddialarına ilişkin Milli
Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43941) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

65.- İstanbul Milletvekili Celal Dinçer'in, borçları yüzünden okulların elektriğinin kesildiği
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43942) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.05.2014)

66.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Milli
Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43943) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

67.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43944) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

68.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, kişi başına düşen su miktarına ilişkin Orman ve Su
İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43945) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

69.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Orman ve
Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43946) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

70.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Sağlık
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43947) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

71.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Diazem ilacının temininde yaşanan sorunlara
ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43948) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

72.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, aile sağlığı merkezlerinin açılmasında yaşanan
sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43949) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.05.2014)

73.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2012 ve 2013 yıllarında devlet
hastaneleri için yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43950) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

74.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu-Azdavay Karayoluna ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43951) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.05.2014)

75.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, 2011-2014 yılları arasında Kastamonu'da yapılan
asfaltlama çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi
(7/43952) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

76.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, internet erişimi ile ilgili verilere ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43953) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.05.2014)

77.- Kastamonu Milletvekili Emin Çınar'ın, Kastamonu'ya yönelik yatırımlara ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43954) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.05.2014)

78.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Vangölü Feribot İşletmeciliği bünyesindeki bazı
mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43955) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)
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79.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Vangölü Feribot İşletmeciliği bünyesindeki bazı
mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

80.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Vangölü Feribot İşletmeciliği bünyesindeki bazı
mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43957) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

81.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Vangölü Feribot İşletmeciliği bünyesindeki bazı
mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43958) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

82.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, Vangölü Feribot İşletmeciliği bünyesindeki bazı
mal ve hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43959) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

83.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı bir köyden geçen
otoyola ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43960)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

84.- Bursa Milletvekili Aykan Erdemir'in, Evrensel Hizmet Fonunda toplanan meblağa ilişkin
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43961) (Başkanlığa geliş
tarihi: 12.05.2014)

85.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son 10 yılda yapılan akaryakıt ve araç
ithalatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43962)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.05.2014)

86.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bölünmüş yollara ilişkin Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/43963) (Başkanlığa geliş tarihi:
12.05.2014)

Meclis Araştırması Önergeleri
1.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 22 Milletvekilinin, HES’lerin çevreye etkilerinin

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/951) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 21 Milletvekilinin, havacılık sektörünün sorunlarının
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/952) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.06.2012)

3.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 22 Milletvekilinin, sağlıkta dönüşüm politikalarının
ve bölge hastanelerinin Erzincan'daki sağlık hizmetlerine etkilerinin araştırılarak alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırılması açılmasına ilişkin önergesi (10/953)
(Başkanlığa geliş tarihi: 12.06.2012)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri
1.- İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ve çalışma

koşullarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40104) 
2.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve

Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40105) 
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3.- İzmir Milletvekili Hülya Güven'in, kanser, organ nakilleri, böbrek ve kardiovasküler
hastalıkların tedavisinde kullanılan etkin madde içeren ilaçlara ve bu ilaçların ruhsatlarına ilişkin
Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40106) 

4.- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova'nın, Balıkesir Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık
Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40107) 

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013 yılından itibaren bağlı kurum ve
kuruluşlarca düzenlenen ihalelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40108) 

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında
yapılan başvurulara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/40109) 
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27 Mayıs 2014 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93’üncü Birleşimini
açıyorum.

III.- YOKLAMA
BAŞKAN – Elektronik cihazla yoklama yapacağız.
Yoklama için üç dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı yoktur.
On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 15.04
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.16

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93’üncü Birleşiminin İkinci
Oturumunu açıyorum.

III.- YOKLAMA
BAŞKAN - Açılışta yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamamıştı.
Şimdi yoklamayı yineleyeceğim. 
Üç dakika süre veriyorum.
(Elektronik cihazla yoklama yapıldı)
BAŞKAN – Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Gündem dışı ilk söz, Diyarbakır’ın fethinin 1375’inci yıl dönümü nedeniyle söz isteyen

Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’e aittir. 
Buyurunuz Sayın İçten. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

IV.- GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
1.- Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in, Diyarbakır’ın fethinin 1375’inci yıl dönümüne ilişkin

gündem dışı konuşması
CUMA İÇTEN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; miladi 627 senesi, Hazreti

Peygamber (SAV) ve ashabı saldırı hazırlığındaki Mekkelilere karşı Medine’yi müdafaa etmişler ve
Hendek Savaşı çileli, meşakkatli, zor bir süreçten sonra kazanılmıştır. En zor anlarında, en ümitsiz
zamanında, Cebrail (AS), Efendimiz’in yanına gelmiş ve eline bir balta alarak vurduğu kayaların
parçalanması sonucu Efendimiz’e -şu müjdeyi vermiştir- İran, Şam ve Bizans sarayları gösterilmiş
ve buraların Müslümanlar tarafından fethedileceği müjdelenmiştir. Allah’ın Resulü, bu sevindirici
haberi ashabıyla paylaştı, onlar da mutlu oldular. 

Bu olayın üzerinden çok zaman geçmemişti ki Efendimiz’in ashaba verdiği müjdeler, bir bir
gerçekleşmeye başladı. Hazreti Ömer’in hilafeti devrinde önce İran fethedildi. Şam da alındıktan
sonra sıra Bizans’a gelmişti. İlk hedef, Bizans’ın kalbi, sınır boylarında en önemli kenti, şehr-i
Diyarbekir’di. Hazreti Peygamber (SAV)’in Hendek günü verdiği müjdenin üçüncü ayağı, 639’da
gerçek oluyordu. Zira aylar süren zorlu bir savaş sonrasında iman gücü galip geliyor, tarihler 27
Mayıs 639’u gösterdiğinde Diyarbekir, kapılarını İslam’a açıyordu. 

Şehir alındığında fethimübîne tanıklık eden sahabeler, on iki sene öncesini yani Hendek gününü
birbirlerine hatırlatıyor, “Sadaka Resulullah.” yani “Allah’ın Resulü doğru söyledi.” diyerek Allah’a
hamdediyorlardı.
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İlkler önemlidir. Diyarbakır’ın fethi, ilk olduğu kadar bazı yönleriyle de tek olma özelliği taşıyor.
Bir defa daha, bu fetihle, Diyarbekir, Anadolu’nun İslam’a açılan ilk büyük kapısı oluyordu. Bir fetih
ki asrısaadetten sadece yedi sene sonra ve sahabe eliyle gerçek oluyordu. Bir fetih ki ordusunda Halid
Bin Velid, Muaz Bin Cebel gibi büyük sahabeler birer nefer olarak duruyor, Medine’de sevinç
dalgaları estiriyordu. Hazreti Ömer’e, Hazreti Osman’a, Hazreti Ali’ye, Hazreti Bilal’e, cennetle
müjdelenen büyük sahabelere kıvanç vesilesi oluyor. Öyle bir tarih ki 639, kurtuluşun, özgürlüğün,
barışın, sevginin ve İslam kapılarının açıldığı gün oluyor.

27 Mayıs 639, Diyarbekir’in Bizans zalimlerinden kurtulduğu gündür. 639, Amid şehrinde, fethe
katılan sahabelerin Diyarbekir bölgesinde yeşeren güllerle karşılandığı özgürlük günüdür. 

541 sahabenin fethe bizzat katıldığı ve fetihten aylar öncesi Hazreti Süleyman ve 27 şehit
sahabenin aynı mekânda defnedildiği topraktır Diyarbekir. İşte bu yüzden “Diyarbekir’e abdestsiz
girilmez.” sözü vardır. Bunun anlamı, her adımda, Sur ilçesinde sahabelerin ve evliyaların olmasıdır,
onlara olan saygı ve hürmettir. 

Bu fetihle birlikte, dış surlar içerisinde yaşayan milletler, etnik grup olmaktan çıkmış, ümmet
bilinciyle binlerce yıl birlikte ve kardeşçe yaşamışlardır. 

Hendek zaferi, Diyarbekir’in zaferidir. Mekke’nin fethi, Diyarbekir’in fethidir. 639,
Diyarbekir’in fethi, aslında İstanbul’un fethidir. 

Bizler, Viyana’ya kadar dayanan ecdadın torunlarıyız. Bizler, her bir fetihle barışı, kardeşliği,
sevgiyi gittiğimiz coğrafyalara hâkim kıldık. Herkesin, inandığı dine saygı gösterdik, dinlerini,
dillerini, kültürlerini yaşamasına müsaade ettik. Efendimiz’in Veda Hutbesi’ndeki insan hakları
evrensel beyannamesini, fetihlerdeki sevgi ve kucaklayıcı imanla üç kıtaya o tarihlerde yaydık.

Diyarbekir nasıl ki 1375 yıl önce bugün fethedildiyse, şimdi yeniden fethediyoruz. Şimdi kırık
kalpleri fethetme zamanı. İşte çözüm süreci bunun için var. Kalpleri ve gönülleri yeniden hep birlikte
fethediyoruz. Biz sevgi ikliminin hâkim olduğu, barış ve kardeşlik türkülerinin her kalpte yankı
bulduğu bir Türkiye istiyoruz. Biz, Diyarbekir ve Türkiye sevdalısıyız ve bu gönül fethinin 1375’inci
yılında herkesi sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri Diyarbekir’imize bekliyor, bugünün
anlamına binaen 27 Mayıs askerî darbesini ve buna “ihtilal” diyenleri kınıyor, hepinizi saygıyla,
sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın İçten.
Gündem dışı ikinci söz, iptal edilen seçimlerin 1 Haziranda yenilenmesi hakkında söz isteyen

Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’a aittir.
Buyurunuz Sayın Uzunırmak. (MHP sıralarından alkışlar) 
2.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak'ın, bazı yerlerde iptal edilen yerel seçimlerin 1 Haziranda

yenilenmesine ilişkin gündem dışı konuşması
ALİ UZUNIRMAK (Aydın) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bazı bölgelerde iptal edilen

seçimlerin 1 Haziranda yenilenmesiyle ilgili uygulamalar hakkında Meclisimizi bilgilendirmek ve
dikkat çekmek için söz aldım. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum.

Aydın ilinde Buharkent ilçesinde de seçimler iptal edildi, orada seçimler yenileniyor ve değerli
milletvekilleri, hepimiz demokrasinin nimetleri vasıtasıyla buradayız. Demokrasi, bütün kurum ve
kurallarıyla uygulandığı zaman siyaset kurumunun mensupları ayakta kalır ve kurallarla ancak eşitlik
sağlanır. Bugün -benim seçim bölgemde gördüğüm- gaddarca ve acımasızca, insafsızca ve bütün
bunların toplamı, ahlaksızca bir siyaset sürdürülmeye çalışılmaktadır. 
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Değerli arkadaşlar, Hükûmet elbette ki bazı imkânlarını vadederek ilçelerde seçim kazanmayı
amaçlayabilir ama bunun hiçbir zaman, ama hiçbir zaman bu istismarlara, şovlara ve hatta hatta
birtakım emeği geçmiş insanların bile ümitlerini kırarak seçim kazanmanın, sisteme ve kazananlara
bir fayda getirmeyeceğini akıldan çıkarmamak gerekir.

Değerli milletvekilleri, hafta sonu Aydın’daydım ve Buharkent’teydim. Orada yaşadığımız bir
hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir iktidar bu kadar gaddar olamaz ve bu kadar ahlaksızca
yollara başvuramaz. Orada, 2000’li yıllarda Adnan Menderes Üniversitesine bir fakülte, bir
yüksekokul yaptırmak için hayırseverler bir dernek kurdular ve bu dernek öncülüğünde, bir
yüksekokul yaptırma, yaşatma derneğiyle orada bir yüksekokul vücuda getirildi ve bizim de, şahsımın
da bizzat katkılarıyla, rahmetli olan Belediye Başkanımız Kadri Ölçenoğlu ve hâlihazırda seçilmiş
ve eski Belediye Başkanı olarak, iptal edilmiş seçimin galibi Yusuf Vural’ın katkılarıyla oradaki o
yüksekokul, hayırseverler vasıtasıyla vücuda getirildi. Ama gelin görün ki bu akademik yılda öğrenci
alması mümkün değilken, gelin görün ki Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan dâhil, o okulun
açılmasını istemiş olsa bile bu eylül ayında orası öğrenci alamaz, alması mümkün değilken, sayın
bakanlar, sayın milletvekilleri, Hükûmet mensupları oraya gelip bunun üzerinden orada ümit
vadederek halkın kanaatlerini değiştirmeye çalışmakta; hatta ve hatta oraya emeği geçen dernek
yöneticileri, belediye başkanları, vefat edenlerin aileleri bile olmadan orada iki hafta boyunca şovlar
yapılmakta ve ümit aşılanmaya çalışılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu, ayıptır; bu, yanlıştır; bu, bütün toplamı içerisinde ahlaksızlıktır. Artık,
bir iktidar, parayı çalarak, şöhreti çalarak, emeği çalarak, her şeyi çalarak, “kleptomanlık” sıfatına
yakışacak şekildeki davranışlarla seçmen iradesini de çalmaya kadar Türkiye’yi zorlamamalıdır.

Değerli milletvekilleri, bu, toplumun her kesimine yayılmıştır. Şu anda yaşadığım bir olayı
sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisine girerken -ben
Divan Üyesiyim- Türkiye Büyük Millet Meclisi plakasını taşıyan arabamız var, durduruluyor,
“Başbakanın konvoyu gelecek, şuraya giremezsiniz…” Türkiye Büyük Millet Meclisinin sınırları
içerisinde eğer Sayın Başbakan bu kadar korumaya ihtiyaç duyuyorsa… Namaza gidiyoruz, cenaze
namazına; cenaze namazında koruma terörü, musalla taşına yaklaşamıyoruz. Anıtkabir’e gidiyoruz,
Anıtkabir’de Aslanlı Yol’da yürüyemiyoruz, koruma terörüne yakalanıyoruz. Türkiye Büyük Millet
Meclisinin içerisine geliyoruz, Meclis üyesi olarak burada koruma terörüne… Cinnah Caddesi’ne
çıkıyoruz, yollarda giderken Başbakanın geçeceği güzergâh üzerinde bütün araçlar kaldırılıyor; bütün
vatandaşlar şikâyetçi.

Değerli milletvekilleri, bir ülkede millet iradesine inandığını söyleyen bir Başbakan halktan bu
kadar korkamaz. Bu korku, belli ki bazı şeylerin endişesinden kaynaklanmaktadır. Öyleyse bu kadar
korku niyedir? Halka bu kadar zulmediliyor ki halktan bu kadar korkuluyor, başka mecralardan bu
kadar korkuluyor. Türkiye bu kadar gerilmemelidir. Seçim bölgelerine Hükûmet iktidar imkânlarıyla,
yanlış vaatlerle bu kadar yüklenmemelidir, toplum bu kadar gerilimi yaşamamalıdır. Buharkent
Meslek Yüksekokulu mutlaka açılacaktır ama bunu dürüstçe yapmalıdır ve şükranlarını, minnetlerini
sunarak yapmalıdır.

Hepinize çok teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Uzunırmak.
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Gündem dışı üçüncü söz, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Bükköy
maden ocağı hakkında söz isteyen Bursa Milletvekili Sena Kaleli’ye aittir.

Buyurunuz Sayın Kaleli. (CHP sıralarından alkışlar) 
3.- Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren

Bükköy maden ocağına ilişkin gündem dışı konuşması
SENA KALELİ (Bursa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
ENGİN ALTAY (Sinop) – Tutanaklara geçir Hükûmetten kimsenin olmadığını Genel Kurulda.
SENA KALELİ (Devamla) – Değerli milletvekilleri, Soma’da kaybettiğimiz maden

emekçilerimiz ve merhum Ferit Mevlüt Aslanoğlu’na Allah’tan rahmet diliyor, yüce heyetinizi
saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizde, insana ve doğaya rağmen vicdansız ve acımasız sözde büyüme, adaletsiz, hesap
sorulamayan, “izan” dedikçe uzanan insafsız kalkınma her alanda şiddet yaratmaktadır. Yüz karası,
yürek yarası, kara vicdanlı sorumsuzluk, seri ve nitelikli cinayete dönüşmektedir.

2009 yılında Bursa Mustafakemalpaşa Bükköy kömür ocağında patlama sonucu 19 maden
işçisinin yanarak ölmesi Soma’nın öncü işaretidir. Soma faciasının akabinde Mustafakemalpaşa İlçe
Başkanımızla birlikte Bükköy’e giderek yaptığımız ziyarette, kapatılan bacada işçilerin 55 tabanın
altına indirilerek çalıştırıldığını, yeni bir giriş açılmaya başlandığını, patlayan bacaya geçici
perdeleme yapılarak müfettişlerce sadece ana taban yolun kontrol edildiğini, el sensörüyle mühendisin
kontrolünden sonra işçilerin giriş yaptığını, gaz sensörlerinin söküldüğünü, “vak vak” denilen
gösterge panosunun işlevsiz olduğunu, gaz maskesi ölçümlerinin, el cihazlarının bakımlarının
zamanında yapılmadığını, mesleki eğitimlerin yetersiz olduğunu, işçilerin sendikaya güvenmediğini,
kamera sistemi ve yaşam alanının yeterince yer olmadığı ve pahalı olduğu gerekçesiyle yapılmadığını,
altı ay önce “Gaz var.” uyarısı yapan işçinin işinden edildiğini, bordroların eksik gösterildiğini,
patlamada kusur ve ihmali görülen yöneticilerin yeniden işlerine başlatıldığını, kazadan sonra aynı
işverene ödül olarak hidroelektrik santral verildiğini, kömür tozlarının toplandığı ve ilaçla yıkandığı
havuzlardaki suyun yeterince arıtılmadan dereye deşarj edildiğini öğrendik. 

Ayrıca, Kütahya’da Soma mağduru ailelere İl Başkanımızla yaptığımız ziyarette ailelerin bazı
üyelerinin Gediz’de aynı işverene ait maden ocağını su basması sonucu haklarını alamadıklarını,
Kütahya’dan Soma’ya çalışmaya gitmek zorunda kaldıklarını, sorumsuzluk sonucu can verdiklerini
öğrendik. Riskli iş kollarının fıtratında olması gereken işçi güvenliğinin yetkili sorumsuzlarca ihmali,
yaklaşan felakete ve sayısı belirsiz cana mal olmuştur. 

Nazım Hikmet der ki: 
“Neyi bildirir sayılar,
Neyi bildirmeli?
Yaklaşan nedir size,
Uzaklaşan nedir bizden?”
Bursa’nın 11.900 kilometrekarelik alanının 6.900 kilometrekaresi yer altı ve yer üstü ocaklarla,

saha ve işletme ruhsatlı ocaklarla talan edilmektedir. Pasaların yarattığı basınçla, oluşturduğu fay
hatlarıyla, toprak işlenemez, kirlenen su insana ve tarıma zarar verir hâle getirilmiştir. Birçok ocağın
ruhsatı işçilerin üstüne olduğundan sorumlu bulunamamaktadır.
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Değerli milletvekilleri, belletilmiş çaresizlik bir Türkiye gerçeğidir. Eğer biz hâlâ tarlasını
işleyemeyen, borçlu insanlarımızın madene erken emekli olabilmek için girdiği gerçeğini
anlayamıyorsak, duygularımızı kaybetmiş, gerçeklikten ve insanlıktan uzaklaşmışızdır. Hisseden,
sorgulayan insanların niyetlerini okuyarak kendi gücümüzü tahkim edecek şiddeti besliyorsak vicdan
devrimi yapma zamanı gelmiştir.

Soma bir milattır. Bükköy ve diğer maden işletmelerinde derhâl önlem alınmalıdır.
Sözlerimi bitirirken Cannes Film Festivali’nde “Kış Uykusu” filmiyle Altın Palmiye Ödülü’nü

kazanan Nuri Bilge Ceylan’ı kutluyor, yalnız ve güzel ülkemin acilen kış uykusundan uyanmasını
diliyorum.

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaleli.
Gündeme geçmeden önce sisteme girmiş sayın milletvekillerine bir dakika kısa söz vereceğim.
Önce, sisteme girmiş olan grup başkan vekillerine söz vereceğim.
Buyurunuz Sayın Satır. 

V.- AÇIKLAMALAR
1.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü yıl

dönümüne ilişkin açıklaması
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Tarihimizin utanç sayfalarından birisini oluşturan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde,

demokrasiyi, millî iradeyi askıya alan ve seçilmiş bir başbakan ile 2 bakanını darağacına gönderen
darbeyi tekrar tekrar kınıyoruz. 

Gücünü millet iradesinden almadan, meşru iktidarın cebir, desise ve silah zoruyla yerle bir
edildiği tarihtir 27 Mayıs 1960. Kurgu mahkemelerde seçilmişlerin idam fermanının imzalandığı,
insanların bir partinin üyesi, delegesi, seçilmişleri oldukları gerekçesiyle sürüldüğü, zindanlara
atıldığı, işkencelerden geçirildiği ve asıldığı karanlık bir dönemdir. Bu darbeye, utanç verici şekilde,
sivil siyasetin bir kısmının da destek verdiği görülmüştür. 

“27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı” diye sunulmaya çalışılan bu askerî darbe, aynı
zamanda darbelerin anası olarak nitelendirilebilir. Cumhuriyetin ilk darbesidir. Anayasası ve
kurumları yapılandırmasıyla, ardından gelen darbelere de bir nevi zemin hazırlamıştır. 

AK PARTİ, kuruluş felsefesinde ortaya koyduğu gibi, meşruiyetini sandıktan alan, evrensel
insan haklarına saygılı, hukukun tarafsızlığına ve bağımsızlığına vurgu yapan bir partidir. Dün
yaşanan gayrimeşru müdahaleleri kınadığımız gibi, bugün ve yarın ülkemizin aynı acılara düşmemesi
için demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürmekteyiz. 

Bu acı tarihin yıl dönümünde, darbecilerin emriyle asılan merhum Başbakan Adnan Menderes,
bakanlar Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve tüm hakları gasbedilerek işkencelere maruz kalmış
demokratları saygı ve rahmetle anıyoruz. 

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Satır.
Sayın Baluken…
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2.- Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü, 57 Alevi
vatandaşın Çorum’da öldürülmesinin 34’üncü yıl dönümlerine ve Türkiye-Rojava sınırında
askerlerin rastgele ateş açmaları sonucu insanları öldürmelerini Halkların Demokratik Partisi olarak
kınadıklarına ilişkin açıklaması

İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, bugün 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü yıl dönümü. Türkiye demokrasi

tarihinin kader çizgisi maalesef hep askerî darbelerle şekillendi. 27 Mayıs askerî darbesini de
demokrasiyi kesintiye uğratan, hak ve adalet taleplerini baskı ve zulümle sindirmeye çalışan bir darbe
olarak görüyoruz. Biz, 27 Mayıs askerî darbesinin 54’üncü yıl dönümü vesilesiyle, halk iradesine ve
demokrasiye yönelik darbe girişiminde bulunanları ve bunların bugüne kadar yargı önüne çıkarılması
için engel oluşturanları buradan kınadığımızı ifade etmek istiyoruz.

Yine, resmî rakamlara göre 57 Alevi vatandaşımızın öldürülmesine sebep olan, karanlık eller ve
derin devlet tarafından planlandığı açık bir şekilde ortada olan Çorum katliamının 34’üncü yılında
bulunuyoruz. Bugün, maalesef Çorum katliamıyla ilgili bir yüzleşmenin yapılmamış olması ve hâlâ
Alevi halkımıza karşı, solcu muhalif Kürt halkımıza karşı aynı ayrımcı yaklaşımın, aynı
provokasyonu tetikleyen politikaların iktidar partisi tarafından devreye konduğuyla ilgili
kaygılarımızı belirtmek istiyoruz. Biz, Çorum katliamıyla bir yüzleşme yapılması gerektiğini ve
ülkedeki tüm bu derin katliamlar tarihiyle ilgili bir hakikatleri araştırma ve yüzleşme komisyonunun
kurulması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. 

Yine, bundan birkaç gün önce, 18 Mayısta, Türkiye-Rojava sınırında askerlerin rastgele ateş
açması sonucu 2 küçük çocuğunun yanında katledilen 28 yaşındaki anne Saada Darwich’in durumunu
burada bütün Meclis Genel Kuruluna iletmiştik.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baluken.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Sayın Başkan, süre sınırlamamız genelde olmuyordu grup başkan

vekili konuşunca.
BAŞKAN – Daha önce de söylemiştim, tekrarlayayım: Grup başkan vekilleri için iki dakika,

milletvekillerimiz için birer dakikaydı.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – O zaman, ben hemen, sözlerimi tutanaklara geçsin diye hızla

toparlayayım. 
BAŞKAN – Buyurunuz. 
İDRİS BALUKEN (Bingöl) – Maalesef, aktardığımız o bilgilerden sonra dün de Rojava

sınırından Türkiye’ye geçmek isteyen 4 kişinin askerlerce kötü muamele ve alıkonulmasına tepki
gösteren Şuâ Hüseyin El Ubeyt adlı bir kadın vatandaş, yine askerlerin rastgele ateş açması sonucunda
katledilmiştir. Rojava sınırındaki bu tehlikeli yaklaşımları hem Hükûmetin hem Genel Kurulun tekrar
bilgisine sunuyoruz. Silahsız insanları katleden bir zihniyeti buradan Halkların Demokratik Partisi
olarak kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Baluken. 
Sayın Hamzaçebi…

– 178 –

FATMA 17–20

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014 O: 2



3.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü
yıl dönümüne ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, bugün, demokrasimize karşı ilk askerî müdahale, ilk askerî darbe olan

27 Mayıs 1960 darbesinin 54’üncü yıl dönümü. Demokrasiler daima “toplumsal uzlaşma” olarak
nitelendirdiğimiz bir anayasa metni üzerinde yükselirler ve Türkiye’nin gerek anayasa konusunda
gerekse demokrasinin en temel kurumu olan parlamento konusunda oldukça büyük bir tecrübesi
vardır. Anayasa konusunda ta Osmanlıdan başlayan hazırlıklar, tatbikatlar, cumhuriyetle birlikte,
1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarıyla devam etmiştir. Ancak, böyle ciddi bir anayasa geleneği
olan bir kurumda ve yine 1920 yılında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisiyle birlikte,
demokrasinin temel kurumu olan Parlamentonun ilk oluşumuyla birlikte, bu tarihten sonra Türkiye,
demokrasiye ciddi, güvenli bir şekilde devam edebilecekken zaman zaman askerî müdahalelerle bu
süreç kesintiye uğramıştır. 27 Mayıs bunlardan ilkidir ve askerî müdahaleler, askerî darbeler bizim
cumhuriyet tarihimizin, demokrasi tarihimizin çok üzüntü veren sayfalarıdır. 

Bu darbeleri, demokrasiye yönelik her türlü müdahaleyi, her türlü askerî darbeyi Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu olarak şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Millet iradesinin temsil edildiği kurum
olan Parlamento hiçbir zaman, hiçbir şekilde kesintiye uğramamalıdır. 

Askerî darbeler, yine, yargının, siyasetin, gücün emrine girdiği dönemlerdir. Bunun sivil
yönetimlerde de örneğini yaşıyoruz. Yargının siyasi gücün emrine girdiği dönemler demokrasinin
en kötü dönemleridir ve bu dönemlerde alınan kararlar gerçekten milletin vicdanına oturmayan
kararlar olmuştur.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – 27 Mayıs döneminin kararları da bu şekilde

milletin vicdanında yer bulmamıştır. 
Darbenin yıl dönümünde bütün askerî darbeleri, demokrasiye yönelik bütün müdahaleleri

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak reddettiğimizi bildiriyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.
Sayın Tüzel…
4.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen

maden kazasından sonra işçilerin durumuna ilişkin açıklaması
ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Soma maden katliamı sonrası işçilerin acısı da öfkesi de dinmiyor; hem Soma Meydanı’ndan

hem de hafta sonu İstanbul Kadıköy Meydanı’ndan işçilerin sesleri yükseldi. Hafta sonu emek
örgütlerinin yaptığı mitingde konuşan Soma işçisi Hidayet Merdan’ın sözlerini tutanaklara geçmesi
için hatırlatmak istiyorum.

İşçi Merdan, “Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’ne başsağlığı dilemiyorum, işçi ve emekçilere
başsağlığı diliyorum.” dedi, “Çünkü cumhuriyeti yönetenler bu acıyı yaşamıyorlar, bu acıya neden
oldular.” dedi. “Köle gibi çalışıyoruz.” diye birkaç sefer üst üste vurguladı, ölmüş işçilerin yüzlerine
maske takıldığını söyledi ve “Şili’dekiler kurtarılırken biz niye kurtulmadık.” diye yakındı.

Aynı şekilde, yer altında yaşayan işçilerin gökdelenlerde yaşayanlar tarafından seslerinin
duyulmayacağını söyleyen Hidayet Merdan, sermayedar patronların acımasızlığından ve kölelik
düzeninden yakındı ve işçiler, görüyoruz ki bugün…
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
ABDULLAH LEVENT TÜZEL (İstanbul) – …birleşerek, mücadele ederek haklarını

kazanacaklar.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tüzel.
Sayın Vural…
5.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü yıl dönümüne

ilişkin açıklaması
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 27 Mayısın bu yıl dönümünde, demokrasiye, millet

egemenliğine yönelik her türlü müdahaleyi reddettiğimizi ve kararlılıkla hukukun üstünlüğüne, millet
egemenliğine ve özgürlüklere sahip çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Türk milleti yaşadığı
müddetçe millet egemenliği hâkim olacaktır, hem de kayıtsız şartsız milletin olacaktır.

27 Mayısın bir başka önemi de Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gerçekten, millî kimlik, millî
devlet ve cumhuriyet üzerine oynanan oyunlar karşısında, ona karşı engel görenlerin 27 Mayıs günü
o zamanın Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak Beyefendi’yi şehit ettikleri gündür. Dolayısıyla,
Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, aynı zamanda Türk milletinin birliği ve bütünlüğü üzerinde
mücadele etmiş bir parti olarak bu günü “Gün Sazak ve ülkücü şehitleri anma günü” olarak belirledik.
Bu gün münasebetiyle, başta Başbuğ’umuz Alparslan Türkeş olmak üzere ebediyete intikal etmiş
Gün Sazak ve bütün ülkücü şehitleri rahmetle, minnetle Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak
andığımızı ifade etmek istiyorum ve demokrasi içerisinde Türk milletinin birliğine, bütünlüğüne,
millî devletimize, üniter devletimize, özgürlüklerimize, millet egemenliğine kararlılıkla sahip
çıkacağımızı teyiden ifade etmek istiyorum efendim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Vural.
Sayın Tanal…
6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Atatürk Havaalanı’nda dış hatlarda yaşanan sorun-

lara, pasaportunun süresi biten vatandaşların durumuna ve Mavi Kart sahibi Türk vatandaşlarının
sorunlarına ilişkin açıklaması

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Tabii, keşke Hükûmet sıralarında bakanlar olsaydı. Bazı önemli sorunlar var. Bir dakikalık soru

sormanın amacı, önemli hususları bakanlığa, Hükûmete duyurmaktır.
Şu anda Atatürk Havaalanı’nda dış hatlarda 20 tane kabin var, ancak yaz sezonu olması

nedeniyle 4 tane kabin çalışmakta, gelen vatandaşlarımız saatlerce kuyrukta beklemekte. Bu sorunu
acilen Bakanlığın halletmesini talep ediyorum.

İki: Yurt dışında pasaportunun süresi biten vatandaşlarımız için pasaport bedeli olarak 200 veya
300 avro alınırken diğer ülkeler kendi vatandaşlarından 15 avro alıyor. Türk vatandaşları âdeta
pasaport ücretiyle soyulmakta.

Üçüncü konu: Mavi Kart sahipleri Türkiye’de seçme ve seçilme hakkını kullanamıyor. Bu büyük
bir tezatlıktır. Mavi Kart sahibi olan Türk vatandaşlarımız, kadın ve erkek evlendiği zaman, kadın ve
erkekten doğan çocuk da Türk vatandaşlığını kaybediyor, Türk vatandaşlığını kazanamıyor.
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Bir başka sorun: Yine, Türkiye’de bir fakültede, bir hukuk fakültesinde okuyan Mavi Kart sahibi
Türkiye’de avukatlık yapamıyor, savcılık yapamıyor, hâkimlik yapamıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MAHMUT TANAL (İstanbul) - Vatandaşlarımız mağdur, bu mağduriyetin giderilmesini talep

ediyorum.
Saygılarımla.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Tanal.
Sayın Soydan…
7.- Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan'ın, 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü Çanak-

kale ve ilçelerinde meydana gelen depreme ilişkin açıklaması
MUSTAFA SERDAR SOYDAN (Çanakkale) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
24 Mayıs Cumartesi günü, saat 12.25’te, Çanakkale’nin 90 kilometre açığında, Gökçeada’nın 40

kilometre batısında 6,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem nedeniyle Çanakkale ve çevresinde
yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Depremde Çanakkale ve ilçelerimizde toplam 321 vatandaşımız yaralanmış, 13’ü cami, 2’si
kilise ve 8’i okul olmak üzere toplam 299 binamızda hasar meydana gelmiştir.

Yirmi iki gün önce Gökçeada’da yaşadığımız sel felaketi ardından depreme maruz kalmamız
özellikle ada halkımızı ciddi tedirginliğe sürüklemiştir. Son bir ayda iki afet yaşayan Gökçeada’da
yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi ve ada halkının normal yaşantısına dönmesi için
tedbirlerin bir an önce alınması gerekir. Yirmi iki gün arayla yaşanan iki afetten sonra ciddi ekonomik
kayıplara uğrayan esnaf ve üreticimizin sorunları bir an önce giderilmelidir.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Soydan.
Sayın Bayraktutan…
8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin-Ardanuç-Ardahan dere yolunun bitirilmesi

için Hükûmetin duyarlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
1994 yılında, dönemin SHP-Doğru Yol Hükûmeti döneminde başlatılan Artvin-Ardanuç-

Ardahan dere yolu 62 kilometreden oluşuyor. Ne yazık ki, yirmi yılı aşkın süren bir çalışmaya rağmen
henüz bitirici bir noktaya gelmemiştir. Özellikle, son beş altı yılda Artvin milletvekillerinin ilgili
Ulaştırma Bakanına soru sormalarına rağmen, her Ulaştırma Bakanı, sorulan soruya “Bir dahaki yıl
bu yol bitirilecektir, bir dahaki yıl bitirilecektir.” diye yazılı cevaplar vermişlerdir. 2013 yılında da
dönemin Ulaştırma Bakanına soru sorduğumda, 2014 yılında Artvin-Ardahan-Ardanuç dere yolunun
bitirileceğine ilişkin yazılı cevap vermiştir ama ne yazık ki bugün, kamulaştırma işlemlerindeki
problemler devam etmekte, gerekli ödenek ayrılmadığı için Ardanuç-Ardahan dere yolu
bitirilmemektedir. 2014 yılında da bu yolun bitirilmeyeceğine ilişkin emareler çoğalmıştır. O yöre
halkı, bu yolun bir an önce bitirilmesini, gerekli ödeneğin aktarılmasını beklemektedir. Ardanuç-
Ardahan dere yolu büyük bir elzem ve büyük bir aciliyet teşkil etmektedir. Hükûmetin bu konuda
duyarlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan. 
Sayın Sarıbaş…
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9.- Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş'ın, 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü Çanakkale ve ilçele-
rinde meydana gelen depreme ilişkin açıklaması

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
24 Mayıs 2014 Cumartesi günü, saat 12.25 sularında, merkezi Gökçeada’da bulunan,

Gökçeada’nın 40 kilometre batısında bulunan Ege Denizi’nde meydana gelen depremde… Kendim
de orada Belediye Başkanlığı binasındaydım. Bu vesileyle orada gördüğüm manzara, gene,
Türkiye’de depremle ilgili hâlâ tedbirlerin alınmadığı ve deprem gerçeğinin Türkiye’de, on iki yıllık
AKP iktidarında da hâlâ daha ciddiye alınmadığını bizzat kendim yaşayarak gördüm. 

Anında elektriklerin kesilmesi gerekirken hiçbir ilde, özellikle Gökçeada da dâhil olmak üzere,
kesilmediği; hava gazı ve doğal gazların kesilmediği; iletişim hatlarının olabildiğince kesilerek
insanların ilk… Depremde ilk alınması gereken tedbirlerin alınmadığını gördüm. Bu vesileyle
Gökçeada’da çok sayıda eski Rum evlerinde çatlaklar oluşurken oturulamayacak hâle gelmiştir. Bu
vesileyle, başta Gökçeada olmak üzere, Çanakkale ve diğer, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ’da da,
Balıkesir’de de meydana gelen, 276 kişinin yaralandığı deprem…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) –  …dolayısıyla geçmiş olsun diyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Sarıbaş.
Sayın Öğüt…
10.- İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün, Cumartesi Annelerinin örgütlü bekleyişinin

19’uncu ve 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü yıl dönümlerine ilişkin açıklaması
KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Bugün, 1995’ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda toplanarak gözaltında

kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden eşlerini, çocuklarını, babalarını
ve onların faillerini arayan annelerin örgütlü bekleyişinin 19’uncu yıl dönümüdür. İçleri yanan bu
insanların bazıları on dokuz yıldır her hafta aynı yerde buluşup, ellerinde evlatlarının fotoğrafıyla,
yılmadan, kendilerini yaşatan o umuda sarılarak beklerler. Tüm Cumartesi Annelerine saygılarımı
sunuyor, kayıplarının bir an önce bulunup gözlerindeki yaşların dindirildiği günlerin gelmesini
bekliyorum. 

27 Mayıs ve diğer darbeleri hep birlikte lanetleyelim ama bir yıl önce başlayan ve tüm yurtta
halkın sahip çıktığı Gezi gibi direnişleri de “darbe” diye yaftalamayalım; darbeleri hafifletmeyelim,
direnişin yerini ayrı koyalım. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. 
Sayın Kaplan…
11.- Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan'ın, TÜBİTAK’ta yapılan personel değişiklikle-

rinin siyasi olduğuna ilişkin açıklaması
MEHMET HİLAL KAPLAN (Kocaeli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
TÜBİTAK’ta her bakan ve başkan değişikliği sonrası personel kıyımı yaşanıyor ve yaşanmaya

devam ediyor. Son bakan  değişikliğinden bu yana geçen iyi aylık süre içerisinde Gebze yerleşkesi
başta olmak üzere 110 ve toplamda 250 kişi işten atıldı. 
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Stratejik bir kurum olan TÜBİTAK’ın,  işe alımlarda siyasi yandaşlık ve akraba ilişkilerinin
oluşturulduğu bir şirket hâline getirilen, çalıştırmak istemediklerinde ise paralel yapı ya da güvenlik
iddialarıyla cadı avına başlandığı bu kurumun, bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan bu kurumun
siyasi rüzgârlara bu derece kapılarak yüzlerce personelin görev yerlerinin değiştirilmesinin, işten
atılmaların ne kadar doğru olduğunu ülkemize hatırlatmak istiyorum. 

Bilim ve teknoloji araştırmalarının günlük siyasete kurban edilmemesi adına Sayın Bakanı ve
yetkilileri uyarıyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
Sayın Genç… 
12.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Van depreminden sonra okullarda çalışan vatandaşlar

ile TOKİ inşaatlarında çalışan taşeron işçilerin durumuna ve 57 Alevi vatandaşın Çorum’da öldü-
rülmesinin 34’üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması

KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Van’dan telefon eden bir vatandaş “Van depreminden sonra bizi, 7 bin kişiyi

okulların açılmasıyla beraber işe alıyorlar -okullar kapandıktan sonra görevlerine son veriliyor ve
kendilerine asgari ücretle ödeme yapılıyor- ancak, biz geçen sene beş ay açıkta kaldık, bu sene de kaç
ay kalacağımız belli değil. Zaten asgari ücretle, çok zor şartlarla hayatımızı devam ettiriyoruz.” diyor.
Hükûmetten onları en az on bir, on iki ay çalıştırmasını rica ediyorlar.  

Yine, TOKİ’nin inşaatlarını alan -özellikle bugün yine bir vatandaş telefon ediyor- Şehircilik
Bakanlığının işlerini yapan TOKİ taşeronları işçileri çalıştırıyorlar, paralarını ödemiyorlar. Onları da
ilgilileri varsa dikkatlerine sunuyorum. 

Ayrıca, Çorum katliamı nedeniyle, o katliamı yapanları şiddetle kınıyorum. Bu katliamın kimler
tarafından, hangi zihniyete mensup insanlar tarafından yapıldığı belli. Buna rağmen Tayyip
Erdoğan’ın çıkıp da, işte “Bu katliamı yapanlar…”, “CHP’nin iktidarı zamanında oldu.” demesini de
şiddetle ve nefretle kınıyorum, çünkü bu katliamlar Tayyip Erdoğan’ın…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.
Sayın Akar…
13.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Derince Limanı’nın özelleştirme ihalesine ilişkin

açıklaması
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Yarın, Derince ilçemizde bulunan, 1904 yılında kurulan Derince Limanı’nın özelleştirmesi var,

özelleştirme ihalesi yapılıyor. Bu da yetmiyormuş gibi, Gölcük’ün güney yönüne 450 metre, kıyıya
da 1 kilometrelik bir dolgu alanı, yani yaklaşık 450 bin metrekarelik bir dolgu alanı da bu özelleştirme
şartnamesinin içerisine konuyor. Yaklaşık 5 milyon metreküplük bir dolgu olacak ve konteyner limanı
hâline dönüştürülecek.

Türkiye'de madenlerden sonra en çok iş kazalarının yaşandığı alan olan limanlarda, özellikle
özelleştirildikten sonra, iş kazaları ve ölümlü iş kazaları hızla artmaktadır ve bu son, Derince
Limanı’nda yapılan ihale… Aynı zamanda, Derince, orada bir denge unsuru olarak duruyor, piyasanın
belirlenmesine de katkı sunuyordu. Bu özelleştirmenin gerçekleşmemesi, limanların tekrar devletin
malı hâline dönüştürülmesi çok acil olarak gerekmektedir hem işi kazalarının önlenmesi hem de…
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN -  Teşekkür ederiz Sayın Akar.
Sayın Bilgin…
14.- Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in, Necip Fazıl Kısakürek’in 31’inci ölüm yıl dönümüne

ilişkin açıklaması
HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Teşekkür ediyorum Başkanım.
25 Mayıs 1983 tarihinde vefat eden Türk edebiyatının Sultan-üş  Şuara Ödülü’yle ödüllendirilmiş

fikir, sanat ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek’i vefatının seneidevriyesinde rahmetle ve şükranla
anıyoruz.

Üstat Necip Fazıl Kısakürek, cumhuriyet devrinin en büyük düşünür ve şairlerinden birisi
olmasının yanında, aynı zamanda büyük bir dava ve çile adamıdır. Üstat, ruh kökümüzü en iyi anlayan
ve ifade eden kalemlerin başında gelmektedir. Fikirleriyle her zaman ülkesinin siyasi ve kültürel
gelişimine hizmet eden, Türk edebiyatının yapı taşlarından olan, inançlı, azimli yapısıyla demokratik
gelişimimize öncülük eden Necip Fazıl Kısakürek’i, vefatının 31’inci yılında onu anlamaya,
anlatmaya ve başlattığı güzellikleri devam ettirmeye vesile olmasını temenni ediyor, saygılar
sunuyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bilgin.
Sayın Ekşi…
15.- İstanbul Milletvekili Osman Oktay Ekşi'nin, İstanbul’un Gazi ve Armutlu Mahalleleri ile

Arnavutköy ilçesinde çocuklara uyuşturucu satışı yapıldığına ve ilgililerin duruma el koyması gerekti-
ğine ilişkin açıklaması

OSMAN OKTAY EKŞİ (İstanbul) – Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.
Maalesef, sayın bakanlardan hiçbirini burada göremiyorum ama izninizle seçmenlerimin bir

feryadını sizlerle paylaşmak gereğini duydum.
İstanbul Gazi Mahallesi, Armutlu Mahallesi ve Arnavutköy ilçesinde 9 yaşındaki çocuklara dahi

uyuşturucu satışı yapıldığından şikâyet ediyor seçmenlerim. “Polis buna göz yumuyor. Uyuşturucu
çetelerine birileri sahip çıkıyor, genç kız ve erkekler çetenin elinden kurtulamıyor. Genç kızlar fuhşa
zorlanarak eğlence sektöründe birilerine kölelik yaptırılıyor. Aileler çocuklarına sahip çıkmak
istediklerinde çeteler tarafından tehdit ediliyor. Ailelerin İstanbul dışına çıkmaları dahi yeterli
olmuyor. Lütfen, bu konuya ilgililer el koysun.” diyorlar. Ben de sizlerle paylaşıyorum.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ekşi.
Sayın Bulut…
16.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un, Bosna-Hersek’teki sel felaketi nedeniyle

Türkiye’nin daha fazla yardım yapmasını dilediğine ilişkin açıklaması
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Avrupa’nın ortasında aşırı yağışlar nedeniyle taşan nehirler sebebiyle 1 milyon insan Bosna-

Hersek’te mağdur olmuştur. 50’nin üzerinde can kaybı vardır. Bizim kültürel, tarihî bağlarla aynı
inanca sahip olduğumuz bu insanların mağduriyetleri karşısında Avrupa Birliği, Sırbistan’a aday
ülke olduğu için yardım etmekte, Saraybosna’ya, Bosna-Hersek’e yardım etmemektedir. 
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Avrupa Birliğinin bu çifte standartlı tavrını kınıyorum. Türkiye’nin Bosna-Hersek’e bir an önce
daha fazla yardım yapmasını diliyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bulut.
Sayın Çandar…
17.- Muğla Milletvekili Tolga Çandar'ın, Yatağan Termik Santrali ile kömür ocaklarının özel-

leştirilmesine ve Bafa Gölü’nün yok olmasının sorumlularından hesap sorulması gerektiğine ilişkin
açıklaması

TOLGA ÇANDAR (Muğla) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Defalarca Meclis gündemine taşımamıza rağmen bir türlü sonuç alamadığımız Yatağan Termik

Santrali ve kömür ocaklarının özelleştirilmemesi konusunu Meclis gündemine, yüce Meclisimize bir
kere daha hatırlatmak isterim. Yatağan işçileri direnmeye devam ediyor ancak Hükûmetten kulaklarını
tıkamış izlenimi dışında bir izlenim alamıyoruz.

İkincisi: Dünyanın antik aşklarından en önemlilerinden birinin yaşandığı Bafa, Selene ile çoban
Endymion’un aşkını yaşadığı Bafa Gölü çürümüş durumdadır. Devlet Su İşlerinin ve Söke Sulama
Birliğinin yanlış politikaları yüzünden o güzelim balıkların, yılan balıklarının, o muhteşem kuşların
barındığı Bafa Gölü artık yok, bunun sorumlularından hesap sorulmasını bekliyoruz.

Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Çandar.
Sayın Öz…
18.- Mersin Milletvekili Ali Öz'ün, Gün Sazak’ın 34’üncü ölüm yıl dönümüne ilişkin açıklaması
ALİ ÖZ (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Şimdi elek olan sınırlarımızdan kuş uçurtmayan gün yüzlü devlet adamı, değerli bakanımız

merhum Gün Sazak Bey’i, şehadete yürüyüşünün 34’üncü yıl dönümünde rahmetle ve minnetle
anıyorum.

Gün Sazak Bey’in, gerek devlet gerekse siyaset hayatındaki ayrıcalıklı yeri gerekse de özel
hayatındaki sadeliği bugün herkes tarafından takdir edilmektedir. Bu yönüyle, millet âşığının nasıl
olması ve nasıl yaşaması gerektiği konusunda örnek olduğu gibi, bir faninin yıllarca sevenlerinin
yüreğinde yaşamaya devam etmesinin manevi sırrını da hepimize işaret etmiştir. Bu tip devlet
adamlarından herkesin ders çıkarması gerektiğine inanıyor, yüce heyetinizi saygılarımla
selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Öz.
Sayın Kaplan…
19.- Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, 27 Mayıs 1960 askerî darbesinin 54’üncü, 57 Alevi

vatandaşın Çorum’da öldürülmesinin 34’üncü yıl dönümlerine ve Somali’de Türk Hava Yolları
aracına yapılan saldırı konusunda Hükûmeti dikkatli olmaya davet ettiğine ilişkin açıklaması

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Darbe yıl dönümü; darbeleri kınıyor, burada, her on yılda bir yapılan bu darbeleri ve bu

darbelerin mevzuatına sığınarak saltanatını sürdürenlerin, nemalananların duruşlarını ahlaki
bulmadığımızı, değiştirmeyerek bunlara sığınanların da demokrasiden nasibini almadığını ifade
etmek istiyoruz.
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Yine, Çorum katliamının yıl dönümü. Bu konuda devletin kendisiyle yüzleşmesi, gerçeklerle
yüzleşmesi gerektiğine dikkat çekiyoruz. Bu yapılmadığı takdirde, inanç ayrımı ve çatışmaların son
bulmayacağını ifade etmek istiyoruz.

Ayrıca, Somali’de bugün bir saldırı olmuş Türk Hava Yolları aracına, daha önce de elçiliğe
yapılan saldırılar olduğunu biliyoruz. Hükûmeti bu konuda dikkatli olmaya davet ediyoruz ve geçmiş
olsun diyoruz.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.
Son olarak Sayın Oğan…
20.- Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın, Iğdır ve Ardahan’ın il olmaları ile Gün Sazak’ın ölüm yıl

dönümlerine ve Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü’nü kutladığına ilişkin açıklaması
SİNAN OĞAN (Iğdır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
27 Mayıs 1992’de Iğdır ve Ardahan, Kars’tan ayrılarak il olmuştur. Dolayısıyla, Kars, Ardahan

ve Iğdır doğunun üç hilali olarak, üç şehrimiz, orada, sınırda âdeta bekçilik yapmaktadır. Iğdır ve
Ardahan AKP’den önce il oldu ama maalesef, AKP döneminde bu sınır şehirlerimiz el olmuştur. İl
olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

27 Mayıs aynı zamanda, şehit Gümrük Bakanımız Gün Sazak ve ülkücü şehitleri anma günüdür.
Bu vesileyle, bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu arada, 28 Mayıs -yarın- dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Cumhuriyet Günü’dür. Dost ve
kardeş ülke Azerbaycan’ın da Cumhuriyet Günü’nü tebrik ediyorum.

Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Oğan.
Gündeme geçiyoruz.
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge vardır, okutuyorum:

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1.- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ve 22 milletvekilinin, HES barajlarının çevreye zarar-

larının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/951) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Son on yıldır Türkiye’nin tartışılan gündem maddelerinden biri HES’lerdir. Kamuoyuna çokça

yansıdığı üzere, HES’ler bir yanıyla çevre halkının ve hukukun konusu olmaya devam ederken, diğer
yandan artan tepkiler ve iradenin orantısız kuvvet kullanımı sonucunda ortaya çıkan hak ihlallerinin
de konusu olmuştur. İnsanların yaşam alanlarından zorla edinmesinin yanı sıra doğal çevrenin flora
faunası acımasızca tahrip edilmektedir. Bugün Anadolu’nun her yerinde, örneğin Hopa’da,
Fındıklı’da, Loç’da, Solaklı Uzungöl’de, Amasya Taşova’da, Senoz’da, Yeşilırmak Vadisi’nde,
Munzur’da, Peri Suyu’nda, Manavgat’ta, Fethiye’de, Erzurum Tortum’da, Fırtına Deresi’nde inşa
edilen HES’ler insanların temel yaşam ve çevre hakkını açık bir şekilde ihlal etmektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun “Acele kamulaştırma” başlıklı 27’nci maddesinde "3634
Sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya
aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü
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durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler
sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın
10’uncu madde esasları dairesinde ve 15’inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek
değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10’uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen
bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir." kuralına yer verilmektedir.

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun 1’inci maddesinde ise "Seferberlik ve
savaş hali ile bu hallerin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun
meydana geldiği gerginlik ve kriz dönemlerinde yapılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların
toplanması esnasında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen bütün askeri ihtiyaçları veya hizmetleri
bu Kanun hükümleri dairesinde vermeye veya yapmaya her şahıs borçludur." denilmek suretiyle
kanunun hangi koşullarda uygulanacağı belirtilmektedir.

"Savaş hukuku" içinde istisnai bir kamulaştırma yolu olarak getirilen "acele kamulaştırma"
uygulaması, 2004 yılında TBMM'nin iradesi yok sayılarak Bakanlar Kurulu kararı ile EPDK'ya acele
kamulaştırma yetkisi devredilmiştir. EPDK enerji, madencilik, doğal gaz ve petrol sektörlerinde bu
yetkiyi hiçbir yasal sınırlama ve denetim olmadan kullanmaya devam etmektedir.

HES barajlarının inşa edildiği bölge/yörede yaşayan halkın yerlerinden yurtlarından edilmesi
sonucunda tamamen insandan arındırılmış ve doğal çevredeki flora ve faunanın tahrip edilmesi
sonucu talan edilmiş bir coğrafya parçasını inşa etme projesi T.C. Anayasası'nın ilgili maddeleri ve
2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 28’inci maddesine tamamen aykırı olmasının yanı sıra HES projeleri
kapsamında inşa edilen barajlar ile ilgili yürütülmekte olan çalışmalar suç niteliği taşımaktadır.

T.C. Anayasası'nın 166’ncı maddesi "Yapılacak yatırımlarda toplumun yararı ve gereklerinin
gözetileceği"; 17’nci maddesi "Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme
hakkına sahiptir.”; 56’ncı maddesi "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir."

Yine, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 28’inci maddesi "Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar
verenler sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın
sorumludurlar. Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat
sorumluluğu saklıdır."

Türkiye'de HES kapsamında inşa edilen barajların sonuçları dikkate alındığında, barajların inşa
edildiği bölge/yörenin tamamen kamulaştırılması sonucu insanlar yerlerinden yurtlarından zorla
edinilmesinin yanı sıra doğal çevredeki her türlü flora, fauna, biyolojik çeşitlilik ve endemik türler
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle, Anayasa'nın 98’inci ve TBMM
İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereği Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

1) Hüseyin Aygün (Tunceli)
2) Celal Dinçer (İstanbul)
3) Gürkut Acar (Antalya)
4) Mehmet Şeker (Gaziantep)
5) Ali Serindağ (Gaziantep)
6) Candan Yüceer (Tekirdağ)
7) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)
8) Mahmut Tanal (İstanbul)
9) Sena Kaleli (Bursa)
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10) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)
11) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
12) Sakine Öz (Manisa)
13) Veli Ağbaba (Malatya)
14) Haydar Akar (Kocaeli)
15) Bülent Tezcan (Aydın)
16) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
17) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
18) Ali Özgündüz (İstanbul)
19) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
20) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli)
21) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
22) Namık Havutça (Balıkesir)
23) İhsan Özkes (İstanbul)
2.- İstanbul Milletvekili Umut Oran ve 21 milletvekilinin, havacılık sektörünün sorunlarının

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/952)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ulaştırma sektörü ve onun bir parçası olan havacılık, bir çok faaliyet alanıyla bağlantılı, Türkiye

açısından kritik turizm sektörünün önemli bir parçası ve toplumsal yaşam açısından hayati öneme
sahip seyahat özgürlüğünün de görünüm şekillerinden bir tanesidir.

Nitelikli, kaliteli ve herkesin erişebileceği fiyatlarla hizmet sunan bir havacılık sektörü, getirdiği
taşıma kolaylıklarının yanı sıra ülke tanıtımı açısından da büyük bir önem arz etmekte, bu bakımdan
uluslararası bir prestij kaynağı olarak da gözükmektedir.

Buna karşın, özellikle THY'nin 2006'da özelleştirilmesi ve hemen ardından AKP iktidarından
kaynaklanan kural dışı müdahaleler nedeniyle havacılık sektöründe özellikle son on yılda ciddi
sorunlar yaşanmış, Türkiye'nin en büyük havalimanı olan İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaşanan
aksaklıklar, özellikle iç hatlar trafiğini ve yolcularını olumsuz etkilemiş, binlerce vatandaşımız
mağdur olmuştur.

Bütün bu sorunların yanı sıra havacılık sektöründe çalışan her türlü emekçi mağdur edilmiş,
haklarını aramak için Anayasa’mızda, ILO ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer uluslararası
mevzuatta bulunan haklarını kullanmak isteyenler bir kısa SMS mesajla işlerinden edilmiş, düzensiz,
plansız ve ön görüşsüz yönetimler sebebiyle rötarlar kronik hâle gelmiş, Türk havacılık sektörü
işleyemez bir pozisyona düşmüştür.

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında dönemin sıkıyönetim ortamında dahi havacılık sektörüne grev
yasağı getirilmemişken AKP Hükûmeti bu adımı da atarak çalışma hayatına bir darbe daha vurmuştur.
12 Eylül 2010 referandumunda çalışanlara 2 sendika üyeliği hakkı getirilmiş ancak pratikte, diğer
sektörlerde olduğu gibi, özellikle havacılık çalışanlarının tek sendika üyeliğinde dahi büyük
engellemeler yaşanmaktadır.
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Bütün bu gerekçelerle, 2012 yılı itibarıyla sektörün içerisinde bulunduğu sorunların tespiti,
kronikleşmiş sorunların giderilmesi, havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile emekçilerinin
haklarının korunarak geliştirilmesiyle alınması gereken tedbirlerin tespiti amacıyla, Anayasa'nın 98
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis
araştırılması açılmasını saygılarımla arz ederim.

1) Umut Oran (İstanbul)
2) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)
3) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
4) Celal Dinçer (İstanbul)
5) Ali Serindağ (Gaziantep)
6) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
7) Mahmut Tanal (İstanbul)
8) İhsan Özkes (İstanbul)
9) Gürkut Acar (Antalya)
10) Mehmet Şeker (Gaziantep)
11) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)
12) Candan Yüceer (Tekirdağ)
13) Sakine Öz (Manisa)
14) Veli Ağbaba (Malatya)
15) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale)
16) Haydar Akar (Kocaeli)
17) Bülent Tezcan (Aydın)
18) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
19) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
20) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
21) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli)
22) Namık Havutça (Balıkesir)
3.- Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve 22 milletvekilinin, Erzincan’da sağlıkta dönüşüm

sonucu yaşanacak sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/953)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Erzincan'daki mevcut hastaneler için “sağlıkta dönüşüm” adı altında yapılması düşünülenler ve

kapatılmaya çalışılan hastanelerin Erzincan'da yarattığı kaos ve bu süreçte topluma verilen sağlık
hizmetlerinin topluma yansımaları ile Hükûmetin sağlıkta dönüşüm ve Kamu Hastaneleri Birliğinin
ne gibi sakıncalar yaratacağının açılacak Meclis araştırması ile Erzincan'daki araştırmaların
sonucunun tüm Türkiye'yi yansıtacağı düşüncesiyle Anayasa’nın 98'inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105'inci
maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

1) Muharrem Işık (Erzincan) 
2) Celal Dinçer (İstanbul)
3) Mehmet Ali Ediboğlu (Hatay)
4) Candan Yüceer (Tekirdağ)
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5) Ali Rıza Öztürk (Mersin)
6) Mehmet S. Kesimoğlu (Kırklareli)
7) Sakine Öz (Manisa)
8) Ahmet İhsan Kalkavan (Samsun)
9) İhsan Özkes (İstanbul)
10) Veli Ağbaba (Malatya)
11) Mustafa Serdar Soydan (Çanakkale)
12) Haydar Akar (Kocaeli)
13) Ali Serindağ (Gaziantep)
14) Bülent Tezcan (Aydın)
15) Ali Sarıbaş (Çanakkale)
16) Ramazan Kerim Özkan (Burdur)
17) Mehmet Şevki Kulkuloğlu (Kayseri)
18) Kadir Gökmen Öğüt (İstanbul)
19) Namık Havutça (Balıkesir)
20) Emre Köprülü (Tekirdağ)
21) Ali Demirçalı (Adana)
22) Uğur Bayraktutan (Artvin)
23) Mahmut Tanal (İstanbul)
Gerekçe:
Erzincan'da topluma hizmet veren sağlık kuruluşları 2002 yılından sonra mekân olarak daraldı.

Kızılay Tıp Merkezini hastane yapmak için tüm işlemler yapılmışken çeşitli nedenlerle yaptırılmadı.
Eski SSK hastanesi ki B Blok devlet hastanesi kapatıldı. Devlet hastanesi yani A Blok iyice
küçültüldü. Araştırma Hastanesi olarak açılan Mengücek Devlet Hastanesi ise hem şehir merkezine
olan uzaklığı hem de yetersiz kapasitesi ile Erzincan halkının ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede
değildir. Yeni 160 ya da 200 yataklı hastane yapılması yeterli olmayacaktır. Oysaki istenirse eski
SSK yani B Blok devlet hastanesi atıl durumda bırakılacağına kadın doğum, FTR ve çocuk hastanesi
yapılarak Erzincan'daki çok önemli bir açık kapatılmış olur. Devlet hastanesine yani A Blok yer
müsait olduğu için yapılacak bir ek bina ile diğer branşların sorunlarına çözüm bulunabilir.

Eğer araştırma hastanesi, gerçekten bu amaçla ve 3’üncü basamak olarak çalışacak ise bölgeye
yani tüm komşu illere gerçek bir araştırma hastanesi olarak hizmet verebilir. Araştırma hastanesine
ayda bir gelen veya hiç gelmeyen profesörler sorunu çözülürse işte o zaman Erzincan'da sağlık sorunu
çözülmüş olur. Bu amaçlarla Erzincan'daki sağlık sorununu gerçekten çözmek isteyen her siyasi irade
bu konuda gerçekten kalıcı çözümler önermelidir. Öncelikle yapılacak araştırma ile Erzincan'daki
sağlık sorunlarının ne olduğu ortaya çıkarılırsa daha rahat sonuca gidilir.

Erzincan'ın mevsim şartları ve ulaşım kolaylığı ile çevre illere vereceği sağlık hizmetleri göz
önüne alınarak ve bu sayede Erzincan'a ekonomik olarak sağlayacağı artı değerleri de göz önüne
alarak ne yapılması gerektiği düşünülmelidir.

Erzincan'da profesörlerim var diye her gün gazetelere manşetler attıranlar gerçeğin ne olduğunu
açıklamalıdırlar. Buradaki asıl amacın Erzincan'daki sağlık sorununu çözmek mi yoksa birilerine
özel profesörlük unvanı vermek mi olduğu da açığa çıkmış olur. Çünkü yapılan bu atamaların hangi
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amaçla yapıldığı açıklanırsa toplumda bunun hoş karşılanmayacağından endişe edilmektedir.
Araştırma hastanesindeki uygulamalar da bu amaçla araştırılmalıdır. Doktor arkadaşların yanına bir
sekreter vermeden çalıştırılması ne gibi zorluklara yol açacağı da araştırılmış olur. Hangi mantığa göre
bu uygulamanın yapıldığı da açıklığa kavuşturulur. Ayrıca, Erzincan'ın kaç hastaneye ihtiyacı olduğu
ve devlet hastanelerine ihtiyaç var mı, yok mu bu ortaya çıkmış olur. 

Yukarıda belirttiğim sebeplerden dolayı mevcut tüm hastaneler açık kalmalıdır. Bu hastanelere
ihtiyaç olup olmadığı halka da sorulmalıdır. Sağlıkta kâr mantığı mı yoksa insanların sağlığının mı
daha önde olduğu da ortaya çıkmış olur. Devlet hastanesinin yeni A Blokun ileride başka bir amaç
için kullanılıp kullanılmayacağı da belirlenir.

Bu konuda Meclis araştırması açılmasıyla aynı zamanda tüm ülkede kaosa neden olan ve olmaya
devam edecek olan sağlıkta dönüşüm ve Kamu Hastaneleri Birliğinin ne gibi sakıncaları olduğu da
araştırılmalıdır. “Sağlıkta dönüşüm” derken tüm sağlık hizmetleri paralı hâle gelmiş olacak. Kamu
Hastaneleri Birliğinin kurulmasıyla birlikte kâr amaçlı hastaneler olacağı için birçok hastane
kapanacak. Dolayısıyla, Erzincan'daki sağlık sorunları araştırılırken tüm Türkiye'nin sorunları da
araştırılmış olacaktır. Özellikle bölge hastanelerinin kurulmasıyla daha çok otelcilik hizmeti verilmesi
amaçlanmakta ve bunun getireceği sonucun da özelleştirme olacağı görülmektedir. Sağlık turizmini
canlandırmak için yabancı sermaye ile iş birliği yapıldığı ve sonuçta sağlık kurumlarımızın da yabancı
sermayeyle özelleştirileceğini ve bunun alt zemininin hazırlandığını görmekteyim. Ayrıca, bölge
hastaneleri neden devlet eliyle değil de özel sektörce yaptırıldığı ve kâr zarar araştırmasının
tartışılması gerekir.

BAŞKAN – Bilgilerinize sunulmuştur.
Önergeler gündemdeki yerlerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki

görüşmeler sırası geldiğinde yapılacaktır.
B) DUYURULAR
1.- Başkanlıkça, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Plan ve Bütçe ile

Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen
birer üyelik için aday olmak isteyen siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerinin yazılı
olarak müracaat etmelerine ilişkin duyuru

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Plan
ve Bütçe ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonlarında siyasi parti grubu mensubu olmayan
milletvekillerine de bir üyelik düşmektedir. Bu komisyonlara aday olmak isteyen siyasi parti grubu
mensubu olmayan milletvekillerinin, 2 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 18.00’e  kadar Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmelerini rica ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım:
C) TEZKERELER
1.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili

Meral Akşener’in Polonya Parlamentosu Alt Meclisi Başkanı Eva Kopacz ile Senato Başkanı Bogdan
Borusewicz’in vaki davetine icabetle Polonya’nın demokrasiye geçişinin 25’inci yıl dönümü münase-
betiyle 4/6/2014 tarihinde düzenlenecek “Özgürlük Bayramı Kutlamaları”na katılmak üzere
Varşova’ya resmî bir ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresi (3/1502)
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27/5/2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener'in, Polonya Parlamentosu Alt
Meclisi Başkanı Eva Kopacz ile Senato Başkanı Bogdan Borusewicz'in vaki davetine icabetle;
Polonya'nın demokrasiye geçişinin 25’inci yıl dönümü münasebetiyle 4 Haziran 2014 tarihinde
düzenlenecek "Özgürlük Bayramı Kutlamaları”na katılmak üzere Varşova'ya resmî bir ziyarette
bulunması hususu, 28/3/1990 tarihli ve 3620 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesi uyarınca Genel Kurulun tasviplerine sunulur.

Cemil Çiçek
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi

vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım: 
VII.- ÖNERİLER

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
1.- CHP Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri

ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi’nin
bu kısmın 3’üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin
önerisi

27/5/2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 27/05/2014 Salı günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki
önerisinin, İç Tüzük’ün 19’uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla
arz ederim.

Mehmet Akif Hamazçebi
İstanbul

Grup Başkan Vekili
Öneri:
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan

(2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi’nin bu kısmın 3’üncü sırasına alınması ve diğer işlerin sırasının
buna göre teselsül ettirilmesi, 

Genel Kurulun; 27/5/2014 Salı günkü (bugün) birleşiminde 89 sıra sayılı Kanun Tasarısı'na
kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 

Yukarıda belirtilen birleşimde gece 24.00'te günlük programın tamamlanamaması hâlinde günlük
programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi önerilmiştir.

OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Vural.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)
21.- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın, (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan

gündeme alınmasını Adalet ve Kalkınma Partisinin de kabul ettiğine ve teklifin hiçbir görüşme yap-
madan yasalaştırılmasını önerdiklerine ilişkin açıklaması

OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, bu, daha önce 37’nci maddeye göre doğrudan gündeme
alınmıştı, Adalet ve Kalkınma Partisi de kabul etmişti ve o gün de Sayın Bakan “Olumludur,
destekliyoruz, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak bunun kanunlaşmasını istiyoruz.” demişlerdi. Şimdi,
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Cumhuriyet Halk Partisinin bunun kanunlaşması için gündemin ilk sırasına alınması önerisi var. Eğer
bu konuda bir mutabakat varsa benim çağrım odur ki gelin, konuşmadan hemen bu öneriyi kabul
edelim ve bu kanunla ilgili görüşmeleri yapmaksızın hemen kanunu geçirelim. Böylelikle, maden iş
kolunda taşeron işçiyle ilgili uygulamaya son verelim. Çağrım budur. Eğer bu konuda bir mutabakat
varsa dün olan mutabakatı bugün gerçekleştirip bu konuşmaları yapmadan hemen kanunlaşma
vetiresine girmemizde fayda var diye mülahaza ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Vural. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi…
22.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, (2/1210) esas numaralı Kanun Tekli-

fi’nin doğrudan gündeme alınmasını Adalet ve Kalkınma Partisinin de kabul ettiğine ve teklifin hiçbir
görüşme yapmadan yasalaştırılmasını önerdiklerine ilişkin açıklaması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Hatırlanacaktır, Soma maden kazasında, daha doğrusu maden cinayeti olarak isimlendirdiğimiz

o olayda 301 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden sonra maden iş kolunda taşeron sistemine son
verilmesine ilişkin Sayın Haydar Akar ve Sayın Mehmet Hilal Kaplan’ın kanun teklifini Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna getirdik ve bu teklifin görüşülmesi, gündeme alınması 4 siyasi
parti grubunun ve bağımsız milletvekillerinin desteğiyle kabul edildi. Bugünkü önerimizin konusu
o gün kabul edilen bu işlem uyarınca, o günkü mutabakat uyarınca bu teklifin gündemin 3’üncü
sırasına getirilerek, yarım kalan işlerden sonraki ilk sıraya alınarak bir an önce görüşülmesinin ve
yasalaşmasının sağlanmasıdır. Bu amaçla bugün Danışma Kuruluna önerimizi getirdik, ancak
Danışma Kurulu toplanamadı. Burada gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi uygun görürse, bunu
destekliyorsa hiç görüşme yapmaksızın bu teklifi hemen yasalaştırabiliriz. Hiç zaman kaybetmeyelim,
bu kadar önemli bir konuyu o günkü mutabakatın bir devamı olarak bugün hemen yasalaştıralım,
hiçbir görüşmeyi yapmayalım. Ben bu öneriyi yapıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.
Sayın Satır, mutabakatınız var mıdır bu iki öneriye de?
23.- İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın, Genel Kurulun bu haftaki çalışma progra-

mında (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi bulunmadığından bu konuda mutabakatlarının
olmadığına ilişkin açıklaması

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Efendim, sayın grup başkan vekillerinin hassasiyeti
için teşekkür ediyorum.

Evet, Soma’da bir facia yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konudaki
çalışmaları tamamlıyorlar. Bu haftaki çalışma programımızda bu kanun yoktu. Dolayısıyla, maalesef
mutabakatımız yok, biz normal gündemimize devam edeceğiz.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Mutabakatınız yok.
Peki, o zaman, konuşmalara başlıyoruz.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, bu nasıl bir çalışma. Dün “Tamam.” dediler, Bakan

burada, kürsüde dedi ki: “Çok hayırlı bir iş yaptık. Bizim de katkımız oldu.” Şimdi Adalet ve
Kalkınma Partisi diyor ki: “Biz yan çiziyoruz.” Efendim, siyaseti…
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BAŞKAN – Sayın Vural, siz dile getirdiniz, onlar da mutabakatın olmadığını söylediler.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkanım, ama buranın ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi,

millet adına konuşuyoruz burada. Dün böyle bugün böyle olmaz yani. Değerli milletvekillerinin
katkısı oldu. Ne diyecekler bu milletvekilleri? Yani böyle, Mecliste mutabakatla olmuş bir konuyu
bile kanunlaştıramıyorsa Parlamento, milletvekillerinin iradesinin üzerinde bir irade var demek ki.
Hangi bürokratik oligarşi müdahale ediyor?

BAŞKAN – Sayın Vural, böyle bir şey söz konusu olamaz tabii.
OKTAY VURAL (İzmir) – Oldu ama.
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir cümle edebilir

miyim.
Millet adına, buradaki partimizin fikrini beyan ettim. “Yan çizmek” tabirini Meclisin saygınlığına

yakıştırmadığımı söylemek istiyorum. Görüşmelere başlayalım.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.

VII.- ÖNERİLER (Devam)
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam)
1.- CHP Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerine; gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri

ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan (2/1210) esas numaralı Kanun Teklifi’nin
bu kısmın 3’üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin
önerisi (Devam)

BAŞKAN – Önerinin lehinde Kocaeli Milletvekili Haydar Akar.
Buyurunuz Sayın Akar.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce yaşanmış olan

tabloya gerçekten üzüldüm. Evet, geçen hafta, Soma’daki cinayetten sonra -iş kazası demiyorum
çünkü bir cinayet yaşandı- Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak Parlamentoya vermiş olduğum
kanun teklifini burada bütün parti grupları ve bağımsız milletvekili arkadaşlarımızla birlikte oy
birliğiyle, hep beraber kabul etmiştik ve bunun kanunlaşması gerektiğini hep birlikte söylemiştik.
Bunu söyleyenler içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da vardı. Bunu ilk defa
söylemiyordu, daha önce de söylemişti, daha önce de çalışmalar yapacağını ifade etmişti.

Şimdi, biraz sonra açacağım konuyu ama bugünkü tavrınıza gerçekten üzüldüm. Bizi, şu anda,
Soma’daki madenci kardeşlerimiz, sağ kalan madenci kardeşlerimiz, Kozlu’daki madenci
kardeşlerimiz, Üzülmez’deki madenci kardeşlerimiz, Afşin-Elbistan’daki madenci kardeşlerimiz,
Şırnak’taki madenci kardeşlerimiz ve Türkiye'nin her tarafında madende çalışan madenci
kardeşlerimiz ve aileleri izlemektedir. Evet, geçen hafta bir mutabakat sağlamıştık. Bu kanunun
yasalaşması gerektiğine hep beraber karar vermiştik. Peki, ne zaman yasalaştıracağız? İşte, bugün
Meclis toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak görevimizi yerine getiriyoruz. Milliyetçi
Hareket Partisi bize destek veriyor, Halkların Demokratik Partisi bize destek veriyor, yine bağımsız
milletvekili arkadaşlarımız bize destek veriyor ama geçen hafta AKP Grubu destek vermiş olmasına
rağmen bugün diyor ki: “Normal prosedürümüze devam edeceğiz.” Bu lafı ilk defa duymuyorum,
“Normal çalışmamıza devam edeceğiz.” lafını ilk defa duymuyorum. Ne zaman duydum biliyor
musunuz arkadaşlar? Bu lafı yine 10 Ocak 2013 yılında duydum. Niye duydum bu lafı? Kozlu
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cinayetinden sonra. Kozlu iş kazasından sonra vermiş olduğumuz araştırma önergesine sizin bir
milletvekili arkadaşınız bu kürsüye gelip “Daha önemli işlerimiz var.” demişti. Daha önemli işlerimiz
uluslararası sözleşmelerdi. O gün o araştırma önergemizi reddetmiştiniz yani bu olaydan bir buçuk
yıl evvel. Ne demiştik o araştırma önergemizde? Türkiye’deki maden kazaları her yıl artıyor. Yanlış
anlaşılmasın, Türkiye kömür üreten bir ülke değil. Yani, dünya sıralaması yaptığınızda, Türkiye,
kömür üretiminde, kömür rezervlerinde ilk 10’a giren bir ülke değil. Bırakın rezervlerinde ilk 10’a
giren ülke olmayı, kömür üretiminde de ilk 10’a giren ülke değil. Ama bir şeyde ilk 10’larda, bir
şeyde ilklerde. Neyde ilklerde? İş kazalarında ilklerde, ölümlü iş kazalarında ilklerde. Şimdi, hele,
son Soma faciasından sonra bu ölümlü iş kazalarında da 1’inci sıraya yükselmiş bulunuyor. 

Bu kanun teklifimizin bugün -evet, Meclis gündemine alınmıştı- görüşülebilmesi için ön sıralara
alınması gerekiyor. Bugünkü grup önerimiz de bunun 3’üncü sıraya alınarak Meclis kapanana kadar,
bu kanunlaşana kadar Meclisin açık tutulması konusundaydı.

OKTAY VURAL (İzmir) – İki dakikada bitiririz, “kapanana kadar”a gerek yok. 
HAYDAR AKAR (Devamla) – Evet.
Eğer mutabakat sağlanmış olsa idi yani AKP, vatandaşın gözlerinin içine bakarak söylemiş

olduğu, madenlerdeki taşeron işçiliğinin kaldırılması gerektiği ve bunun arkasında durmuş olsaydı,
geçen hafta verdiği sözün arkasında dursaydı, bir buçuk yıl önce Bakan –ameliyat olmuş, Allah’tan
şifalar diliyorum- vermiş olduğu sözün arkasında durmuş olsaydı bugün bu konuşmayı ben de yapma
gereği duymayacaktım, diğer gruplar da yapma gereği duymayacaklardı ve yasalaştırmış olacaktık.

Arkadaşlar, taşeron nedir? Hiç düşündünüz mü Türkiye’de taşeron işçiliği ne zaman yasallaştı?
AKP iktidarı döneminde yasallaştı. 22/5/2003’te Türkiye’de taşeronluğu yasallaştıran bir iktidarsınız.
Yani Türkiye’de köleliği, emek hırsızlığını yasallaştıran bir iktidarsınız siz. Şimdi, bunları söylemek
zorundayım. Yine Bakanınızın verdiği rakamlara göre özel sektörde 34 bin firma, kamu sektöründe
de 275 firma taşeron işçisi çalıştırıyor. Kamuda 661 bin kişi, özelde de 572 bin kişi taşeron işçisi
olarak çalışıyor. Peki, “Taşeron işçisi ne yapar?” diye sorduğumuzda, taşeron işçisinin yapması
gereken şey, yasalar gereği uzmanlık gerektiren yardımcı işlerde geçici olarak çalışmaktır. Ama bizde
böyle mi çalıştırılıyor? Hayır, bizde asıl işçi olarak çalıştırılıyor Soma örneğinde olduğu gibi. Soma
bir taşeron işçiliğidir, Soma bir hizmet alımıdır. Enerji Bakanı verdiği beyanatlarda “Soma’da nasıl
bir yöntemin uygulandığını bilmeyen bir muhalefet.” demiş ama geçen gün kendisine gidip
sorduğumda, “Hangi yöntemle Soma’da kömür çıkartıyorsunuz?” dediğimde, telefon açıp TKİ’nin
Genel Müdürüne sormak zorunda kalmıştı. Böyle bir Enerji Bakanımız var. 

Bizde taşeronlar asıl işi yaparlar. Örgütsüzdürler. Örgütlü olanlar da Soma’daki gibidirler.
Soma’daki maden işçisi kardeşlerimi kutluyorum, göstermiş oldukları yüreklilikten dolayı

kutluyorum, o sarı sendikanın Soma’daki temsilcilerini istifa ettirdikleri için kutluyorum ama asıl
istifa etmesi gereken, o sarı sendikaların başı olan, TÜRK-İŞ’in başı olan, HAK-İŞ’in Başkanı olan
vatandaşların istifa etmesi gerekiyor çünkü bekliyorlar, diyorlar ki: “Hükûmet taşeron işçiliği
konusunda bir düzenleme yapıyor.” Hükûmet taşeron işçiliği konusunda düzenleme yapamaz
arkadaşlar. Hükûmetin yapması gereken, Türkiye’deki bu insan köleliğini kaldırmaktır, taşeron
işçiliğini kaldırmaktır. 
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Taşeron işçisi düşük ücretle çalıştırılır. Soma’daki işçi kardeşlerim biraz daha şanslı. Şanssız
olanlar asgari ücretle çalışıyorlar, şanslı olanlar da 1200 liraya çalışıyorlar. Hani sizin çocuklarınız
gibi gemicikler alamıyorlar o 1200 lirayla, 700 bin TL’lik kol saatleri takamıyorlar, maden işçisinin
çocuklarının evlerinde kasalarla para bulunmuyor ve bu maden işçilerinin, taşeron işçilerin hafta
sonları yoktur, bayram izinleri yoktur -ne zaman işletme tatil olsa- bu taşeron işçileri orada çalışmak
zorundadır.

Peki, taşeron işçileri çalışıyor da iş kazalarında ne durumdadırlar? Bakın son yıllarda oluşan iş
kazalarına, taşeron işçilerinin daha çok hayatlarını kaybettiğini, daha çok iş kazası geçirdiklerini
görüyoruz. Bunlar iş sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği yasalarının bu emekçi kardeşlerimiz üzerinde
uygulanmaması, tedbirler alınmamasından kaynaklanmaktadır.

Evet, şimdi sıra geldi taşeron işçiliğinden kurtulmaya. Kozlu kazasından sonra Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı çıktı -hemen sizle bunu paylaşmak istiyorum- bu kürsüden “Madenlerde taşeron
işçiliği ölüme davetiyedir.” dedi ve kalkması gerektiğini söyledi, birkaç defa da yeniledi. Peki, biz
ne yaptık bu konuda? Her seferinde bir teklif verdik, 29 Ocak 2013’te de bu kanun teklifini verdik.
Tam bir buçuk sene sonra, geçen hafta indirdik sizlerin de kabul oylarıyla ama bugün bunun
görüşülmesini engelliyorsunuz, bugün o vermiş olduğunuz desteğin arkasında durmuyorsunuz, işi
soğutmaya, daha önce olduğu gibi, Kozlu’da olduğu gibi, Karadon’da olduğu gibi, Afşin-Elbistan’da
olduğu gibi soğutmaya götürüyorsunuz. Her çıkışınızda “Sorumlulardan hesap soracağız.”
diyorsunuz. Şimdi ben de size hesap soruyorum: Kozlu da hesap sordunuz mu, Afşin-Elbistan’da
hesap sordunuz mu, Karadon’da hesap sordunuz mu? Bunların hiçbirinin hesabını sormadınız ve
sormamaya da devam ediyorsunuz çünkü siz burada sermayenin temsilcisisiniz, insan emeğini hiçe
sayan bir anlayışın bu Meclisteki temsilcilerisiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Evet, yine, iş kazalarındaki en büyük nedenlerden bir tanesi, biliyorsunuz, özelleştirmedir. Yarın
da Derince Limanı özelleştiriliyor; devletin elinde az kalan limanlarından bir tanesi. Yine,
özelleştirmeler sonucunda madenlerden sonra limanlar da en fazla iş kazası yaşadığımız alanlardır.

Zamanım az kaldı, tekrarlıyorum size: Eğer gerçekten sözlerinizin arkasında duruyorsanız, hiç
görüşmeden, biraz evvel grup başkan vekillerimin yapmış olduğu öneriye katılır, maden işçilerimizi
kurtarırız, onların emeklerinin sömürülmesinin önüne geçeriz, onları yoksul birer vatandaş gibi
yaşamaktan, ikinci sınıf gibi yaşamaktan kurtarırız, siz de buna destek olmuş olursunuz. Yine, sizin
2003’te getirmiş olduğunuz taşeron yasasına yine sizin oylarınızla son veririz. Diğer iş sektörlerinde,
ağır iş sektörlerinde çalışan arkadaşlarımıza örnek olur ve onların da örgütlenme ve insan gibi yaşama
haklarını vermiş oluruz. Biz bunun için buradayız arkadaşlar. Biz sermayeyi temsil etmek… Tabii ki
sermaye de olacak ama öncelikli olarak insanın yaşam kalitesini artırmak için buradayız, onların
sosyal haklarını verebilmek için buradayız, onların sendikal haklarını sonuna kadar kullanabilmeleri
için buradayız. 

Sizi bir kez daha davet ediyorum, bu teklifi kabul ederseniz maden işçilerimizi kurtarmış oluruz
diyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akar.
Manisa Milletvekili Erkan Akçay, aleyhinde. (MHP sıralarından alkışlar) 
Buyurunuz Sayın Akçay.
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ERKAN AKÇAY (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Cumhuriyet Halk Partisinin İş Kanunu’nda değişiklik öngören ve maden iş kolunda

taşeronlaşmaya son verilmesini öngören kanun teklifi üzerine ve lehinde olmak üzere söz aldım.
Çünkü böyle bir kanun teklifi hakkında aleyhinde söz almak kesinlikle mümkün değildir. Ve maalesef
şu görüşme süreçlerinde de üzülerek görüyoruz ki “Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar.”
misali Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu daha bir hafta geçmeden verdiği sözden caymıştır ve bugün
şimdi de bu Danışma Kurulu önerisini kabul etmeyeceğini peşin peşin ifade ederek başka hesaplar
ve başka düşünceler peşinde olduğunu ortaya koymuştur. 

Ayrıca, kamuoyuna yansıyan bilgilerden de öğreniyoruz ki meğerse Adalet ve Kalkınma Partisi
iktidarı, Hükûmet, bırakın taşeron işçiliğini kaldırmayı, sınırlandırmayı, bilakis kamuda ve özelde
taşeronlaşmayı daha da yaygınlaştıran ve taşeronlaşmanın önünü tamamen açan, kanunlardaki bazı
sınırlamaları da ortadan kaldıran düzenlemeler peşindedir. Adalet ve Kalkınma Partisinin bu
tutumunu kınıyorum. İnsanları, vatandaşlarımızı kandırmayınız ve verdiğiniz sözlerde durunuz ve
dönmeyiniz. Geçen hafta bu mutabakatı sağladınız, ancak zamana bırakarak, beklentisi olan yüz
binlerce vatandaşımızı oyalayarak bu konuyu unutturmak istiyorsunuz, ancak biz bunun unutulmasına
fırsat vermeyeceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilhassa maden işçileri, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin
hiçe sayıldığı maden ocaklarında düşük ücret, uzun mesai saatleriyle çalışmakta ve pek çok hukuk
güvenliğinden ve teminattan da yoksun bulunmaktadır. Özelleştirme, taşeronlaşma ve redevans gibi
hepsi de aynı kapıya çıkan bu yanlış uygulamalar, yeterli iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması ve
bilhassa denetimin yeterince yapılmaması iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. Madenlerdeki
ve diğer iş kazalarındaki kaza artışlarının en önemli nedenlerinden biri bu taşeronlaşma ve redevans
dediğimiz sistemdir. Soma’da 13 Mayısta meydana gelen maden faciası da, bu taşeronlaşmanın,
redevans sisteminin ve özelleştirme gayretlerinin ne gibi facialara yol açabileceğini bize en acı şekilde
gösteren birer turnusol kâğıdı görevi görmüştür. Türkiye, iş kazalarında Avrupa’da 1’inci, dünyada
3’üncü. Bu utanç verici bir durumdur ve artarak da devam etmektedir. 

Türkiye’de maden ocaklarında meydana gelen patlamalar, yangınlar ve kazaların nedenleri
araştırıldığında üretim yönteminin gereklerinin tam olarak yerine getirilmemesi, iş düzeninin, çalışma
düzeninin bozuk olması, üretim plan ve projesinin bulunmaması, havalandırmalardaki aksaklıklar
ve kurtarma altyapılarının noksanlığı yer almaktadır. 

Türkiye’de özelleştirmeler sonrası maden alanlarının satılması, kiralanması ve özellikle de
iktidara yakın iş adamları tarafından işletilmesi, bu denetimlerin eksikliğini ve taşeron sisteminin de
acımasızlığı göstermiştir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır. Başta Soma olmak üzere yaşanan
kazalar sonunda meydana gelen ölümlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki noksanlıklar ve
uygulamalardan kaynaklandığı da çok acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu iş kazalarında -tekrar
ediyoruz- taşeronlaşmanın rolü büyüktür. Maden kazalarının meydana gelmesinin en önemli
nedenlerinden biri de bu iş güvenliği, işçi sağlığı denetimlerinin etkin bir şekilde yapılmamasıdır. Bir
madendeki işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bir uzman o madenin patronundan, işletmesinden
maaş alırsa, işe giriş ve çıkışı o maden işletmesinin iki dudağı arasındaysa gerekli denetimlerin
yapılamayacağı aşikârdır ve bu konuda da bu denetmenin ısrarcı olması beklenemez. Nitekim Soma
Kömür İşletmelerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının “taşeron şirket” ve “taşeron” denilen
ekip başılar karşısında hiçbir hükmü kalmamıştır. 
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Çalışma hayatıyla ilgili çözüm bekleyen birçok sorun bulunmaktadır ancak her geçen gün daha
da yaygınlaşan taşeron işçilik çalışma hayatının en temel sorunu hâline gelmiştir. İnsan onuruna
yaraşır, düzgün işlerin sunulması esas olması gerekirken evrensel normlardan uzak kalınarak kâr
mantığıyla fazla çalıştırılan ancak karşılığı ödenmeyen, bir nevi kölelik sistemini andıran
taşeronlaşma kabul edilemez. Türkiye’de 1 milyondan fazla işçi alt işveren bünyesinde yani taşeron
işçi statüsünde çalışmaktadır. Bunun yaklaşık 600 bini kamu kurumlarında çalıştırılmaktadır. Ve
Soma’daki maden kazasında da gösterdik ki kömür işletmeleri şirketi bir taşeron şirket olmasına
rağmen, âdeta bir alt taşeronluk verilerek -ekip başı gibi- ayrı bir taşeronluk sistemi de
oluşturulmuştur. Taşeron işçilerin yıllık ücretli izni yok, fazla mesai ücreti yok, döner sermaye yok,
ek ödeme yok, kıdem tazminatı yok, iş güvencesi yok, iş garantisi yok, örgütlenme hakkı yoktur.
Üstüne üstlük taşeron işçiler aşağılanmakta, küçümsenmekte ve ezilmektedirler. Milliyetçi Hareket
Partisinin devletin asli ve sürekli hizmetlerinde çalıştırılan taşeron işçilere kadro verilmesini öngören
kanun teklifi de maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, Soma özelinde örnekleyecek olursak, Türkiye Kömür İşletmeleri ile
Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi arasında bir hizmet alım sözleşmesi yapılmıştır. Bu hizmet
alım sözleşmesi İş Kanunu’na aykırıdır ve hileli bir sözleşmedir. İş Kanunu’nun 2’nci maddesi “Asıl
iş taşerona verilemez ancak yardımcı işler veya asıl işin bir bölümü, teknolojik zorunluluk nedeniyle
uzmanlık gerektiren işler taşerona verilebilir.” diyor. 

Ayrıca Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde, bu maddede sayılan hizmet alımı işlerinde
kömür işleri, maden işleri bulunmamaktadır ve bu kanun da açıkça hileli bir şekilde çiğnenmiştir. 

Kömürün ton maliyetini 134 dolardan 24 dolara indirmekle övünen kömür işletmelerinin
sahipleri bu tasarrufu işçiden taşeron sistemiyle sağlamakta, işçi ücretleriyle, iş ve işçi sağlığından
ve güvenliğinden kısarak sağlamaktadır ve kazanın yaşandığı maden ocağında da bu taşeron şirketin
40 civarında alt  taşeronu vardır yani “ekip başı” dedikleri bir çalışma düzeni vardır.  

Değerli milletvekilleri, bu Soma maden kazasıyla ilgili olarak bir örnek de vermek istiyorum.
Hükûmet yetkilileri üç ay boyunca maden çalışanlarının maaşlarının devlet tarafından ödeneceğini
söylemektedir ancak madencilerimiz üç ay sonra ne olacağını merak etmektedir. Üç ay sonra bu
işçilerimize İşsizlik Fonu’ndan maaş verileceği yönünde iddialar vardır. Eğer üç ay sonra maaşlar
işsizlik sigortasından verilecek olursa bankalara düzenli ödemeleri olan bu insanların maaşları
düşecek ve madenciler ödemelerini yapamayacaklardır. Bu nedenle, maden kazasının sorumlusu olan
şirket, madende güvenlik önlemleri alana kadar maden çalışanlarının maaşlarını otuz tam gün
üzerinden prim dâhil olmak üzere mutlaka ödemelidir.

Şimdi, 6331 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin son fıkrasını Hükûmete hatırlatıyorum. Diyor
ki bu son fıkra: “İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle
veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle
yükümlüdür.” 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
ERKAN AKÇAY (Devamla) - Şimdi, bu olayda dahi Hükûmet hâlâ işvereni korumaktadır. Bu

6331 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin son fıkrasını uygulamaya davet ediyorum Hükûmeti ve
hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Akçay.

– 198 –

FATMA 75–79

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014 O: 2



Lehinde Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan. 
Buyurunuz Sayın Kaplan. (HDP sıralarından alkışlar)
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Konuşmama başlamadan önce darbeleri yapanları, ülkeyi bugünkü karanlığa götürenleri

lanetliyoruz ve aynı zamanda Çorum katliamını yapanları da lanetliyoruz. Bu ülkenin yurttaşlarına
ayrımcılık yapıp “öteki”, “sözde vatandaş”, “beriki” muamelesi çeken bütün zihniyetleri de
lanetliyoruz.

Arkadaşlar, Halkların Demokratik Partisi olarak geçen hafta burada, Soma’nın acısı daha
tazeyken, burada Sayın Akar ile Sayın Kaplan’ın madencilik sektöründe taşeron işçilerle ilgili kanun
teklifi İç Tüzük 37’ye göre görüşülürken bu salon doluydu ve herkes ellerini kaldırmıştı ve ertesi
gün medya “Tarihî bir gün” yazmıştı, “4 parti grubu tarih yazdı.” demişti. Şimdi, bu kanun teklifi
geldi, bugün bu mantıkla bakıyorum sol tarafıma, şöyle karşıdan iktidar tarafına, 40 civarında
milletvekili var. Muhalefet şu an oylama yapılsa size fark atar. Yani, dün heyecanla el kaldırdığınız
bir konuda bugün karşısınız. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir ruh hâli bu? Nasıl bir iş sağlığı, güvenliği,
sendikal haklar, kanun… Bu Mecliste bunları görüşeceğimize göre… Madencilik sektörüyle ilgili bir
konuda, bakın, aslında taşeronlukla ilgili bizim parti grubumuzun verdiği, partili arkadaşlarımızın
verdiği birden fazla kanun teklifi var. Çünkü taşeronluk artık sadece maden sektörüne değil hayatın
her alanına, kılcal damarlar gibi Türkiye’nin her alanına, sağlığa, eğitime, yerel yönetimlere,
savunmaya her alana yayıldı ve ulaşımda var, iskânda var, denizcilikte var, her alanda. Şimdi taşeron
sistemi, bu sayıyı 2 milyona çıkartma imkânı kimin sayesinde oldu? AK PARTİ iktidara geldiği
zaman çıraklık döneminde taşeronlar 300 bindi, ustalık döneminde sayıyı 2 milyona çıkardılar. Şimdi
burada elimizi vicdanımıza koyarak doğru dürüst konuşacağız. Nasıl oluyor? AK PARTİ iktidar
olmadan önce… Sendikalı işçi sayısı, örgütlü işçi sayısı on iki yıl iktidarından sonra artmasına rağmen
işçi sayısı nasıl dörtte 1 oranında düşebiliyor? Sendikal hak ve örgütlenmeler… Şimdi, bu çok vahim
bir durumdur. Eğer madencilik sektöründe… Maden iş kolunda getirilen bir kanun teklifi bu.
Soma’nın acıları taze. Eğer siz çare aramazsanız, çözüm aramazsanız… Dün Soma’da maden işçileri
sendikanın üstüne yürüdü, sonra TKİ’nin, işletmeyi verenlerin üstüne yürüdü, sonra Kaymakamlığın
üstüne yürüdü. Öyle sizin tekmenize, tokadınıza bakmaz gün gelir üstünüze yürür. Açık söylüyorum,
uyarmak benden burada. Yani sınıf mücadelesinde sendikacılığın sarısını bilirdik ama iktidarların
kendilerine bağlı yavşak sendikacılık tarzını da geliştirip tamamen işverenlerin emrine alacağını
hiçbir güç ve kuvvet düşünemezdi arkadaşlar. Böyle bir sendikacılık anlayışını getirip patronun
emrine tamamen veren bir anlayış kabul edilir bir anlayış değildir.  

Bakın, çok açık konuşayım, ben iş kolu sektörü üzerinden size birkaç kelime anlatacağım. Elinizi
vicdanınıza koyun, asgari ücret ne demek? Tehlikeli iş kollarında çalışan birisiyle millî park ve
bahçelerde çalışan, çiçek böcekler arasında sekiz saat mesai yapanın, Soma maden sektöründe 2
kilometre gidip, 2 kilometrenin 1 kilometresinden sonra da yürüyerek değil sürünerek kazmasıyla
giden işçinin on saat, üstelik on saat boyunca çalıştığı üç yüz altmış beş günde 4 mevsimde, 4
mevsimin hangisi olduğunu bilmeden çalıştığı koşullarla masa başında çalışan birinin durumu aynı
olabilir mi? İkisinin tehlike iş kolu bir olabilir mi? İkisinin aldığı risk pirimi bir olabilir mi, işvereninin
ödediği risk pirimi bir olabilir mi? İkisi 65 yaşında emekli olabilir mi? “İkisi 65 yaşında emekli olur.”
derseniz çinko iş kolunda -işte Kayseri’de çinkur fabrikası var, gidin bakın- on beş yıl çalışabilecek

– 199 –

FATMA 79–83

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014 O: 2



babayiğit yoktur çünkü tarih boyunca on beş yıl çalışmış, oradan emekli olan bir işçi yoktur. Çünkü
on beş yıl çalışan mutlaka zehirlenir, vücut buna dayanamaz ve ölür. Siz buna 65 yaş şartı koyabilir
misiniz? Adalet bu mudur? 

Burada gerçekleri konuşmak zorundayız. ILO’nun 176 sayılı Sözleşmesi’ni getirmeyenlere
şunları hatırlatmak istiyorum: Bakın, sizlerin muhalefetinizle iktidarınız birbirine benzemiyor. Bülent
Arınç’ın Manisa Milletvekili olarak 2002’de Soma’yla ilgili önergesini okuyayım mı size, neyi
soruyor? Özelleştirmeyi soruyor, Soma’daki çalışmaları soruyor, ithal kömürün miktarını soruyor.
Ondan sonra -sormadığı yok- “Rezervi ne kadardır, ne kadar işçi çalışıyor?” diyor ve “Santrallerin
üretiminin düşme sebebi nedir?” gibi sorular soruyor. Şimdi Sayın Arınç Başbakan Yardımcısı, ustalık
döneminde. Her ne kadar Bursa’ya kaydırılmışsa da Manisa’dan üç dönem Milletvekilliği yaptı. O
dönemin Bakanı Zeki Çakan 7sayfa cevap veriyor arkadaşlar. Size sorduğumuz, sizin bakanlarınıza
sorduğumuz hiçbir sorunun cevabının karşılığı yarım sayfayı geçmemiştir arkadaşlar. Bu ne
ciddiyetsizlik Allah aşkına, bu ne sorumsuzluk! Bakın, sormuşuz Çalışma Bakanına, Çalışma Bakanı
da cevap vermiş. Size Çalışma Bakanının verdiği cevabı aynen okumak istiyorum. “176 sayılı
Sözleşme’yi on dokuz yıldır niye imzalamıyorsunuz?” Çalışma Bakanının cevabı…

OKTAY VURAL (İzmir) – İmzalamadık.
HASİP KAPLAN (Devamla) – Hayır, aynısını okumak istediğim için arkadaşlar.
Faruk Çelik “176 sayılı Sözleşme’yi imzalamadık çünkü güvenliklerimiz ve yönetmeliklerimiz

onun paralelinde.” diyor. Allah Allah! Bakanlığın yönetmeliği ILO Sözleşmesi’nin paralelinde
olacak! Paralel işleri daha o zaman başlamış arkadaşlar, bu paralel işleri yeni değil. Yeni değil, derine
inin, paralelin, kıyametin Haşhaşi’den kopuş noktası ak kuruşlara doğru inin, iyice paraya inin,
ihaleye inin, yap-işlet-devrete inin, kentsel dönüşüme inin, kiralamaya inin, hazine arazilerinin
tesciline inin, inin inin inin, vallahi geliş sebebini yakalarsınız arkadaşlar. Ee, şimdi, burada CHP’nin
kanun teklifi var, geçen hafta kabul ettik. Şimdi dediniz ki: “ Maden sektöründe taşeronlaşma
olmasın.” Şimdi hangi yüzle, hangi yüzle ret oyu vereceksiniz bana söyler misiniz? Vallahi adınızda
“AK” da olsa Soma kömürünün kapkarası alnınızda var. Bunu çıkarabilmeniz için size çok çok
sorumluluk düşüyor, çok çok görev düşüyor, çok fazla düşüyor. İnsanı, çalışanı insan unsuru olarak
alacaksınız, o insan unsuru üzerinden, onuru üzerinden kalkacaksınız, hukuku üzerinden
kalkacaksınız ve burada hepsinin acısını yekten azaltacak bir düzenlemeyi hep beraber yapacağız. Sizi
yalnız bırakmayacağız. “Gelin beraber yapalım.” diyoruz. Onun için bu acıları hafifletmenin başka
bir yolu da yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Devamla) – Destekliyoruz arkadaşlar. Biz dün “evet” dediğimize asla bugün

“hayır” demeyiz. Bizim alnımızda, sözümüzde böyle şey yok. (HDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Aleyhinde Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar.
Buyurunuz Sayın Kaçar. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MAHMUT KAÇAR (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime

başlamadan önce yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Kanun teklifiyle ilgili söz almadan önce, bugün, demokrasi tarihimize kara bir gün olarak geçen
27 Mayıs askerî darbesinin 54’üncü yıl dönümü, demokrasiyi kesintiye uğratan, halkın iradesine
yönelik darbenin 54’üncü yıl dönümünde merhum Adnan Menderes ve beraberinde idam edilen
demokrasi şehitlerini rahmetle yâd ediyor, darbeyi, darbecileri, darbeciye alkış tutanları da
lanetliyorum. 

Değerli arkadaşlar, bizden önce konuşan muhalefet partisi milletvekilleri gerçekten Meclisin ve
milletvekili hukukunun da dışına çıkarak milletvekillerimize yönelik olarak çok ağır ifadeler
kullanarak kendilerince politika yapmaya çalıştılar. Önce şunu açık ve net ifade edeyim: Geçen hafta
Kocaeli milletvekillerinin vermiş olduğu “Maden hizmet kolunda faaliyet gösteren işletmelerde alt
işveren marifetiyle işçi çalıştırılamaz.” noktasındaki kanun teklifinin, komisyonlarda görüşülmeden
gündeme alınmasıyla ilgili bir teklif. Biz AK PARTİ Grubu olarak geçen hafta, bu teklifin
komisyonlarda görüşülmeden direkt olarak gündeme alınması noktasında olumlu bir kanaat bildirerek
destekledik. 

Bugün getirilen konu, bugün itibarıyla bu kanun teklifinin yasalaşmasıyla ilgili tekliftir. AK
PARTİ olarak geçen hafta durduğumuz yerde duruyoruz. Maden hizmet koluyla ilgili, iş koluyla
ilgili alt işveren uygulaması yapılmaması noktasında geçen hafta söylediğimiz sözün arkasındayız.
Ama bütün muhalefet partisi milletvekilleri kurmuş oldukları cümlelerde meselenin yalnız maden iş
koluyla çözülmediğini, maden iş kolundaki alt işverenliğe son verilmekle bu ülkede iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili meselenin çözülmediğini de aynı zamanda ifade ettiler. Bizim burada bugün
itibariyle bu tek maddelik konunun yasalaştırılmasının aslında meseleyi tamamen ötelemekten başka
bir işe yaramayacağını, işin esastan görüşülmesi gerektiğini… Maden hizmet kolunun yanında
mutlaka ağır çalışma koşulları içeren hizmet kollarıyla ilgili -ki az önce bir milletvekili arkadaşımız
çinko iş kolundaki bir fabrikadan bahsetti, buna benzer- bizim mutlaka müdahale etmemiz gereken,
bu alandaki, başta alt işverenlik olmak üzere iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemeler gibi
yeniden masaya yatırmamız gereken birçok husus var. Biz geçen yıl hep birlikte iş sağlığı ve
güvenliğiyle ilgili bir yasal düzenleme yaptık. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Soma’daki müteahhidin ödeyeceği para 2 bin lira.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) - Risk değerlendirilmesini mecburi hâle getirdik ama

uygulamayla ilgili Soma başta olmak üzere birçok alanlarda ciddi anlamda problem olduğunu hep
beraber gördük. O zaman mesele, yalnız bir tek maddelik kanunla bu sorun çözülemez.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Çözülür.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Bizim maden iş kolundaki yalnız alt işverenlikle ilgili konuyu

değil maden iş kolundaki diğer problemleri de ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıp bununla ilgili yasal
düzenlemeleri Meclisten hep birlikte geçirmemiz gerekiyor. 

Konu yalnız alt işverenlikle ilgili de değil. Bakın, şu anda mevcut olan bizim 4857 sayılı
Kanun’un 2’nci maddesi aslında alt işverenliği yasaklıyor, alt işverenliğin hangi konularla ilgili
uygulanacağıyla ilgili belli alanlar belirliyor ama maalesef uygulamaya baktığınız zaman alt
işverenliğin artık bazı alanlarda genel bir uygulamaya döndüğünü görüyoruz. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Kim yönetiyor?
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – O zaman bizim bu yasal düzenlemelerle ilgili tek bir maddelik

bir yasal düzenleme yapma yerine gerek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbirlerin yeniden masaya
yatırılması gerek hepimizin ortak iradesi, oylarıyla kurulan Soma’daki facianın nedenlerinin
araştırılması ve maden iş kolundaki kazaların engellenmesiyle ilgili meclis araştırması komisyonunun
çalışmalarının ortaya koyacağı değerlendirme…
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HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sevgili Kardeşim, dün Maliye Bakanı “Olmaz.” diye açıklama
yaptı.

MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Diğer yandan da Çalışma Bakanlığının, bundan önce verilmiş
olan önergelerde de bizim üzerini önemle vurguladığımız, şu anda hazırlamış olduğu ve
Başbakanlıktaki kanun tasarılarını hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. 

Bir yandan bu taşeron çalışmalarla ilgili yapılan hazırlıklar, diğer yandan maden hizmet
kolundaki iş kazalarının nedenlerini ortaya koyan ve bunlarla ilgili yasal düzenlemeleri ortaya koyan
düzenleme ve diğer yandan da değerli Kocaeli milletvekili arkadaşlarımızın vermiş olduğu yasal
düzenleme, bütün bunları harmanlayıp bunun içerisinden gerçekten uzun soluklu ve artık Soma ve
benzeri acıları yaşamamıza sebebiyet verecek olan bütün alanların bertaraf edildiği, eğer bu konuda
ILO sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmemiz gerekiyorsa ILO sözleşmesiyle ilgili gereken
hukukun iç hukukumuza dercedilmesiyle ilgili bizim genel bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Onun
için dün, geçen hafta nerede duruyorsak, geçen hafta hangi hassasiyetlerle biz milletvekili
arkadaşlarımızın…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sevgili Kardeşim, sendikacısın; on üç yıl geçti. 
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – …madenlerle ilgili alt işverenliğin kaldırılmasıyla ilgili

tekliflerinin gündeme alınması konusuna “Evet.” dediysek, bugün de hem sizin bahsetmiş olduğunuz
yasa teklifi hem diğer taşeronlarla ilgili bütün düzenlemelerin harmanlanarak bir yasal düzenleme
şeklinde yasalaştırılması ve bunun da Meclis tatile girmeden kesinlikle yasalaştırılması noktasında
ortak irademiz olduğunu özellikle buradan ifade etmek istiyorum. 

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Maliye Bakanı “Olmaz.” diyor ama. 
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, buradaki konuşmalarda alt işverenlikle

ilgili bazı cümleler kuruldu. Bunlarla ilgili de bir iki cümle kurayım. Önce şunu ifade edeyim: Alt
işverenlik konusu AK PARTİ iktidarıyla başlayan bir uygulama değil. Şu açık…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Değil ama kanunlaştı sizinle beraber.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Hayır, hayır. Bakın, ilk olarak yasal düzenleme 1936 yılında

yapıldı. Alt işverenlikle ilgili ilk uygulama 1936 yılında.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hatta 1860’a kadar gidebilirsin.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Ardından 1967 yılı, ardından 1970’deki Anayasa

Mahkemesinin iptaliyle birlikte 1971…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yapma gözünü seveyim ya!
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Mevcut olan iktidarımız dönemindeki uygulamalarla ilgili

yanlışlıkları saygıyla karşılar, bunu doğru bir yol haritası belirlememizde önemli bir şey olarak
görürüz ama “Taşeronlaşma sizin iktidarınız döneminde başlatıldı.” diye bir cümle kurarsanız bunu
kabul etmeyiz. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Yasallaştı diyoruz.
İZZET ÇETİN (Ankara) – Kamuda var mı?
MAHMUT TANAL (İstanbul) – Bakın, grup başkan vekiliniz avukat, hukukçu. Böyle bir cümle

çok yanlış dostum ya!
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Değerli arkadaşlar, bakın, taşeronlarla ilgili, biz, maden iş

kolundaki taşeronlaşmayı kaldırmanın yanında diğer iş kollarını ne yapacağız? 
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HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hadi yap, onları da kaldıralım, gel.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Maden iş kolu dışında ağır çalışma koşulları, ağır risk taşıyan

hizmetler var. Bunları da masaya yatırmamız gerekiyor.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Gel, kaldıralım. Bir önerge verip değiştirebilirsiniz.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Bunlarla ilgili de yasal düzenleme yapmamız gerekiyor. 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bir önerge verip değiştirebilirsiniz. Bütün ağır iş kollarında

taşeron işçiliğin hepsini kaldıralım.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Bunların dışında ağır risk taşıyan iş kolunun dışında kalan

taşeronları ne yapacağız?
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tamam, hepsini kaldıralım.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Bunların da problemleri var, kıdem tazminatı problemleri var,

örgütlenmeyle ilgili problemleri var.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Önce taşeronluğu kaldıralım, hepsini hallederiz.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Bu arkadaşlarımızın çalışma koşullarıyla ilgili, ücretlerini

zamanında alamamayla ilgili problemleri var. Bu arkadaşlarımızın sendikal örgütlenmeyle alakalı
problemleri var. Alt işverenin tanımlamasının yeniden yapılmasıyla ilgili sorunları var. 

Değerli arkadaşlar, bakın, bizim…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Tanım doğru da uygulanmıyor Sevgili Kardeşim. Siz iktidar değil

misiniz, siz Hükûmet değil misiniz?
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Bizim şu anda çalışması yapılan, Başbakanlıktan şu anda

Meclise sevk edilme aşamasında olan yasal düzenleme hem Soma faciası gibi…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Taşeronluk garanti altına alınıyor değil mi? 
MAHMUT KAÇAR (Devamla) –…ağır hizmet kollarındaki çalışma koşullarıyla ilgili bir

düzenleme hem de bunun dışında kalan kıdem tazminatı, sendikal örgütlülük…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Taşeronluğu garanti altına alıyor değil mi? 
OKTAY VURAL (İzmir) – Mahkeme kararı var. 
MAHMUT KAÇAR (Devamla) –…maaşların zamanında alınamaması, grup başkan vekilinin

bahsetmiş olduğu bazı yargı kararlarının uygulamasıyla ilgili birçok alanı kapsamaktadır. Bu yasal
düzenlemeyle birlikte sizin bahsetmiş olduğunuz tek maddelik kanun teklifi birlikte
değerlendirildiğinde çalışma koşullarıyla ilgili çok daha doğru ve sağlıklı bir yasal düzenleme yapmış
oluruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Samimi söylüyorum bunları inanarak söylemiyorsunuz.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Bu manada bugüne kadar çalışma koşullarıyla ilgili birçok

yasal düzenlemeyi hayata geçiren AK PARTİ Grubu olarak Meclis tatile girmeden önce yapacağımız
alt işverenlikle ilgili düzenlemeyle de birlikte çok önemli problemi çözmüş olacağımızı ifade
ediyor…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Bunda taşeronluğu kaldırma var mı? Yok.
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Taşeronlar var tabii ki bu yasal düzenlemede.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Taşeronluğu kaldırma yok ama. Taşeronluğu garanti altına

alıyorsunuz. 
MAHMUT KAÇAR (Devamla) – Taşeronlarla ilgili yasal düzenleme geldiğinde de bunun

ayrıntılarını görüşür ve inşallah, bununla ilgili önemli bir yol almış oluruz.
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Ben, yüce Meclisi saygıyla selamlayarak sözlerime son veriyorum. (AK PARTİ sıralarından
alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaçar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul

etmeyenler… Kabul edilmiştir. (CHP ve MHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar; AK PARTİ
sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) – Kabul edilmemiştir efendim!
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sayın Başkan, sayar mısınız lütfen!
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, saymadınız ama!
HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Kâtip üyelere sormadan karar veriyorsunuz!
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sayın Başkan, sayar mısınız!
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Saymadınız ama!
BAŞKAN – Saydık… 
FATİH ŞAHİN (Ankara) - Kâtip üyelere sorun.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen yerinize oturunuz.
İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır. (AK

PARTİ sıralarından gürültüler)
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan!
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sayın Başkan, lütfen sayar mısınız!
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Sayın! İtiraz ediyoruz!
HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Kâtip üyelere sormadan karar veremezsiniz!
BAŞKAN – Tekrar oylama yapamam efendim. 
Kabul edilmiştir.
On dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 17.04
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 17.40

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93’üncü Birleşiminin
Üçüncü  Oturumunu açıyorum.

Şimdi…
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Elitaş.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – İç Tüzük’ümüzün 13’üncü maddesine göre, biraz önce ara

vermeden önceki yaptığınız oylamada bir yanlışlık olduğu konusunda iddia ediyoruz.  Bu konuda
oylamanın yeniden yapılmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN – İç Tüzük 60’a göre tartışma mı açıyorsunuz, anlayamadım.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – 63’e göre usul… Sayın Başkan, İç Tüzük 13’üncü maddeye

göre yapılan oylamada bir yanlışlık olduğunu iddia ediyoruz, bu oylamanın yeniden yapılmasını
talep ediyoruz. 13’üncü maddeyi okuyayım isterseniz.

BAŞKAN – Evet, biliyorum.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – “Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli bir

yanlışlık olduğu iddia edilirse, Başkan usul görüşmesi açabilir.” 
Usul görüşmesi açacak mısınız Sayın Başkan, yoksa iddiamızı kabul edecek misiniz? Sayın

Başkan, 13’ü bir daha okuyayım mı?
BAŞKAN – Biliyorum efendim.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Efendim, bir karar verin ne yapacaksanız. Yeniden mi oylama

yapacaksınız, usul tartışması mı açacaksınız?
BAŞKAN – Usul tartışması açıyorum.
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Aleyhte…
OKTAY VURAL (İzmir) – Aleyhte…
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Aleyhte…
HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Lehte…
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Aleyhte…
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Aleyhte…
KAMER GENÇ (Tunceli) – Sayın Başkan, burada uygulanması gereken 141’inci madde. Bu

yanlış söylüyor.
BAŞKAN - Usul tartışması açmak istedi efendim.
KAMER GENÇ (Tunceli) – Hayır efendim, oylama… Bakın, 141’inci maddeye göre oylama

yapılmış. Hata yapıldıysa 5 kişi ayağa kalkacaktı, oylama sonucuna itiraz edecekti.
BAŞKAN – Evet. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) – Bunun 13’üncü maddeyle ilgisi yok efendim. Öyle bir şey yok
efendim. Burada usulsüzlük yok Sayın Başkan.

BAŞKAN – Sayın Genç, lütfen… Usul tartışması arzu ediyor.
Buyurun.

VIII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
1.- CHP grup önerisinin oylanmasında yanlışlık yapılıp yapılmadığı hakkında
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, biraz önceki yaptığınız işlem İç Tüzük’e

kesinlikle aykırı bir işlemdir ve görevinizin, yetkinizin ihlali işlemidir. 
Bakın, size İç Tüzük’ü hatırlatmak istiyorum. İç Tüzük’ün 16’ncı maddesi diyor ki: “Kâtip

üyelerin görevleri şunlardır:
1. Tutanakların tutulmasını denetlemek;
2. Tutanak özetlerini yazmak;
3. Genel Kurulda evrak okumak;
4. Yoklama yapmak;
5. Oyları saymak…” 
Siz kâtip üyelere bunları sormadan “Ben saydım.” diyorsunuz. 
İki: 141’inci madde…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Elitaş, burada yoktunuz siz.
İZZET ÇETİN (Ankara) – Salonda yoktu, kendi de yoktu.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “İşaretle oylamada usul”
“İşaret oyuna başvurulması gereken hallerde Başkan oylama yapılacağını bildirerek önce oya

sunulan hususu kabul edenlerin, sonra kabul etmeyenlerin el kaldırmasını ister.”
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Siz burada, salonda yoktunuz Sayın Elitaş.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “…Kâtip üyeler, kendi oylarını Genel Kuruldaki oyların

sayımı bittikten sonra Başkana bildirirler…”
İZZET ÇETİN (Ankara) – Başkan görüyor zaten. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – “…İşaretle oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve

aleyhinde el kaldıranları, Başkan ile kâtip üyeler beraberce sayarak tespit ederler. Aralarında
anlaşamadıkları veya oyları tespit edemedikleri hallerde, Başkan, oylama usulünü nasıl yapacağını
ifade eder…” 

Sayın Başkan, siz bunların hiçbirini uygulamadınız. (CHP sıralarından gürültüler)
MEHMET METİNER (Adıyaman) – Darbe yaptı, darbe!
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hepsini uyguladı, hepsini. 
İZZET ÇETİN (Ankara) – Sen burada yoktun. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Kâtip üyelerin yapması gereken görevi yaptınız. Siz kâtip üye

misiniz, Meclis Başkan Vekili misiniz; bir kere ona karar vermeniz gerekir. 
İZZET ÇETİN (Ankara) – Hayır, sen burada yoktun, ezbere konuşuyorsun!
MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bu, Meclise karşı yapılan bir darbedir.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Solunuzda oturan Kâtip Üye Sayın Fehmi Küpçü sizi

uyarmasına rağmen…
İZZET ÇETİN (Ankara) – Kim uyardı? Göz var, izan var!
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MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …“Sayın Başkan, bu tarafta 70 kişi var, bu tarafta 50 kişi
var.” demesine rağmen onları duymadan “Kabul edilmiştir.” dediniz. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Nerede 50 kişi var be! Sizden fazlaydık burada, sen nereden
biliyorsun?

BAŞKAN – Lütfen, sakin dinleyiniz.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sizden fazlaydık, fazla. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Sayın Başkan, siz orada Meclis Başkanı adına görev

yapıyorsunuz. 
AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) – Sen neredeydin?
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Meclis Başkanı adına görev yaparken İç Tüzük’e uymakla

mükellefsiniz. İç Tüzük’te açık ve net bir şekilde kâtip üyelerin görevleri sayılmışken, siz Meclis
Başkan Vekilliği yapmıyorsunuz, kâtip üyeliğe soyunuyorsunuz. 141’inci madde işaretle oylamanın
nasıl yapılacağıyla ilgili. 

İZZET ÇETİN (Ankara) – Sen dâhil, salonda yoktunuz. Sen dâhil, salonda değildiniz.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Net bir şekilde ve kâtip üyelere sorarak bu kararı vermeniz

emredici hükümken, kâtip üyelere hiç sormadan ve kâtip üye de sizi uyarmasına rağmen, “Kabul
edilmiştir, ben kararımı verdim.” diyorsunuz. 

İZZET ÇETİN (Ankara) – Göz var, izan var; muhalefet fazlaydı.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Onun için, Sayın Başkan, İç Tüzük’ün 13’üncü maddesine

göre “Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse…” Biz
önemli yanlışlık olduğunu iddia ediyoruz, usul tartışması da açıyorsunuz, bu usul tartışması
çerçevesinde yeniden oya başvurmanızı teklif ediyoruz; kararınızı, yanlış verdiğiniz kararı
düzeltmenizi tavsiye ediyoruz.

Saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
İZZET ÇETİN (Ankara) – Salonda yoktunuz. Sen dâhil, salonda değildiniz.
BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, buyurunuz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Kamer Genç konuşacak efendim.
BAŞKAN – Sayın Genç, buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) – Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında konunun İç Tüzük’ün 13’üncü maddesiyle ilgisi

yok. Konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakere edilen ve müzakere sonucu alınan bir kararın
oylamasıyla ilgilidir. Biz burada grup olarak bulunuyorduk, sizin grupta çoğunluk yoktu. 

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Nereden biliyorsunuz ya?
HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Nereden biliyorsun?
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Saydın mı?
KAMER GENÇ (Devamla) – Ya, neyse, filmleri koyalım buraya. Çoğunluk yoktu, sayıldı.

Ondan sonra Sayın Başkan… (AK PARTİ sıralarından “Sen misin kâtip üye!” sesi, gürültüler) 
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Burada mıydın sen?
KAMER GENÇ (Devamla) – Bir konuşmayın be, bir konuşmayın ya. Cehaletinizi ortaya

koymayın, size doğruları söylüyoruz, öğrenin bunu ya.
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Şimdi, İç Tüzük’ün 141’inci maddesine göre işaretle yapılan oylamalarda tabii ki “Divan
kâtibiyle Başkan beraber sayar.” diyor. Şimdi, Başkan da saydı.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Neyi saydı, neyi?
KAMER GENÇ (Devamla) – Ya, bir dakika be! Şimdiye kadar öyle mi yapıyorsunuz?
HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Beraber sayar… Oku bakalım, “Kâtip üyeler sayar.” diyor. 
BAŞKAN – Sayın Milletvekili, lütfen sessiz dinleyiniz.
KAMER GENÇ (Devamla) – Bugüne kadar bu Mecliste Sadık o kadar keyfî yönetiyor, Ayşe Nur

o kadar keyfî yönetiyor. Niye size şey etmiyor? Niye burada nazara almıyorsunuz? Ya, bir durun da
size söyleyelim.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sayın Başkan görevini suistimal etmiştir.
KAMER GENÇ (Devamla) – 141’inci maddeye göre Başkan dedi ki: “Kabul edilmiştir.” Şimdi,

siz o sırada içinizden 5 milletvekili ayağa kalkıp diyebilirdiniz ki: “Efendim, oylama yanlış
yapılmıştır.” (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – Kalktık. 
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Ayaktaydık, kalktık, sen yoktun burada.
KAMER GENÇ (Devamla) – Hayır, kalkmadınız efendim.
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Buradaydık be!
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, tutanakları getirtip bakalım. 5 kişi çıkıp da itiraz etmediğinize

göre oylama sonucu kesinleşmiştir, tekrarlamaya da gerek yok. 
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Üyeler kalktı Kamer Bey, sen yoktun.
KAMER GENÇ (Devamla) – Arkadaşlar, yıllarca burada çalıştık. Şimdi, siz, tabii,

çoğunluğunuzla hukuk tanımıyorsunuz, Anayasa tanımıyorsunuz, kanun tanımıyorsunuz, İç Tüzük
tanımıyorsunuz. 

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Darbecilik yapıyorsunuz ya, ne hukuku!
KAMER GENÇ (Devamla) – Burada çoğunluğunuz yoktu, daha doğrusu muhalefet

çoğunluktaydı. Saydı, Başkan dedi ki: “Kabul edilmiştir.” Yani niye bu kadar sizi rahatsız ediyor.
Zaten Hükûmet ve komisyon sıraya oturmadıktan sonra kanun çıkarmayacaksınız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ya, Soma’ya üzülmüyorlar mı Kamer Abi, sorsana.
KAMER GENÇ (Devamla) – Ya, bu kadar bu işi büyütmenin de bir anlamı yok. Hâlâ siz bu

kadardır Meclistesiniz, bu Meclisin çalışma usulünü öğrenmediniz. Yazık ya, şu Mustafa gibi hiç
aklı ermeyen birisini getirip buraya grup başkan vekili seçerseniz…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ya, Kamer Ağabey, Soma’ya üzülmüyorlar mı bunlar ya,
vicdanları sızlamıyor mu?

KAMER GENÇ (Devamla) - …ondan sonra gelir böyle şey olur. Yani şimdi burada Başkan
çıktı “Kabul edilmiştir.” dedi, 5 milletvekili çıkıp da ayağa kalksalardı, “Efendim, itiraz ediyoruz
oylama sonucuna.” deselerdi… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Kalktık biz, burada itiraz ettik be!
KAMER GENÇ (Devamla) – Ya, tutanaklar burada kardeşim, böyle bir itiraz da yapılmadığı için

bana göre oylama kesinleşmiştir.
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Burada itiraz ettik, sen görmedin mi? Dinlemedi bile!
KAMER GENÇ (Devamla) - Başkanın da oylamayı tekrarlamasına gerek yok. Zaten komisyon

ve Hükûmet oturmayacağına göre çıkarmayacaksınız.
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Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.
Buyurunuz Sayın Şahin. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi

Genel Kurulunun çalışmalarına başlayabilmesi için ön koşullarından bir tanesi de Başkanlık
Divanının teşekkülüdür. Başkanlık Divanı, Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya
başkan vekillerinden birisiyle kâtip üyelerinin Divanda yerini almasıyla teşekkül eder ve tüm bu
Divan üyelerinin görevleri vardır ve bunlar İç Tüzük’te açıkça belirtilmiştir. 

Kâtip üyelerin görevleri, İç Tüzük’ümüzün 16’ncı maddesinde sayılmıştır. Bu görevlerinden bir
tanesi de -16’ncı maddenin 5’inci fıkrası- “Oyları saymak.” olarak ifade edilmiştir. Ancak, ara
vermeden önce Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin oylamaya sunulmasında Genel Kurulu
yöneten Başkan kesinlikle kâtip üyelere görevlerini yapma imkânı tanımadan açıkça burada “hayır”
oyları fazla olmasına rağmen kâtip üyelerin görüşünü, kanaatini, görevlerini yapmasına fırsat
vermeden Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin kabul edildiğini ifade ederek Genel Kurul
çalışmalarına ara vermiştir. Bu açıkça İç Tüzük’e aykırıdır.

Ayrıca, İç Tüzük’ün 141’inci maddesi, işaretle oylamayı çok açık bir şekilde ifade ederek
düzenlemiştir. İkinci fıkrasında “Kâtip üyeler, kendi oylarını Genel Kuruldaki oyların sayımı bittikten
sonra Başkana bildirirler.” demektedir. “Oylama sonucu, Başkan tarafından Genel Kurula “Kabul
edilmiştir.” veya “Kabul edilmemiştir.” denmek suretiyle ilan olunur.” Başkanın bunu yapmazdan
önce kâtip üyelere oyları saydırması, görüşlerini alması gerekmektedir. Bu da İç Tüzük'ün ikinci
ihlalidir. 

Benden önceki konuşmacı, 141’inci maddenin son fıkrasında burada bize verilen imkânın,
fırsatın kullanılmadığından bahsetti ancak Sayın Başkan, lütfen tutanakları getirtin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Başkan, tutumun doğru, değiştirme, boşver.
FATİH ŞAHİN (Devamla) – Sizin “Kabul edilmiştir.” ifadenizden sonra burada en az 15-20

milletvekili -bendeniz de dâhil olmak üzere- Grup Başkan Vekilimiz Sayın Satır, Sayın Bilgin, Sayın
Macit, Sayın Kacır ve daha birçok milletvekilimiz ayağa kalkarak oylamanın yanlış yapıldığını ifade
etmiş, oylamanın tekrarlanmasını sizden istemiştir. Ancak, Sayın Başkan, bizim bu talebimizi yerine
getirmediniz, bundan dolayı tutumunuz yanlıştır. Bir tutumla, bir hareketinizle İç Tüzük'ün -yerinden-
en az 3 maddesini ihlal etmiş bulunmaktasınız.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Bizim irademize saygısızlık ne olacak ya?
FATİH ŞAHİN (Devamla) – Burada, Genel Kurula ilk bakışta dahi “hayır” oylarının açıkça

fazla olduğu anlaşılmakta. Eğer bu tutumunuz kabul edilirse, böyle bir teamül oluşursa -burada 200
milletvekili olmuş, 300 milletvekili olmuş, iradesi hiç önemli değil- farklı bir iradeyi burada siz
“Kabul edilmiştir.” deyip Meclis çalışmalarına devam etme imkânınızın yolu açılmış olur. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Öyle bir şey yok, Başkan çoğunluğa göre karar verdi.
MEHMET METİNER (Adıyaman) – Buradaki iradeye saygısızlık yapamaz! Meclisin iradesine

saygısızlık!
FATİH ŞAHİN (Devamla) – Bundan dolayı tutumunuz doğru değildir, aleyhinizdeyiz, lütfen

tutumunuzu değiştirin. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
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MEHMET METİNER (Adıyaman) – İrade saygısızlığı!
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Taşeronluk gelmesin diye mi yapıyorsunuz?
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Şahin.
Sayın Vural, buyurunuz. (MHP sıralarından alkışlar)
OKTAY VURAL (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aslında bir hafta önce burada Sayın Elitaş vardı, bu kanunun gündeme alınmasına “evet” dedi.

Sayın Çelik de buradan “Evet, çok olumlu bir adım attık, biz de katkı sağladık. Bunun bir an önce
kanunlaşması gerekir.” dedi. Ama bir hafta önce böyleydi, bugün “hayır” demek için çırpınıyor.

Muhtemelen, ilk oylamada, bir kere -biz saydık- kesinlikle muhalefet çoğunluk partisinden
fazlaydı. Muhtemelen, içinizdeki milletvekilleri de bu tutum değişikliğinden dolayı rahatsız olacak
ki oylamaya katılmamış olabilirler. (MHP ve CHP sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Şüphesiz
yani bunu da görmek lazım ve hâlen de böyle oldu. Doğrudur yani bu tavır doğrudur çünkü dün
“evet” dediğine bugün “hayır” demenin gerekçesi doğru değil.

RECEP ÖZEL (Isparta) – “Hayır” demiyoruz ki. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Şimdi, burada yapılması gereken ne var? Bizim muhatabımız

Divandır. Bizim, Divan içerisinde kâtip üyeler filan gibi parti taassubuyla meseleye bakmamız doğru
değil. Divanda Başkan sonucu açıkladı mı? Açıkladı. 

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – İtiraz ettik mi?
OKTAY VURAL (Devamla) – Burada itirazınız var mı? 
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Var.
RECEP ÖZEL (Isparta) – Var. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Usul tartışması açılıyor mu? Açılıyor. Başkan bu konuda kararı

verecek ama şunu ifade etmeliyim ki burada muhalefet sizden fazlaydı, hatta açık oylama talebi vardı
da fazla olduğu için açık oylama talebini geri aldı. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Evet, bravo!
OKTAY VURAL (Devamla) – Bu yönde bakıldığı zaman “Kâtip üyeler oyları saymalı.”

diyorsunuz. Peki, ben size soruyorum: Meclis açıldığı zaman yoklamada toplantı yeter sayısı olması
gerekmiyor mu? Ama, yönetenler “Toplantı yeter sayısı vardır.” diyor. 

HİLMİ BİLGİN (Sivas) – O ayrı maddede düzenlenmiş. 
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – O ayrı madde. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Peki, her bir “evet” ya da “hayır”da “Kabul edenler…” ya da

“Etmeyenler...” diye ayırdığı zaman…
HİLMİ BİLGİN (Sivas) – O ayrı maddede düzenlenmiş, 57’de düzenlenmiş o. 
OKTAY VURAL (Devamla) – …karar yeter sayısı istenmemesine rağmen karar yeter sayısını

kâtip üyelerin sayması gerekmiyor mu? Gerekiyor ama saymadan “evet” deniyor.
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Hayır, ayrı madde, ayrı madde. 
HİLMİ BİLGİN (Sivas) – O ayrı madde, 57’de düzenlenmiş o. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Dolayısıyla, bugün bakıldığında, burada yapılacak iş gayet açık

ve nettir. 
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Ayrı madde, İç Tüzük’e bakmanız lazım, 57’nci

maddeye bakın. 
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OKTAY VURAL (Devamla) – Yapılması gereken iş, burada bunun görüşülmesiyle ilgili
komisyon oturmaz, ertelenir, ondan sonra da yarın bir grup önerisi getirirsiniz, bu kanun
görüşülmesini 29 Şubata atarsınız, ondan sonra da bu işi ötelersiniz, yapacağınız iş budur. O
bakımdan, Sayın Başkan, bu konuda bir tartışma yapmak yerine İç Tüzük çerçevesinde zaten işlemler
devam ediyor. Bu devam eden işlemler neticesinde siz bir karar vereceksiniz…

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Biz irademizin yok sayılmasına seyirci kalamayız. 
OKTAY VURAL (Devamla) – …ama muhalefet burada fazlayken Adalet ve Kalkınma

Partisinin az olması…
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Hayır, hayır, hayır, hiç öyle değil. 
OKTAY VURAL (Devamla) – …bizim muhalefetin fazla olduğundan değil, Adalet ve Kalkınma

Partisi milletvekillerinin içindeki belki bir vicdan isyanıdır; bunu da olumlu gördüğümü ifade etmek
istiyorum. 

RECEP ÖZEL (Isparta) – Hiç de öyle bir şey yok ya. 
OKTAY VURAL (Devamla) – Dolayısıyla, İç Tüzük’te bunu izale edecek, ortadan kaldıracak

imkânlar çoğunluk iradesinde vardır. Bu irade kendi iradesini kullanmalıdır, bizim irademizi yok
sayması doğru değildir. Tavsiyem odur ki kendi iradelerini kullanarak bu işe bu şekilde çözüm
bulmaları daha sağlıklı olur. 

Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Vural. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan…
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Elitaş. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Vural ismimden de bahsederek “Perşembe günü kabul

ettiği şeyi bugün vazgeçti.” diye…
MEHMET METİNER (Adıyaman) – İrademizi yok varsaydınız.
BAŞKAN – Duyamıyorum, arkadaşlar bağırıyorlar çünkü, sizi anlayamıyorum. 
MEHMET METİNER (Adıyaman) – Kimseyi dinlemek gibi bir niyetiniz yok. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Vural ismimden de bahsederek Perşembe günü kabul

ettiğimiz bir konuda bugün farklı davrandığımızı ifade ettiler. 
BAŞKAN – Evet. 
İZZET ÇETİN (Ankara) – Doğru. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Müsaade ederseniz o konuda, sataşmıştır,69’a göre söz

istiyorum.
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sataşma yok ki burada. 
İZZET ÇETİN (Ankara) – Doğru söylüyor.
KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) – Doğru söylemiş. 
BAŞKAN – Buyurunuz. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sataşma yok burada. 
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IX.- SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
1.- Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın usul tartışması

üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakın, yaptığımız

konuşma tamamen kurallarla alakalıdır. Şu anda Meclis Başkan Vekilinin yaptığı iş kuralsızlıktır, İç
Tüzük’e aykırı bir uygulamanın teamül hâline gelmesini önlemektir. Ne ben ne de Fatih Bey
konuşmasında bu konuyla ilgili, kanun teklifinin sıraya alınıp alınmamasıyla ilgili herhangi bir
beyanda bulunmadık. Perşembe günkü sözümüz neyse onun arkasındayız, aynen ifade ediyoruz.
Sayın Bakan da dâhil olmak üzere bunu söylüyoruz. 

Sayın Başkan, yaptığınız ikinci kural ihlali: Kırmızı gündemde bu yok, bu kanun teklifi
yayınlanmamış. 52’nci maddeye bakarsanız, kırk sekiz saat geçmeden bunun görüşülebilmesi için
Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin “Bunun kırk sekiz saat geçmeden görüşülmesi” diye ifade
edilmesi gerekir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – 37’ye göre, 37’ye.
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – Yani, burada, biz gruplara da herhâlde bunu anlatacak değiliz.

(CHP sıralarından “Ooo” sesleri, gürültüler) 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hiç de bilmiyorsun Elitaş, hiçbir şey bilmiyorsun. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bunu sizin kontrol etmeniz gerekir. 
İkincisi, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakın, taşeron işçilerin maden ocaklarında

çalışmamasıyla ilgili kanun teklifini perşembe günü olumlu gördük. O gün burada teşekkür
konuşması yapan arkadaşımız…

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Haydi, söyle burada. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - …sanki kanun teklifini kabul etmiş gibi teşekkür konuşması

yaptı. İlk defa sıraya girmesiyle ilgili bir milletvekili geldi, burada teşekkür konuşması yaptı. Dedik
ki biz Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grup Başkan Vekiline, diğer arkadaşlara da ifade ettik: Bakın,
bu tepeden inmeyle olmaz. Sosyal Güvenlik Kanunu’na ek maddeyle bunu ilave ederek olmaz.
Yapılması gereken doğru iş, bunu Komisyona çekin, biz de bunu kabul ediyoruz, itirazımız yok ama
bunu esas maddeler içerisinde, kanunun esası içerisinde değerlendirelim diyoruz.

Tekrar teklif ediyorum. Burada popülizm yapmaya gerek yok. Açıkça diyoruz ki: “Taşeron
işçilerle ilgili kısmı değerli milletvekili Komisyona çeksin, Komisyonda bunu görüşelim, ilgili
kanunda ilgili yerlerine koyalım… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) – …ek maddeyle gelip de yani günün anlam ve önemine binaen

burada popülizm yaparak hiç kimsenin fırsatçılık içerisinde bulunmasının doğru olmadığını ifade
ediyorum.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Elitaş.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan…
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın Kaplan, daha önce söz istemişti, ona vereceğim.
Lütfen buyurunuz Sayın Kaplan.
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HASİP KAPLAN (Şırnak) – Tutanaklara geçmesi açısından şunu ifade etmek istiyorum: İç
Tüzük’te işaretle oylama konusu olan bir öneriyi konuştuk ve sordunuz “Kabul edenler.” diye.
Muhalefetten çoktu. 

MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Size göre çoktu.
HASİP KAPLAN (Şırnak) - AK PARTİ’liler, Orhan Veli’nin dediği gibi “Bu havalar beni

mahvetti.” misali bahçedeydiler, hepsi bahçeye gitmişti ama inanın, üçte 1’i de vicdanen el
kaldırmadı; vicdanen.

FATİH ŞAHİN (Ankara) – Buna siz değil, kâtipler karar verir.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Aklı başına gelip de -İç Tüzük’te- 5 kişi de kalkmadı, itiraz etmedi

5 kişi. 
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Kâtipler karar verecek.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Olabilir, grup başkan vekili ayağa kalkmamış olabilir. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Yani bu tartışmayı boşuna yapıyoruz Sayın Başkan.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sen havalarda uyuyordun, bu havalarda. Belma Hanım ayağa

kalktı, 20 milletvekili de arkasından…
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Zaman öldürüyorlar. Sayınız çoktur, her şeyi reddediyorsunuz.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sen bu havalarda uyuyordun.
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sonra, kırk sekiz saate gelince; kırk sekiz saat geçmeden bin tane

yasa görüştünüz.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.
OKTAY VURAL (İzmir) – Sayın Başkan, Sayın Elitaş, milletvekillerinden rica ediyor, hiç buna

gerek yok. Esas komisyon, şu andan itibaren bu kanun tasarısını İç Tüzük’e göre geri isteyebilir.
Bunu kullanın, elinizdeki yetkileri kullanın. 

ENGİN ALTAY (Sinop) – O vermedi ki istesin. Hayır, isteyemez.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın Hamzaçebi, siz ne söyleyeceksiniz? 
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Efendim, şimdi Sayın Elitaş, Cumhuriyet Halk

Partisi grup önerisinin İç Tüzük’e aykırı olduğunu söyleyerek bize sataşmada bulunmuştur yani “Kırk
sekiz saat geçmeden Cumhuriyet Halk Partisi bunu getiremez.” diye. Oysa, bizim yaptığımız işlem
tamamen İç Tüzük’e uygundur, İç Tüzük’e aykırı bir şey yoktur. Bunu tamamıyla çarpıtmak suretiyle
sataşmada bulunmuştur efendim.

Söz istiyorum.
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Gündemde yok, gündemde yok.
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın

sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle
konuşması

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, aslında ben bu tartışmayı son derece yadırgıyorum. 13 Mayısta Soma’da

büyük bir facia meydana geldi… 
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MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Usulü tartışıyoruz, usulü.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - …301 vatandaşımız hayatını kaybetti. 
MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Sayın Başkan, usulü tartışıyoruz, keyfî verilen kararı

tartışıyoruz, içeriği tartışmıyoruz şu anda. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 20 Mayısta Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak

biz buraya Sayın Haydar Akar’ın kanun teklifini getirdik, maden iş kolunda taşeronluğa son verelim
dedik. 

ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Konu bu değil ki şu anda, sayı…
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Oy birliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Kurulu bunu kabul etti, bütün milletvekilleri kabul etti, tarihî bir gün olarak bundan mutlu olduk.
Ondan bir hafta sonra Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak diyoruz ki: “Bu teklifi son sıradan alalım
gündemin 3’üncü sırasına getirelim, bir an önce görüşelim.” ve siz buna itiraz ediyorsunuz. Bu kabul
edildi, “Hayır, bu görüşülemez.” diyorsunuz.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) – Kabul edilmedi, kabul edilemedi, kusura bakmayın.
ALİ ERCOŞKUN (Bolu) - Şu anda onu tartışmıyoruz. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani, bu bir samimiyet testi oldu, biz sizin bu

konuda samimi olmadığınızı anladık. 
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Samimiyet polisi mi oldun? Samimiyet polisi misin?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İstiyorsunuz ki biz bunu oyalayalım, gerilerde

kalsın, tarihin karanlıklarına gömelim, Soma aynı şekilde devam etsin. Evet, niyetiniz buydu.
İkinci olarak söyleyeceğim şudur: Sayın Başkan burada salonu gördü, ben de burada salonu

izliyorum. 
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Biz de gördük.
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Kâtip üyeler de gördü.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Grubumuza baktım, muhalefete baktım, Milliyetçi

Hareket Partisine baktım, Halkların Demokratik Partisine baktım, sayınız yoktu burada. 
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sizin göreviniz değil, kâtip üyelerin görevi.
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Siz Grup Başkan Vekilisiniz, kâtip üye değil.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sizin derdiniz muhalefetin çok olması değil, sizin

az olmanız ve mahcup oldunuz Genel Başkanınıza karşı, nasıl hesap vereceğinizi düşünüyorsunuz.
Bence böyle bir hesap verme endişesine kapılmayın, göğsünüzü gere gere deyin ki: “Soma’yla ilgili
Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi kabul edildi. Tutumumuzu değiştirelim, hemen yarın bunu
görüşmeye başlayalım.” 

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Yok canım!
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Var mısınız, yarın görüşmeye başlayalım?
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Kılıçdaroğlu öyle bir talimat mı verdi sana?
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Popülizm mi var, popülizm mi?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP

sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.
Sayın milletvekilleri, bu…
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FATİH ŞAHİN (Ankara) – Sayın Başkan, özür dilerim, konuşmamda tutanakları getirmenizi
istemiştim. Şu anda tutanaklar geldi. 

Bakın, 141’in sonunda “Oylamanın tekrarlanması istenirse oylama salon ikiye bölünmek
suretiyle tekrar yapılır.” diyor. Tutanaklara baktığımızda:

“Recep Özel (Isparta) – Kabul edilmemiştir efendim. 
Fatih Şahin (Ankara) – Tekrar sayar mısınız? 
Hilmi Bilgin (Sivas) – Sormadan karar veriyorsunuz.”
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Ee, ne olmuş?
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Mihrimah Belma Satır 4, Osman Aşkın Bak 5 kişi. Tutanaklara göre

5 kişi itiraz etti. (CHP ve MHP sıralarından gürültüler)
Salonu ikiye bölüp yeniden saymanız gerekirdi. Lütfen tutumunuzu değiştirin Sayın Başkan. 
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Ya da elektronik cihazla…
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – O tutanaklar burada Başkanım, tutanaklar burada. 
BAŞKAN – Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri…
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Tutanaklar burada, lütfen gereğini yerine getirin. 
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
Lütfen yerinize oturunuz, lütfen. 
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Tutanakları istetin lütfen Sayın Başkan, itirazımız burada, lütfen

tutanakları istetin. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Gerek görmüyor.

VIII.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam)
1.- CHP grup önerisinin oylanmasında yanlışlık yapılıp yapılmadığı hakkında (Devam)
BAŞKAN – Tutanaklara ben de bakacağım efendim ve önerinin oylamasında herhangi bir

düzeltmeyi gerektirecek hususun olmadığını değerlendiriyorum. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Oya sunar mısınız Sayın Başkan?
BAŞKAN – Görüşmelerimize devam ediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Zaten hatayı siz yaptınız, kendiniz değerlendiremezsiniz,

hatayı zaten siz yaptınız. 
ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Saygısızlıktır, saygısızlık!

VI.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
D) ÖNERGELER
1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, (2/1138) esas

numaralı 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına veya
Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi’nin
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/161)

BAŞKAN – Şimdi, İç Tüzük’ün 37’nci maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma
önergesi vardır. Okutup işleme alacağım ve daha sonra oylarınıza sunacağım. 

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Kabul et Başkan, gerek yok. 
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Onu da kabul edin. 
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MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Oylamaya lüzum yok Başkan, kabul et. 
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Oya sunmayın, kabul edin, direkt kabul edin. Hiç boşuna oya

sunmayın. Hiç okutmayın da hatta Sayın Başkan, yormayın kendinizi. Okutmayın da oya da
sunmayın. Böyle Meclis mi yönetilir!

BAŞKAN – Lütfen, sakin olunuz, çoğunluğu sağlayınız, lütfen.
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Olur mu, böyle Meclis mi yönetilir!
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Okutmanıza gerek yok! 
ALİ ERCOŞKUN (Bolu) – Yani, böyle bir şey olabilir mi Sayın Başkan, resmen katlettiniz

Meclisi. 
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Sayın Başkan, okutmanıza gerek yok, devam edin! 
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Hayır, devam edin, okutmayın, niye okutuyorsunuz!
BAŞKAN – Lütfen sakin olunuz. 
Buyurunuz, okuyunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(2/1138) Esas numaralı Kanun Teklifimin İç Tüzük 37’ye göre Genel Kurulda görüşülmesini

saygılarımla arz ederim. 
Doğan Şafak 

Niğde 
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Şafak. (CHP sıralarından alkışlar)
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Tutanaklara bakın, tutanaklara. 
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Tutanakları niye istetmiyorsunuz Sayın Başkan?
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) – Tutanaklara niye bakmıyorsunuz?
MUHAMMET BİLAL MACİT (İstanbul) – Oylamaya siz karar veriyorsunuz zaten, ne gerek

var. 
DOĞAN ŞAFAK (Niğde) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; başlamadan önce, çok sayıda

talep geldi bu konuyla ilgili, kara yolları işçilerinden, şeker fabrikası işçilerinden, kamuda çalışan
üniversite mezunu işçilerden çok sayıda talep geldi ancak ben 5620 sayılı Kamuda Geçici İş
Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne
Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifimin doğrudan gündeme alınmasıyla ilgili söz aldım. 

Bilindiği üzere, Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya
Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında 5620 Sayılı Kanun 04/04/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kanunla ilgili, 2006 yılı içerisinde usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş
pozisyonlarında toplam altı ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçilere sürekli işçi
kadrolarına veya istekleri hâlinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma hakkı tanınmıştır. 

O tarihte bazı belediyelerde -başta Niğde Belediyesinde olmak üzere birçok belediyede- belediye
başkanlarının hatalı işlemlerinden dolayı kadro alması gereken 1.500-2.000’e yakın işçi kadro
alamamıştır. Burada çalışan işçilerin ve emekçilerin hiçbir kabahati yoktur. Tamamen belediye
başkanlarının hatalarından kaynaklanan mağduriyetin işçiler, emekçiler ve onların çocukları, aileleri,
gelecekleri adına giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kapanan belediyelerdeki binlerce geçici işçinin
de işlerine son verildiğini ve sokakta bırakıldığını, özel idarelerin kapılarının işçilere kapatıldığını
belirtmek isterim.
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Değerli milletvekilleri, Anayasa’mızın 49’uncu maddesi çalışma hürriyetini belirlemiş, bu
noktada devlete temel ödevler ve görevler yüklemiştir.

Ayrıca, Anayasa’mızın 55’inci maddesinde yer verilen düzenlemeyle de, eşit işe eşit haklar
prensibiyle işleyen bir Anayasa esastır, “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun, adaletli bir ücret
elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” demektedir.

Yerel yönetimler ile merkezî yönetim arasındaki siyasal çekişmeler işçiyi ve emekçiyi mağdur
etmektedir. İşçiye çalışma vizesi alma konusunda belediyeler ile merkezî yönetimler uyuşamamakta,
bu durum işçiye sirayet etmekte, telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına sebep olmaktadır. İdari
ilişkilerin hak kayıplarına sebep olmaması ve sosyal devletin temel esaslarının korunması için söz
konusu kanuna geçici bir madde eklenmesi gereği doğmuştur.

“Madde Gerekçeleri
Madde 1- Maddeyle, 5620 sayılı yasa ile kadroya geçirilen işçilere verilen haklardan vize

sorunları sebebiyle yararlanamayan; 01.01.2006 tarihinden önce Belediyelerde işçi olarak çalışanların
vizeden muaf tutulması amaçlanmıştır.”

Değerli arkadaşlar, “5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi
Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun

Madde 1- 04.04.2007 tarihli 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli
İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinden sonra gelmek üzere
geçici bir madde eklenmiştir. 

‘Geçici Madde 5- Bu kanun uygulanmasında 01.01.2006 tarihinden önce Belediyelerde işçi
kadrosunda geçici süreli işlerde 3 yıl kıdeme sahip işçilerin kadroya alınmasında vize şartı aranmaz.’

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.” 
Bu kanun teklifine destek vereceğinizi umut ediyor, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP

sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
FATİH ŞAHİN (Ankara) – Ne gerek var!
İZZET ÇETİN (Ankara) – Ben söz istemiştim. Sayın Başkan, benim söz hakkım vardı. 
BAŞKAN – Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir. 
Şimdi, alınan karar gereğince…
ÜNAL KACIR (İstanbul) – Edildi, edildi!
BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri, çok rica ediyorum.
Alınan karar gereğince, gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmına geçiyoruz. 
Bu kısmın 1’inci sırasında yer alan, üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili

sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla
kurulan Meclis araştırması Komisyonunun 427 sıra  sayılı Raporu üzerindeki genel görüşmeye
başlıyoruz. 
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X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 Milletvekilinin; Konya Milletvekili Kerim Özkul

ve 25 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve 21 Milletvekilinin; Adana Milletvekili
Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin; Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve 23 Milletvekilinin; BDP
Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ve Yalova Milletvekili Muharrem
İnce ve 22 Milletvekilinin; Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti
ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Bir Meclis
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/136, 176,
177, 178, 179, 180, 181) (S. Sayısı: 427) (x)

BAŞKAN – Komisyon? Burada. 
Hükûmet?  Burada. 
İç Tüzük’ümüze göre… 
OKTAY VURAL (İzmir) -  Sayın Başkan, şu anda o kanuna geçmemiz gerekmiyor mu? 
Sayın Başkan,  Genel Kurul, bugünkü çalışmasını bugün kabul ettiği önergeyle tespit etti. Dolayısıyla

“Bu kanunun tamamlanmasına kadar” diyor. O zaman kanunu görüşmemiz gerekmiyor mu? 
RECEP ÖZEL (Isparta) – Hayır. 
BAŞKAN – Önce bunu görüşmemiz gerekiyor, sonra kanunu görüşeceğiz.  
OKTAY VURAL (İzmir) – Efendim, ama bakın, bundan önceki Danışma Kurulu önerisi “Özel

gündemde yer alacak işlerin tamamlanmasına kadar” diyor. Peki, nasıl görüşeceksiniz? Danışma
Kurulu kararı bunun tamamlanmasına kadar diyor. Şimdi bu kabul edildiğine göre bunun
görüşülmesine başlanması gerekiyor. 

BAŞKAN – Bu daha önce kabul edildiği için o onu kaldırmıyor efendim. Bu bittikten sonra
yasayı görüşeceğiz. 

HASİP KAPLAN (Şırnak) – Sayın Başkan, bir şey söyleyeceğim. 
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Kaplan. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Geçen dönemin bütün Meclis araştırması komisyonu raporlarının

-2012’nin- hepsini bugün görüşüyoruz. 
BAŞKAN – Evet, birincisini görüşüyoruz. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) - Benim hepsinde önergem var ama bir de maden araştırması

komisyonunun raporu vardı. Orada da hem komisyon üyesiydik hem önergemiz vardı yani Sayın
Bakan veya Komisyon bir açıklama getirmeli. Niye bütün araştırma komisyonu raporları görüşülüyor
da maden komisyonu bugün görüşülmüyor? 

BAŞKAN – Herhâlde tamamlanmamış, bilmiyorum. 
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Hayır, verdik efendim, 2010’da Meclis Başkanına bizzat iktidar

partisinin milletvekilleriyle verdik fakat o komisyonda…
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) – Geçen dönem geçti Sayın Kaplan. 
BAŞKAN – Şimdi, bugün, daha önce alınmış olan karar gereğince bu ikisini görüşeceğiz,

perşembe günü de bir başka raporu daha görüşeceğiz efendim. Onun için, onun da sırası herhâlde
haftaya gelecektir diye düşünüyorum.
                                  
(x) 427 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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HASİP KAPLAN (Şırnak) – Haftaya niyetleri varsa gelir.
BAŞKAN - Şimdi, efendim, İç Tüzük’ümüze göre Meclis araştırması komisyonunun raporu

üzerindeki genel görüşmede ilk söz hakkı önerge sahiplerine aittir. Daha sonra, İç Tüzük’ümüzün
72’nci maddesine göre, siyasi parti grupları adına birer üyeye, şahısları adına 2 üyeye söz verilecektir.
Ayrıca, istemleri hâlinde komisyon ve Hükûmete de söz verilerek bu suretle Meclis araştırması
komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlanmış olacaktır. Madde 104 ve 103’e göre… 

Konuşma süreleri, komisyon, Hükûmet ve siyasi parti grupları için yirmişer dakika, önerge
sahipleri ve şahıslar için onar dakikadır.

Komisyon raporu 427 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum:
Önerge sahipleri olarak, Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, Adana Milletvekili Ali Halaman,

Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, İstanbul Milletvekili
Fatma Nur Serter; gruplar adına, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Ahmet
Duran Bulut, Hakların Demokratik Partisi Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan,
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı, Adalet ve Kalkınma
Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge; komisyon olarak, İstanbul Milletvekili
Halide İncekara; şahısları adına da İstanbul Milletvekili Şirin Ünal konuşacaktır.

Şimdi, önerge sahibi olarak ilk konuşmacı Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu’nu çağırıyorum.
Buyurunuz Sayın Selamoğlu… Yok.
İkinci konuşmacıyı çağırıyorum: Adana Milletvekili Ali Halaman… (MHP sıralarından alkışlar) 
Buyurunuz Sayın Halaman, süreniz on dakika.
ALİ HALAMAN (Adana) – Sayın Başkanım teşekkür ederim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına hepinizi saygı,

sevgiyle selamlarım.
Sayın milletvekilleri, ülkemizin daha müreffeh bir geleceğe sahip olması açısından gerekli

olduğuna inandığımız üstün zekâlı ve yetenekli çocukların ileride önemli roller oynayacak yetişkinler
hâline getirilmesi için ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak olmaları nedeniyle bu üstün yetenekli
çocuklarla ilgili geçmiş dönemde, yani biz 57’nci Hükûmet döneminde de bir Meclis araştırması
önergesi vermiştik. Komisyonlar kuruldu, çalışmalar oldu fakat aradan zamanlar geçti,
memleketimizin içinde bulunduğu durumlardan dolayı -Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere-
bu üstün yetenekli çocuklarla ilgili öne çıkan çok ciddi bir faaliyet olmadı. Bugün de, on senedir
AKP iktidar olmasına rağmen, yani üstün yetenekli veya Millî Eğitim Bakanlığında ilim ve bilimi
organize etme noktasında, yani üniversitelerden mezun olan çocukların öğretmen olarak atanmadığı,
en az 300 bin öğretmenin ortada gezdiği bir dönemde üstün yetenekli çocukları fark ettirmek için
geçmiş dönemde bir Meclis araştırması önergesi verdik. Bu önergemizden dolayı ben söz almış
bulunmaktayım. Mecliste grubu bulunan  diğer -AKP, Cumhuriyet Halk Partisi, BDP- milletvekilleri
de bu mevzuyla ilgili bir önerge verdikleri için bu önergeleri Meclis birleştirerek bir komisyon kurdu.
Bu Komisyonun Başkanı –iktidar olan partiden- İstanbul Milletvekilimiz Halide İncekara oldu.
Halide Hanım Komisyonu üç ay çok ciddi çalıştırma noktasında, hem yurt içinde hem yurt dışında,
ilim, irfan veya nanoteknoloji deniliyor son zamanlarda, bu alanlarda öne çıkan bütün isimleri, yani
TÜBİTAK dâhil, fen liseleri dâhil, üniversiteler dâhil, yüksekokullar dâhil, daha çok üstün yetenekli
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çocukları eğitme noktasında, bilim ve sanat merkezleri -epeydir Türkiye'nin hemen hemen 60 ilinde
var olan- üzerinden, üstün yetenekli çocukların zekâları nasıl fark edilir kanaatiyle uzun dönem
düşüncelerini fiziki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde aldı. Bunun ötesinde kurum, kuruluşları
aşarak, bu kendi dallarında marka olmuş, öne çıkmış, kendini fark ettirmiş isimleri Meclise davet
edip, onları komisyon üyelerine dinletme, dolayısıyla onların kendilerini ilgili dalda -sanatta, sporda,
ilimde, icatta, mucitlikte- nelerin yapılması gerektiği noktasında komisyona hep anlattırdı. 

Bununla yetinmeyip, Meclisin imkânlarını kullanarak zaman zaman İstanbul, zaman zaman
Ankara’nın içerisinde öne çıkmış okulları, bilim, sanat merkezlerini, fen liselerini, Anadolu liselerini,
bazen öne çıkan üniversiteleri, milletvekili, raportör arkadaşlarla bizatihi ziyaret ederek bunun nasıl
yapılması gerektiğini anlattırdı, rapor ettirdi ve milletvekili olan arkadaşlarımız kendi düşünceleriyle
katkıda bulunma imkânlarını da buldu.

Bununla yetinmeyip, yine Türkiye Büyük Millet Meclisinin imkânlarını kullanarak, yani maddi
imkânlarını bu mevzuda seferber ederek, yurt dışı dediğimiz, yani Avrupa ülkesinde, dünya milletleri
ailesi içerisinde, insanların ihtiyaçlarına cevap verme noktasında ileriye taşınan -yani teknolojide
daha çok- üstün yetenekli olarak kabul edilen, Avrupa’da Almanya’yı, son günlerde, son elli yıllık
tarihimiz içerisinde bilişim, iletişim, dolayısıyla otomotiv sanayisinde ileriye giden -heyetler hâlinde-
Güney Kore’yi ziyaret ettirdi. Güney Kore’ye ekip olarak gittiğimizde -içinde ben de vardım- yani
oradaki üniversiteleri, iki yıllık enstitüleri, dolayısıyla kâşif noktasında, mucit noktasında ileri giden
ticari kuruluşları, kurumları, müesseseleri on gün, dinlenmeden, komisyon üyesi arkadaşlarımızı da
çalıştırarak, gayet iyi bulduğum ve Türkiye ile mukayese yaparak bir farklılığı ortaya çıkartma
noktasında bir rapor yani “fikir jimnastiği” dediğimiz, “think tank” dediğimiz amaçları yaptırarak
bugüne gelmiş bulunmakta.

Dolayısıyla, ben, bugün, 427 sıra sayılı bu Rapor’un Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşülmesini, bu raporda tespit edilenleri Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde -belki ilgili bakanlık
gibi gözükür- okulların, eğitimin, üstün yetenekli çocukların ortada kaldığı bir dönemi inşallah bu
Meclis -bu çok kıymetli, çok uğraş verilen raporu- icraat ve yürütme noktasına getirmesini -yani bu
Hükûmetten, bu Hükûmetin millî eğitimle ilgili ne kadar da dibe vurduğu anlaşılmasına rağmen,
kendi yetiştirdiğini, hem sosyal hem sayısal üniversitelerden, atamadığını görmeme rağmen- yani,
Türkiye’nin bu, araç veya “nanoteknoloji” dediklerinde geri kaldığımızı, biraz daha ileriye taşıma
noktasında Hükûmetin politikasını bu rapor üzerinden icraya koymasını bekliyor, bu raporun
hazırlanmasında emek verenlere teşekkür ediyor, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. 

Sağ olun. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Halaman.
Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu...
Buyurunuz Sayın Selamoğlu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
TÜLAY SELAMOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi sevgiyle,

saygıyla selamlıyorum. 
Üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine

katkı sağlayacak etkin istihdamların sağlanması amacıyla kurulan Meclis araştırması komisyonu
raporu üzerinde bu komisyonun üyesi olarak ve önerge veren biri olarak söz aldım.
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Toplumda üstün yeteneklilik eğitimine önem verilmesi ve yeteneğin desteklenmesi bireyin
potansiyelini en üst düzeyde kullanmasına fırsat vererek bireysel mutluluğunu artırırken, toplumsal
gelişime ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Meclisteki tüm siyasi partilerin ortak
duyarlılığında, hepsinin önergeleriyle kurulan üstün yetenekliler komisyonunun çalışmalarında,
özellikle bu alanda çalışan tüm akademisyenleri çağırarak bilgilendirmelerini aldık, yazarların
eserlerini dinledik, kamu ve özel sektöre ait uygulamaları inceledik ve ziyaret ettik, bu konuyla ilgili
kanuni sorumlulukları olan veya olması gerektiğini düşündüğümüz kamu kurum ve kuruluşlarının
yetkilileriyle görüştük, üç grup hâlinde, üç ülkenin -Güney Kore, Yeni Zelanda ve Almanya-
uygulamalarını görmek ve incelemek için ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretler içerisinde Almanya
ziyaret heyetindeydim. Almanya’daki örneklerden bahsedeceğim ve sonuçta, özellikle, diğer ülkelere
giden arkadaşlarımızın raporlarıyla genel düşüncelerimizi aktardığımız bölümle de bitireceğim.

Almanya’da eğitim uygulamaları eyalet meclislerinin kararıyla oluyor. Her eyalet kendi
müfredatını, kendi kurallarını kendisi belirliyor. Ortak olan tek şey var: 4+4+4. Özellikle Düsseldorf,
üstün yeteneklilerle ilgili seçimleri 4’üncü sınıftan sonra yapıyor. Biz şunu gördük: Tüm eyaletler
bedensel gelişimi tamamlaması için 4’üncü sınıfa kadar rahat bırakıyor, özel eğitimlerle devam
ediyor. 4’üncü sınıftan sonra sınıflar karma olduğu hâlde dörtte 3 ek dersler geliyor. En önemli konu,
tatil akademileri ve kampların düzenlenmesi Düsseldorf’ta. Yaratıcılık, doğa bilimleri, robotik ve
matematik üzerine bu yetenekli çocuklar yaz dönemlerinde kampa alınıp ilgi alanları üzerinde takip
ediliyorlar, grup çalışmaları takip ediliyor.

Frankfurt’un özelliği ve bizde bazı dönemlerde, bazı bölgelerde uygulanan bir sistem aslında:
Fleksi sınıflar. İlk dört yıl için 1, 2 ve 3, 4’üncü sınıflar bin okuldan 100’ünde karma ve Frankfurt
Eğitim Bakanlığı tüm okullarda fleksi sınıfları aktif hâle geçirmeye çalışıyor, bunu eğitimde başarı
olarak görüyor ve yine özel öğretmenlerin eşliğinde -daha doğrusu, onlara “öğretmen” denmiyor,
“eşlik edici” deniyor- öğrenmeyi öğretmeye çalışıyorlar. 

Aşağı Frankonya bölümünde değişik bir uygulama var. 6’ncı sınıftan sonra üst sınıflarda ilgi
alanları ve becerilerinin olduğu noktalarda çocuklar birlikte ders yapıyorlar yani 7’nci sınıf
öğrencisiyle 12’nci sınıf öğrencisi aynı dersi, matematik dersini ya da ilgi alanına göre sosyal bir
dersi ya da spor çalışmalarını birlikte yapıyorlar. 

Münih’te sistem 6’ncı sınıftan itibaren başlıyor ama zenginleştirme eğitimi yapılıyor. Öğrencileri
farklı yaş gruplarında 6’ncı sınıftan sonra da yan yana getiriyorlar.

Bu gezdiğimiz eyaletler ve diğer eyaletlerdeki uygulamalara baktığımızda sistem 4+4+4
üzerinden ve aktif çalışma, yoğunluk takip sistemi 4’üncü sınıftan sonra.

Biz, bütün akademisyenlerin bize verdiği bilgiler, tüm çalışmalar, kurumlar, diğer ülkelerdeki
uygulamaları inceledikten sonra Türkiye’deki en büyük sorunun tanılamayla başladığını gördük.
Çünkü başta şunu tespit etmemiz gerekiyor: Üstün zekâlı çocuklarımız var, üstün yetenekli
çocuklarımız var ama bunları nasıl keşfedeceğiz? Özellikle bireysel başvuru, ailenin farkında olması
ya da bulunduğu okul içerisinde okulların bunları takip etmesi veya okul notlarıyla direkt takip
şeklinde olabilecek çalışmalar bunlar. 

Tanılamayı yaptık diyelim, tanılamayı yaptık, peki, tanılamayı yapacak ekipte görevliler kim
olacak? Yani, tanılamada kimler görev alabilir diye baktığımızda -ülke uygulamaları ve uzmanların
tavsiyelerinde- pedagoglar, psikologlar, eğitimciler, sanat ve spor dalında uzmanlar tavsiyesi geldi.
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Peki, aile diyor ki: “Benim çocuğum üstün yetenekli.” Biz bunu hangi metotla tanılayacağız? Bu
sefer yetenek, motivasyon ve beceri sistemleri giriyor ama Türkiye’de şunu fark ettik: Türkiye’ye has
mantık ve test sistemi yok. Genelde çeviri şeklinde uygulanıyor. Çeviriler… Başka ülkelerin
uyguladıkları metotlar Türkiye’de çeviriye dönüşüyor, hatta bu çevirilerde yanlışlıklar yapılıyor.
Galiba 1980’lerde, bir olay gerçekleşmiş. Çocuğa verilen, sorulan soru: “İngilizce ‘house’
kelimesinden 2 tane yeni sözcük üretin.” 5 harfli bir kelimeden bahsediyoruz. Bunu çeviri yapan
direkt şöyle yapmış: “‘Ev’ kelimesinden 2 tane yeni kelime üretin.” Yani, bazen bu çeviricilerin de
zekâ seviyelerini ölçmek gerekiyormuş o dönemde. 

Ama, bunların tespitleri yapıldıktan sonra biz baktık ki Türkiye için, Türkiye’ye has, kendi
mantık, bakış açımızla zekâ testinin oluşturulması gerekiyor yani kurumsal olarak. Peki, sadece
“mantık, şekil” dediğimiz matematiksel zekânın ölçüldüğü bir test mi? Hayır, 77 milyon için... Bizim
yetenekli sporcularımız, yetenekli sanatçı çocuklarımız da var, onlarla ilgili beceri, mantık ve yetenek
testlerinin yapılması gerekiyor. Genelde sadece bu da yetmiyor, psikolojik değerlendirme ve grup
izlemeler gerekiyor. 

Peki, tanıladık ama kaç yaşında tanılamaya başlayalım da… Genel tavsiyeler “3 yaşından
başlayarak 4’üncü sınıfın sonuna kadar” tespiti yapıyor. 

Eğitim uygulamalarıyla ilgili, tamam, tanıladık, nasıl uygulayacağız noktasına baktığımızda,
zorunlu eğitim modeli içinde nasıl bir uygulama gelecek? Belli bir müfredat var, belli kurallar var ama
bunun daha ilerisinde, bazı alanlarda yetenekli çocuklar var. Bu alanda da erken okula alma, sınıf
atlama, sınıf birleştirme, eğitim zenginleştirme, günlük ders saatleri sonrası özel programlar, bireysel
yeteneklerin desteklenmesi ama en önemlisi, üniversitelerde ortak ders. Genelde uygulamalar:
Almanya’da 12’nci sınıfta üniversitelerde ortak sisteme geçerken, bir uygulamada da 11’inci sınıfta
üniversiteden ders alma ve destek bölümüne geçiliyor. Zorunlu eğitim süresi içerisinde, okul öncesi
tespit olduğunda, 3 yaşında tespit edilen bir çocuk için, okul öncesinden 12’nci sınıfın sonuna kadar
takip edilmesi gereken bölümler var.

Ama bu çocuklar bizim için çok önemli çünkü bu çocuklar sadece bizim geleceğimiz değil,
ailesinin geleceği değil, dünyanın, insanlığın geleceği. Bu alanda yapılan, Komisyonumuzun yapmış
olduğu çalışmalar için Komisyon Başkanımız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize teşekkür
ediyorum çünkü ahenk içinde ve aynı ruhta yaptığımız çalışmalardı. 

En önemli konu, bu grupta, eğiticiler meselesi Türkiye’de çünkü bu aynı, her ülkede geçerli.
“Eğiticilerin eğitimi” denen bir sistem var çünkü üstün yetenekli çocuklara öğretecek misiniz yoksa
yol gösterici mi olacaksınız? Yol gösterici olmak esas olan. Bununla ilgili Millî Eğitimin mutlaka
çalışması gerekiyor, buna YÖK’ün sistem içerisinde destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu sadece
Millî Eğitimi ilgilendiren bir konu değil, bu konu danışmanlık hizmetleriyle Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığını, Gençlik ve Spor Bakanlığını ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ilgilendiren bir
konu. Bireysel yeteneklerin desteklenmesi için mutlaka bütün kurumlar ve ülke olarak elimizden
geleni yapacağız Eflatun’un “altın çocuklar” dediği bu çocuklarımızı kazanmak için. Hem ülkemiz
hem uygarlık kazansın arzu ediyoruz. Biz biliyoruz ki şiddete maruz kalan, erken evlendirilen, dağda
eline silah verilen çocukların içerisinde de Einsteinlar, Mozartlar olabilir. Biz bunları bu sistem
içerisinde kazanmak için uğraşıyoruz. Bu konuda o çocuklarımıza her grubun da destek vermesi
gerektiğine inanıyorum.
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Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın  Selamoğlu.
Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten. 
Buyurunuz Sayın  Ökten. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
ÇİĞDEM MÜNEVVER ÖKTEN (Mersin) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üstün

yetenekli çocukların keşfiyle ilgili yapmış olduğumuz komisyon çalışmalarının raporunu sunmak
için karşınızda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, bir kez daha, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen elim maden kazasında
rahmetli olan görev şehitlerine Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum.

Sayın  milletvekilleri, bizim gibi genç nüfusu 30 milyonun üzerinde olan ve üstün yetenekli
sayısı nüfusun yüzde 2’sini oluşturan bir topluluğun devlet desteği alması en temel insani hakkıdır. 

Üstün yetenekli, kendi çağında gezegenlerin yolunu aydınlatan bir kuyruklu yıldız gibi parlar;
kültürün normal seyriyle el ele gitmez, tam tersine, çalışmalarını önündeki yolun çok ilerisine savurur.
Aslında, baktığımızda, dünyayı da şekillendiren bu üstün yetenekliler değil midir? Okulda başarısız
olan Einstein hayata küsüp hayallerinde ışık hüzmesine binip aynı hızla yolculuk yapmayı
düşlemeseydi; yine, Michelangelo mermer bloğun içinde saklı olduğuna inandığı meşhur Davut
heykelini eğer o yolda eğitim imkânı bulmasa çıkarır mıydı? Yine, Mimar Sinan eğer imkânsızı
başarmak için yola çıktığında engellenseydi o şaheserler ortaya çıkar mıydı?

Bizlerin yapması gereken onların yollarını aydınlatmak ve gelişmelerine destek olmak. İşte, bu
yüzden, yalnız ülkemizde değil, yurt dışında da bu anlamda incelemelerde bulundum. Bu nedenle,
Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gittik. Arkadaşımız da bahsetti Almanya’daki çalışmalardan, ben de
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki çalışmadan bahsetmek istiyorum. Çünkü, bu eyaletin
Eğitim Bakanlığının Bakan Yardımcısı bir Türk. Beyefendiden aldığımız bilgilere göre, federal yapı
nedeniyle eyaletten eyalete bazı farklılıklar oluşuyor fakat genel eğitim yapısının birbirine benzer
olduğunu görüyoruz Almanya’da. Üstün yetenekli çocukların bulundukları sınıflarda, ortamlarda
desteklendiklerini belirterek, ayrı eğitim yapılmaması yönünde Eyalet Okul Meclisinin karar aldığı
vurgulanıyor. Yine, üstün yeteneklilere özgü bir okul bulunmamakta, tanılama bireyin, velinin veya
öğretmenin talebi doğrultusunda yapılmamaktadır. 

Düsseldorf’ta ise yerel yönetimler bu konuda çok etkin. Yerel yönetimlere bağlı eğitim dairesine
ait üstün yeteneklilerle ilgili merkezdeki yetkililerle görüşüldüğünde, buranın, bütün siyasi partilerin
ortak önergesiyle kurulduğunu ve 2003’te de faaliyete geçtiğini görüyoruz ki bunun aslında bizim
ülkemize de örnek olabilecek bir çalışma olması gerekir. Çünkü, merkezde anaokulundan liseye kadar
çalışma grupları oluşturulmakta ve merkez üstün yeteneklilikle ilgili danışmanlık yapmakta ve
tanılama çalışmalarını yürütmektedir, broşürler ve İnternet aracılığıyla halkın bilinçlenmesini
sağlamaktadır. Merkez, tanılama ve rehberlik hizmetini 4 yaşından üniversiteye kadar vermekte olup
ayrıca öğretmenlere de hizmet içi eğitim sunmaktadır. Çocuk, aile, öğretmen eğitimleri de beraberinde
yapılmaktadır.

Merkeze başvuran tüm çocuklara zekâ testi uygulanmamaktadır; bu çok önemli bir şey çünkü
öğrencinin ürün dosyası denilen bilgileri ve öğretmenin görüşlerini kapsayan dosyası bu çocuğun
tanılaması için ön koşuldur.
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Üstün yetenekli çocuklar ayrı okul ya da sınıflarda eğitilmemektedir, yeteneklerine göre
öğrencilere destek eğitimi verilebilmektedir. Ücretsiz kamplarda çocuklar için zenginleştirme
programları uygulanmakta ayrıca çocuklara -burası çok önemli- felsefe dersleri başta olmak üzere
destek dersleri verilmektedir.

Eyalet Okul Meclisi özel yetenekli çocuklar için ayrı eğitim kurumu açılmaması için karar almış
olup eğitim sistemindeki uygulamaları ise şunlardır:

Bir: Okul içinde veya dışında uygulamalı eğitim vardır.
İki: Üstten ders alma, üniversiteden ders alma imkânı verilir bu çocuklara.
Sınıf atlama ve sınıf birleştirme yapılmaktadır ki bu da çok önemlidir. Bütün bunların bizim

eğitim sistemimizde değişikliklerle birlikte göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorum.
Bunun dışında, Deutschhaus Gymnasium Lisesinde ise üstün yetenekli olarak tanılanan

öğrencilere özel sınıflarda ayrıştırılmış eğitim verilmektedir. Okulda zekâ ve spor yeteneği olmak
üzere iki temel yetenek ayrımı yapılmaktadır. Okul öğrencileri için Abitur (lise bitirme sınavı) temel
amaç olmayıp öğrencilerin hızlı öğrenmelerine yönelik farklı programlar uygulanmakta ve kişilik
gelişimi önemsenmektedir. 

Yine, Frankfurt Goethe Üniversitesi Main Kind Enstitüsünde ise çocuklar okul tarafından
yönlendirilmekte, tanılamada standardizasyonu yapılmış zekâ testi kullanılmaktadır ve 4 yaşından 18
yaşına kadar yapılan testler sonucunda ilgili okulda öğrenciye sınıf atlama, hızlandırma ya da
zenginleştirme programı dâhilinde üsten ders alma, üniversiteden ders alma hakkı verilmektedir.
Ailelere de bu noktada özel seminerler verilmektedir ve zenginleştirme programının içeriğine ise -
bunun nasıl olacağına- mentorlar karar vermektedir.

Sayın milletvekilleri, ruhsal yönden sağlıklı çocuk, öz değerleri keşfedilmiş çocuktur. Üstün
yetenek dediğimiz şey ancak keşfedilip anlaşıldığında bir yük olarak gözükmez çünkü anlaşılmamış
ve değer bulmamış zekâ önce o şahsın ruhuna, daha sonra da topluma zarar verir hâle gelir. Ancak
keşfedilip anlaşıldığında çocuklar ailelerine ve eğitim kurumlarına yük olmaktan çıkar. 

Tüm Türkiye’de genç  nüfusun yüzde 2’sini oluşturan üstün yetenekli çocuklar ne yazık ki
bugüne kadar gerekli desteği görememişlerdir ama bu Araştırma Komisyonu umarım imkânsızı
başarır. 

Bu Komisyon başlangıcın yolunu açmıştır arkadaşlar. Bunların en önemlisi de Millî Eğitim
Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK’la birlikte ortaklaşa yürütülen “Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve
Uygulama Planı”nın hayata geçirilmesidir. Bu plan dâhilinde üstün yetenekli bireylerin tanılanması,
eğitimleri, personelin yetiştirilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi gibi konularda yapılacak
çalışmalar yer almaktadır.

Ayrıca, ülkemizde üstün yetenekli bireylere yönelik olarak örgün ve yaygın eğitimde tek tip
uygulamalar yerine bilgi ve deneyim paylaşımını esas alan, bireyin ilgi, yetenek ve potansiyeline
göre farklılaştırılmış, bireyselleştirilmiş ve zenginleştirilmiş, hızlandırılmış çoklu modeller
öngörülmektedir. Böylece, örgün ve yaygın eğitimde üstün yetenekli bireyler için yeni bir dönemin
başlaması söz konusudur. Önerilen eğitim modelleri bilimsel araştırmaya dayalı, esnek, farklılıkları
göz önüne alan, kaynakları en etkin şekilde kullanan, bireylerin yaratıcılıklarını kullanarak bir ürün
ortaya koymalarına fırsat sağlayan etkinliklerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine
dayalıdır. 
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Zekânın tek başına hiçbir zaman bir işe yaramayacağı… Çocuklarımızın öğrenme ve beraberinde
yaratıcı potansiyellerini açığa çıkarması yönünde de gelişimlerinin takip edilmesi gereklidir.
“Tanılama” dediğimiz sistemin bizim toplumumuzun kültürel, etnik, sosyolojik yapısıyla doğrudan
orantılı olması gerekir. Ne zaman biz kendi ülkemizin zekâ tanılama sistemini oluştururuz, o zaman
biz gençlerimize yabancılaşmayız ve onları anlamaya başlarız. Çünkü, üstün yetenekli çocuklar
ülkenin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılacak birer araç değillerdir. Evlatlarımız,
Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğini şekillendirecek, bu ülkeye güvenen ve ait hisseden mutlu
bireyler olmalıdırlar. “Yaratıcılık” dediğimiz şey ancak böyle şekillenir. “Deha” dediğimiz o ince
çizgiyi böylelikle verimli bir hatta oturtabiliriz. Çünkü, üstün yetenekliler keşfetmeye, üretmeye,
sorgulamaya ve duygularını kullanmaya yaşıtlarından önce başlarlar, adalet duyguları ve vicdanları
çok gelişmiştir. Onların psikolojik olarak değerler manzumesiyle desteklenmeleri gerekir ve şarttır.
Değerler eğitimi almayan, uygun yönlendirilmeyen üstün yetenekliler, yüksek enerjilerini verimli
hâle dönüştürecek ortam ve ilgiden yoksun kalmaları hâlinde ruhsal yönden hastalanırlar ve toplumun
dışına itilirler. 

Arkadaşlar, biz kayıp gençlik için değil, kazanılmış gençlik için bütün devletin birimleriyle eş
güdümlü olarak çalışmalıyız. Bu ülke ancak böyle kalkınabilir.

Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ökten. 
Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan. 
Buyurunuz Sayın Kaplan. (HDP sıralarından alkışlar)
HASİP KAPLAN (Şırnak) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın milletvekilleri, o zaman BDP adına bu önergeyi vermişiz, şimdi Halkların Demokratik

Partisi adına sizleri selamlıyorum.
Verdiğimiz önergede, genç nüfusumuzun, çocuklarımızın, yarınımızın, geleceğimizin gerçekten

eğitim ve istihdamında üstün zekâlılar başta olmak üzere, hızlı öğrenebilme ve öğrendiklerini daha
uzun süre akılda tutabilme yetisi başta olmak üzere çok farklı alanlarda bir araştırma komisyonu
kurulmasında yarar görmüştük. Bu Komisyonda dünyadaki oranın yüzde   2,5-3 civarında olduğu
söyleniyor, bu kategoriye girenlerin. Bu konuda diğer parti gruplarının da benzer önergeleri var.

Bu Komisyonda çalışan arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ancak bir iki noktada da
olsa eksikliklerini, göremediği noktaları burada, Sayın Bakanın huzurunda açmak istiyorum. Neden
açmak istiyorum? Çünkü bu güzel çalışmanın içinde eğitimcilerin olduğunu biliyoruz. Fakat bu
özellikle Yedinci Bölüm’de ulusal ve uluslararası mevzuat ve üstün yetenekli çocuklar, insan hakları
hukuku ve “hak” kavramı yönünden ele alındığı zaman bir gerçek unutulmuş: Türkiye'nin 76 milyon
nüfusu olduğu, bu nüfusun büyük bir kesiminde farklı kültürlerin, dillerin yaşadığı, ana dil gerçeğinin
olduğu ve -bu ana dil gerçeğinin- maalesef Anayasa’nın 42’nci maddesi uyarınca sadece devletin
resmî dili çerçevesinde eğitim imkânı tanıdığı, özel okullarda ise Lozan’la azınlık okullarına belli
düzeyde verildiğini görüyoruz.

Şimdi, buradan ben şuna girmeyeceğim: Soma’nın acısıyla yanıyoruz ve tabii ki Soma’da eğer
sahte plakalı, siyah bir Doblo araç çocuk kaçırmak için dolaşıyorsa o ülkede siz önce neyi sağlamaya
çalışırsınız? Çocuklarınızın yaşam hakkını garantiye almaya, bu asli görev. Eğer ekmek almaya giden
bir çocuğun kafasına gaz fişeği isabet ediyorsa onun yaşam hakkını garantiye alırsınız.
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Burada cezaevine giden arkadaşlarımız var. Elinizi vicdanınıza koyun, Pozantı Cezaevindeki
çocuk tecavüzleri tutuklu ve hükümlülere, Sincan, daha başka yerlerde, yeni Adana’da... O konu
vicdan sızlatıyor mu, sızlatmıyor mu; buna da girmeyeceğim fazla.

Ama şuna girmek istiyorum: Ana dil eğitimine yer vermeyen bir rapor, bir tekçi rapor değil
midir arkadaşlar? Ana dil eğitimine... Ki yasayı kendiniz çıkardınız, okulda bazı dillerde eğitim
yapılıyor. Sayın Bakana defalarca söyledim, dedim ki: Ne olur, Artuklu Üniversitesinde dil eğitimi
alan 400-500 öğretmen tayin bekliyor, Allah aşkına! Bakın, 20 milyon için böyle bir rakam.

Şimdi, ben bunu niye söylemek zorunda hissediyorum kendimi? Çünkü ulusalüstü hukuk ve
sözleşmelere dikkat çekilen bir rapor var burada, kapsamlı bir şekilde. Şimdi, bu raporda hak ve
eşitlik açısından bakılmış, insan hakları, temel insan hakları ve bunun içinde üstün yetenekli
çocuklarla ilgili evrensel beyannameler.

Peki, Türkiye G20’nin içinde yer alan bir ülke olarak, el vicdan... Gelişmiş 20 ülkeden 1’iyiz,
17 veya 16’ncı ekonomiyiz. Peki, Allah aşkına, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalarken sırf dilini
konuşmasın diye çekince koymak zulüm değil midir? Hangi zekâyı geliştireceksiniz birisinin ana
dilini öğrenmesini yasaklayarak? Birleşmiş Milletlerin Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ne
çekince koymak zulüm değil midir, yine dille ilgili? Ekonomik ve Sosyal Sözleşme’ye çekince
koymak zulüm değil midir, yine bununla ilgili? Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bütün çekinceleri dille
ilgili arkadaşlar. “Bu ülkede Türk olmayan ölsün, büyümesin, zekâsı gelişmesin, okumasın, fazla
gelişmesin, öğrenmesin.” Bu zulümdür arkadaşlar. Bunların bu raporda yer alması lazım. Türkiye,
Avrupa Birliği sürecinde, çerçeve sözleşmesini niye ısrarla imzalamıyor? Azınlık haklarını statü
altına alınan bir dil… 

Peki, Allah aşkına, buna rağmen şunu söylemek istiyorum: Ana dil öğretimindeki temel ilkeleri
aldığınız zaman -bunun evreleri var, eğitim, pedagoji ve diğer konularda- düşünün, bir çocuk
öğretimde kendi dilini… Bütün derslerden yararlanması, değişik dil çalışmaları, çeşitli ders araç ve
gereçleri, bütün bunlar bir bütündür, hepsini sayıyorum. Şimdi, bunları saydığım zaman şöyle bir
şey çıkıyor karşıma: Koydukları bir kriter var dil bilimi uzmanlarının ve şunu söylüyorlar, çocukları
yaşlarına ve kategorilerine göre ayırdıktan sonra, iyi bir eğitim alabilmeleri için diyorlar ki: İşte,
evreleri var ana dil eğitiminin -14, 15 yaşından tutuyorlar- belli yaşlarda belli eğitimlerden geçmesi
lazım. 

Şimdi, burada eğitim dilini yasaklayan bir Anayasa, yasaklayan yasalar, uluslararası sözleşmelere
konan çekinceler ve arkasından, biz gelip burada çocuklarımızın geleceğini konuşacağız, zekâsını
konuşacağız, üstün yetenekli olacaklar. Sayın Bakan, Cizre Fen Lisesinde bir öğrencimiz, Miryem
Bayram, bir proje geliştirdi. Bu proje, polimerlerin doğada çözünme süresini düşürmek için alternatif
bir yöntem. Yani, bu plastik torbalar falan atılıyor ya çöp olarak, yüz yıl yaşıyor, bunun sürecini... 

Sayın Kuzu, dinlersen çok faydalı bir şeyden bahsediyorum, polimerlerin çözünürlüğünden
bahsediyorum. Yüz yıl tabiatı kirleteceğine, Cizre’de fen lisesinde okuyan bir öğrenci, bunu üç yıla,
dört yıla indiren bir proje geliştiriyor. Gürcistan’da da -Faysal kardeşimiz Cumhurbaşkanıyla
oradayken- yarışmada dünya 2’nciliği alıyor 43 ülke, 124 finalist proje arasında. Ana dili Kürtçeydi. 

İnanın, ana dilden ikinci bir dile, iki dil eğitimi, çok dillilik, iki dillilik konusunda çok şey
biliyoruz. Aslında bunun uzmanı olan arkadaşlarımız, eğitimcilerimiz var burada. Amin Maalouf’un
gidip Fransızca roman yazması veya başka dilde roman yazanların karşılaştığı kavram olaylarını...
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Ancak şunu ifade etmek istiyorum: Tabii ki bu proje olimpiyatlarında böyle bir keşif mutlaka
Bakanlığımızın da ilgisini çekmiştir. Buna benzer projeler var, programlar var ama siz bir şeyin hukuk
altyapısını oluşturmadığınız zaman ve eşitlik sağlamadığınız zaman ve ülkede o insanlara “Sen de eşit
yurttaşsın, bu ülkenin evladısın, bu ülkeye vergi veriyorsun, sen de bu ülkenin bütün nimetlerinden
yararlanabilirsin.” demediğiniz sürece ve ülkenin insanlarının nüfusu milyonlarla olduğu zaman,
milyonlarca çocuğun kendi geleceğini hem ana dilinde hem resmî ortak kullanacağı bir dilde, ikisinde
de... Ki bütün okullarda artık iki dil ve üç  dil var arkadaşlar. Bundan korkmamak lazım. İnanın, Orta
Doğu’da, Suriye’de, Irak’ta, İran’da, Başur’da, Rojhilat’ta, Rojava’da 50 milyona yaklaşan bir Kürt
nüfus hem  kendi resmî dilini hem kendi ana dilini öğrendiği zaman kendisini daha iyi geliştirme
imkânına sahip olacaktır.

Burada davet ediyorum: Sayın Bakanım, bu raporun tuzu eksik; tuz, tuz eksik bu raporda. Her
şey güzel de tuzu koymadığınız zaman bu yemek tuzsuz olacak. Eşitlik tuzu eksik. Bunun içine biraz
eşitlik tuzu serpmenizi diliyorum.

Saygılar sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Kaplan.
İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter.
Buyurunuz Sayın Serter. (CHP sıralarından alkışlar)
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üstün yetenekli çocuklarla ilgili hazırlanan bu rapor,

gerçekten çok büyük özveriyle yapılmış, çok ciddi, geniş kapsamlı ve değerli bir çalışmanın ürünüdür.
Ben konuşmama başlarken Komisyon Başkanı Sayın Halide İncekara’ya sergilediği yönetim üslubu
nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. (CHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar) Çok verimli, çok
eşitlikçi, her türlü görüşün çok rahatlıkla paylaşıldığı bir çalışma yaptık. Bunda en büyük pay da
Komisyon Başkanına aittir, hakkını teslim etmek gerektiğine inanıyorum.

Şimdi, rapor hazırlandı ancak, ne yazık ki bu kadar önemli bir konudaki rapor, ilk defa
Türkiye’de üstün yetenekli çocuklarla ilgili önemli atılımlar gerektiren uygulamalara, çözüm
önerilerine yer veren bir rapor, bir yıl yedi ay sonra Genel Kurul gündemine geldi. Bir kere bu
kayıptan üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Raporlarda tespitler yer alır, öneriler yer alır. Bu raporda da çok geniş kapsamlı, son derece
bilimsel, yurt içi ve yurt dışını da kapsayacak nitelikte ciddi çalışmalar ve tespitler vardır, bir de
gerçekten uygulamaya dönük öneriler vardır. Ancak raporlar, kütüphane raflarında durduğunda ve o
uygulamalar yaşama geçirilmediğinde hiçbir anlam ifade etmez. Onun için, büyük bir umutla ve
heyecanla hazırlamış olduğumuz bu raporun içinde yer alan önerilerin uygulamaya geçmesini ve
gerçekten ülkemiz açısından çok büyük önem taşıyan üstün yetenekli çocukların tanılama sürecinden
başlayarak onların eğitimi ve istihdamıyla ilgili gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını
diliyorum.

Değerli milletvekilleri, “tanılama” dediğimizde, tanılamanın yapılacağı yani bu çocukların
keşfinin yapılabileceği en uygun alan, en uygun ortam kuşkusuz okul ortamıdır ancak okul ortamında
bu tespitlerin yapılabilmesi için o ortamın öncelikle elverişli olmasına ihtiyaç vardır.
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Sayın Bakanım, sizin Türkiye’de eğitimin koşullarını –bazılarını tabii ki Bakan olduğunuz için
dile getirmiyorsunuz ama- çok yakından bildiğinize inanıyorum. Okulların fiziksel şartlarının yeterli
olmadığı, öğretmen sayısının ve niteliklerinin yeterli olmadığı ve sınıf mevcutlarının yüksek olduğu
bir öğretim modeli içerisinde -gerçekçi olalım- biz, üstün zekâ ve yetenekteki çocukları nasıl
saptayacağız, nasıl bulacağız? Hâlâ okullarımızın, okul sayısı itibarıyla, yüzde 30’unda birleştirilmiş
sınıfta eğitim yapılıyor. 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf bir arada eğitim yapıyor, tek bir
öğretmen. Şimdi, bu öğretmen bakacak, o çocuklar içinde “Şu üstün zekâlıdır, şunun şu konuda üstün
yeteneği vardır.” diye tespit yapacak.

Bir üçüncü şey, ders çizelgeleri. Eğer yetenek tespit etmek istiyorsak ne vereceğiz öğrenciye?
O yeteneğini belirleyeceği ders sunacağız. Var, ilkokula bakıyoruz, bir saat haftada görsel sanatlar
dersi var. O bir saatlik derste konunun uzmanı olmayan sınıf öğretmeni bakacak ve çocuğun hangi
görsel sanatlarda yeteneği olduğunu ya da üstün yeteneği olduğunu saptayacak diye bekliyoruz. Bir
saat müzik dersi var. Hangi müzik odasında, hangi enstrümanlarla bu ders yapılacak da çocuğun o
konudaki üstün yeteneği saptanacak diye soruyoruz. İlkokulda beden eğitimi ve spor dersi yok, onun
yerine işte, fiziki etkinlik vesaire diye bir ders konmuş. Ortaokulda beden eğitimi ve spor dersi
başlıyor. Hangi spor salonunda, hangi araçlarla, eğitim araçlarıyla bu ders görülecek de çocuğun
örneğin jimnastiğe, yüzmeye, işte basketbola, futbola yetenekli olduğu -bu çeşitlilik içinde eğitim
sunulacak da- bu yetenekler nasıl tespit edilecek diye soruyoruz. Bütün bunları sorarken, bu rapor
hazırlandıktan sonraki bazı kararları ve uygulamaları da elbette sorgulamak zorundayız. Örneğin
5/11/2013 tarihinde Okul ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği kaldırıldı. Bu yönetmelik ne işe yarıyordu?
Okula top alınmasına, basket potası alınmasına, gerekli spor malzemelerinin teminine yarıyordu.
Şimdi, beden eğitimi öğretmenleri bana geliyorlar, “Okulda beden eğitimi dersi yaptıramıyorum
çünkü eğitim araç ve gereci kalmadı.” diyorlar. O zaman ben de Sayın Bakan, bunu size soruyorum:
Lütfen, bu konuyu çözerseniz yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı vermiş oluruz.

Bir başka sorum: Mesleki ve teknik okullarda acaba spor alanında yetenekli öğrenci
bulunmayacağı kararını kim vermiştir? 28/1/2014 tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü beden eğitimi derslerinin mesleki okullarda kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin bir
karar almıştır. Bu okullardan spor alanında yetenekli öğrenci yetişmeyeceğine kim, nasıl, neden karar
vermiştir, bunu da soruyorum Sayın Bakan.

Gelelim BİLSEM’lere; bilim ve sanat merkezleri, üstün yetenekli çocuklarımızın yegâne eğitim
alabildiği merkezler. Bu merkezlere baktığımızda çok üzüntü verici bir değişiklikle karşılaştığımızı
görüyorum. 

Bakın, engellilerin eğitim gördüğü gökkuşağı okullarına gittim. Fevkalade güzel, devlete ait bir
okul. Engelli olan ve olmayan öğrenci bir arada eğitim görüyor. Şunu gördüm: Tek bir engelli
öğrencinin sorunu için bir öğretmen tahsis edilmiş ve o rehber öğretmen odada bir tek öğrenciyle
ilgileniyordu. Gerçekten iftihar ettim. 

Şimdi, gelelim, BİLSEM’e, üstün yetenekli çocuklara eğitim veren kuruma. BİLSEM’lerde
rehber öğretmen sayısı 1, 1, Sayın Bakanım, 1’e indirildi. BİLSEM’lerde, öğrenci sayısı 200
öğrenciden az olan BİLSEM’lerde müdür yardımcılığı kaldırıldı. Bu okullarda bir branşa tek bir
öğretmen atanıyor. Şimdi, biz, engelli öğrencilerimize katkı verdiğimiz kadar acaba üstün yetenekli
öğrencilerimize katkı vermeyi neden düşünmüyoruz? 
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Geliyoruz Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Raporu’na. Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim
Raporu’nda alt zekâ grupları için genel bütçeden ayrılan payın binde 1’i üstün zekâlı öğrenciler için
ayrılmaktadır. Bu da Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Raporu’nda rakamsal olarak belirtilmiştir. 

Şimdi, gelelim yetenek tespiti için getirdiğiniz 4+4+4’le diğer imkânlara. “Seçmeli ders” dediniz.
En az 10 öğrenci olması lazım o seçmeli derste öğrencinin yeteneğini kanıtlayabilmesi için. Öğretmen
bulunamadığı için çoğu yapılamıyor. 

Bu ve benzeri –zamanım bittiği için ayrıntıya giremiyorum- pek çok uygulamadan umutsuzluğa
kapılmak istemiyoruz. Ancak rica ediyorum, Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Raporu’nda
BİLSEM’lerle ilgili ne gibi eksiklikler olduğuna tekrar bir göz atın. Dileğim, amacım, Türkiye'nin
geleceği için üstün yetenekli çocukların kazanılmasıdır. Ama bu çalışmada katkı yapan bütün
milletvekili arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Serter.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut.
Buyurunuz Sayın Bulut. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) – Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Üstün yetenekli çocukların tespiti, eğitimi, sorunlarıyla ilgili hazırlanmış olan komisyon

raporunu görüşüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz ediyoruz.
Değerli milletvekilleri, Türkiye’de 11 milyon çocuğumuz ilkokul ve ortaokulda okumaktadır.

Yüzde 3’ü üstün zekâlıdır bu çocukların; Alman uzmanların tespiti, dünya literatürü de böyle. Yani
yaklaşık 330 bin üstün zekâlı, üstün yetenekli çocuğumuz var. Sistem bunların içerisinde sadece 15
binini tespit etmiş, 15 binini eğitim altına almış, diğerleri… Bir bıçak neşter olur, bir doktorun elinde
can kurtarır; bir bıçak bir katilin eline geçer, hayat yok eder, insan öldürür. Bu çocuklar çok özel
çocuklar. Yani bizim zenginliğimiz, altınımız, madenimiz petrolümüz değil; emin olun, en büyük
zenginliğimiz bu çocuklar. Bunun farkına varılmış olması, farkına varılsın diye bu çalışmanın
yapılmış olması, bu Komisyonun kurulması çok büyük bir ilerleme, büyük bir başarı. 

Yaş nedeniyle Komisyona ilk ben Başkanlık yaptım fakat oy sayımıyla Sayın İncekara Komisyon
Başkanı oldu; iyi ki de oldu, tanıdığım -o vesileyle kendisini tanımış oldum- çalışkan, nezaketli,
başarılı, herkesi işin içerisine katan yapısıyla, davranış biçimiyle Komisyonda bir ahenk meydana
getirdi. Ben de huzurlarınızda Sayın İncekara’ya, Komisyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. (AK
PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, zekâ kader değildir. Evet, bu çocuklara Allah zekâ vermiş. Bizim
çocuğumuz olabilir, bir başkasının çocuğu olabilir; bu çocukların bu zekâsı zengin, fakir, şu dilde,
bu dilde değil; Allah vermiş. Biz bunları tespit edemiyoruz ama bilimin geldiği bir nokta var ki zekâ
kader değil, biz istersek bilimsel yollarla bir çocuğun zekâ seviyesini yükseltebiliriz. Parası olanlar
özel okullarda, özel kurslarda çocuklarına bunu sağlıyorlar. Benim devletim elindekinin kıymetini
bilemiyor; hantal yapısı içerisinde, bu 330 bin çocuğumuz bu Millî Eğitim Bakanlığının bünyesi
içerisinde, onun karanlık dehlizleri içerisinde, kör gözlerin görmediği, fark edemediği; okulda
öğretmenin verdiğini kabullenmeyen, az gelen, o yüzden dersle ilgilenmediği için öğretmen
tarafından azarlanıp dışarıya atılan, dışarıda çete reisi olan, dışarıda örgütler kuran, polisle, devletle,
kanunla alay eden -kendilerine göre- dâhiler oluyor. 
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Dünyanın bütün ülkeleri bu insanlara, bu değerli varlıklara önem veriyor, farkındalar. Bakın,
dağılmış, bitmiş diye dünyanın baktığı Sovyetler, Başkanı Putin, Başbakanı Medvedev vasıtasıyla son
yıllarda gözle görülür, fark edilir bir birleşme, bir toparlanma hâlinde. Bu ikisi de çok küçük yaşlarda
sistemin tespit edip eğitime aldığı üstün yetenekli insanlar. Önemli liderlerin çıkabileceği, bilim
adamlarının çıkacağı bu değerlerin mutlak surette iyi, planlı, programlı tespit edilerek sisteme,
devreye sokulması lazım. 

Millî Eğitim Bakanlığımızda bu çocuklarımızla ilgilenen özel bir genel müdürlük yok. Bu
çocuklar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde özürlü
çocuklarımızla hemen hemen aynı şekilde değerlendirilmekteler. Bunlara, özürlü çocuklara ayrılan
bütçenin dörtte 1’i ayrılmakta. İsrail’de üstün yetenekli bir çocuk için aylık 800 euro ödenek
ayrılmakta. Biz bunları istemiyoruz. Özürlü çocukları taşıyan taşımacılara, özürlü çocukları okula
getiren vasıtalara devlet katkıda bulunuyor. Ancak bu üstün yetenekli çocuklar -birçoğu fakir aile
çocukları- okullara gelmekte güçlük çekiyorlar. Anne babaları zaten panik hâlinde; çocuk 2 yaşında
başlamış sorular sormaya, 3 yaşında okuma yazmayı öğrenmiş, 4 yaşında bir başka ülkenin devlet
başkanıyla “chat”leşen çocuğunu görmüş, şaşkınlık içerisinde.

Şimdi, böylesine değerlerin, böylesine üstün zekâlı çocukların var olduğu ülkemizde önce
bunların bir değerlendirmesi, tespiti gerekiyor. Kim yapacak tespiti? Tabii, anne babalar, farkında
olanlar, bu konuda ilgili olan insanlar bunun takibindeler. Kime anlatacaklarını bilemiyorlar, çocuk
3 yaşında, sorular soruyor, şaşkına dönüyor anne baba. Çocuk okula gelecek, 1’inci, 2’inci, 3’üncü
sınıfları geçecek, 4’üncü sınıfta bu konuyla alakalı, bu konuyla ilgili, bu konuyla bilgili, eğitim almış
bir öğretmen varsa diyecek ki: “Bu çocuk böyle.” Sınava alacak ve bu çocuk bilim ve sanat merkezleri
dediğimiz, ülkemizde 64 ilimizde, 72 bilim ve sanat merkezi bünyesinde eğitim görecek.

Değerli milletvekilimizin demin de ifade ettiği gibi, yönetim zafiyeti ortada. 200 kişiyi bulacak
ki okul müdürü ve müdür yardımcısı bir ekip hâline gelebilsin. Her branşta bir öğretmen… 2007
yılına kadar bu okullara sınavla öğretmen alınırdı yani bu okullara seçilen öğretmenler özellikli
öğretmenlerdi. Kendileri bu özelliğin farkındaydılar, mesai falan gözetmeksizin bu çocuklarla iyi
ilgilenmek adına kendilerini yetiştirme gayret ve çabası içerisindeydiler, seçilmiş öğretmendiler.
Belirli kişilerin tavsiyesiyle gelen kişiler değildiler, sınavla gelmişlerdi.

2007 yılından sonra, bu öğretmenlerin sınavları kaldırıldı. Artık falancanın gelini, falancanın
hanımı, filanca arkadaşımızın yakını, köyden şehre getirebilmek adına bu okullar birer onları getirme
yani işe adam değil de adama yer bulma noktasında kullanılan merkezler hâline getirildi. Tabii ki
verim, Millî Eğitim Bakanlığında olduğu gibi, diğer normal okullarda olduğu gibi buralarda da
giderek düşmekte. Bunların takibi, eksikliklerinin tespiti, bu konuda ciddi uzmanlık gerektiren eğitim
almış insanlar marifetiyle olacaktır. İstanbul’da, bir üniversitede, bu okullarda öğretmenlik yapacak
öğretmenlerin yetiştirildiği bir bölüm var. 

Türkiye'de mantar gibi üniversiteler bitiyor. Burada, gelip kaldırıyoruz parmakları, üniversiteleri
kuruyoruz. Eğitim fakültesi hepsinde ana fakülte ama bunlar içerisinde bu tarz uzmanlık gerektiren
bölümlerin açılması konusunda hassasiyet göstermiyoruz. Bunu getiren milletvekilleri,
milletvekillerine getiren kişiler bunu belki bir zahmet, bir zor, bir masraf gibi değerlendiriyorlar. Bir
müdür, bir mühür, al sana üniversite. Çıkan çocuklar, 300 bin öğretmen adayı “Bizi öğretmen yapın.”
diye kapılarımızda. Oysaki, Türkiye'de, maalesef öğretmen yetiştiren bir kurum bırakmadık. 
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Bir köy enstitüleri örneği vardı, Türk modeliydi; Türkiye'nin kaynaklarını değerlendiren, bilen,
Anadolu’nun her tarafından yoksul çocukların, her sınıftan insanın gelip orada eğitim alabildiği
yerlerdi. Öğretmen okulları vardı, onları aynı şekilde öğretmen liselerine çevirdik. Şimdi “eğitim
fakülteleri” adı altında, birçoğunun da branşları itibarıyla mezun olduktan sonra pedagojik formasyon
almadığı takdirde atanamadığı, bir resim öğretmenine İngilizce, matematik sorularının sorularak
KPSS puanlarında diğerlerini aşmak zorunda kaldığı, üniversiteyi bitirmek için bir çaba sarf edip,
ondan sonra bir de KPSS üniversitesini bitirmek gibi bir mecburiyetin içerisine girdiği, insanların
morallerinin bozulduğu, çaresizlik girdabına girdikleri bir sürece biz zemin hazırlıyoruz, bunlara
bizler sebep oluyoruz değerli milletvekilleri.

İşte bu 330 bin çocuğun -350 bin de, 400 bin de olabilir- içerisinden sadece 15 binine biz el
uzatabilmiş, onları bir çatının altına, BİLSEM merkezlerine koyabilmiş, onlara eğitim vermeye
çalışıyoruz. Bu çocukların bu merkezlere gelebilmelerindeki masrafların devlet tarafından mutlaka
karşılanması… Bu çocuklar artık ailelerinden de öte bu milletin çocukları, devletin çocukları. Bu
çocukları özel bir korumaya almak, bu çocukların eğitimine, görgüsüne, giyimine, yaşantısına, devlet
fuzuli birçok yerlere yaptığı masraftan kısarak kaynak ayırdığı takdirde, ülkemizin geleceğinde çok
parlak dâhilerin çıkacağı noktasında emin olmamız gerekiyor. 

Değerli milletvekilleri, bu gençlerin, BİLSEM’deki çocukların tabii ki birçok sorunları da var.
Bursluluk sınavlarına, gelir durumlarına bakılmaksızın bu çocuklar girebilmeliler. Bursluluk sınavı
oluyor, çocuğun babası, annesi öğretmen, gelir durumu yüksek görünüyor; öbür taraftaki, farklı bir
şekilde burs alamıyor bu çocuk. Bu çocuklara burs verilmesi lazım sınava falan girmeksizin, sınavla
zaten seçilmiş, seçilmiş insanlar. Bunda da adaleti elden bırakmamak gerekir. 

Fen liseleri kuruldu, çok önemli okullardı, ülkede bilimin artmasına, büyümesine çok önemli
katkısı vardı. Falan bakanın çocuğunu, filan milletvekilinin çocuğunu, filan genel müdürün çocuğunu
alabilmek adına katakullilerle oraların giriş şeklini bozduk, kalitesini düşürdük, Anadolu liseleri gibi
normal liseler hâline getirdik. Ülkede seçkin okulların olması lazım, bu seçkin okullarda seçkin
öğretmenlerin olması lazım. Bu öğretmenlerin iyi eğitilmesi, dünyada, değişik ülkelerdeki
uygulamaları görüp bu özel çocuklara özel mesai harcamaları gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, bu okullarda çocuklara projeler yaptırılıyor. Kimi zaman öyle eften püften
projeler oluyor ki, mesela Fransa’ya bir gezi tertipliyorlar, velilerden 200 euro para alıyorlar,
Fransa’da sadece bir barajı gezdiriyorlar. Oradaki bu tarz okulları, böyle eğitim merkezlerini görmek,
göstermekten çok uzak, öğretmenler kendilerine gezi olsun diye, velileri de zora sokacak böyle bir
masrafın içerisine giriyorlar. 

Farklı bakanlıklarda çalışan öğretmenlerin çocukları farklı muamele görüyor. Yani, Millî Eğitim
Bakanlığında çalışan bir öğretmenin çocuğu öğretmen çocuğu olması hasebiyle kontenjandan
faydalanıyor ama Çocuk Esirgeme Kurumunda görev yapan bir öğretmene bu hak tanınmıyor. Bu
konuyla ilgili dernekler kuruluyor, üstün yetenekli çocuklarla ilgili dernekler kuruluyor. Bu dernekler
bu çocukların iyi eğitilmesi adına mı? Hangi amaca hizmet ediyor? Fark edemediğimiz,
birçoğumuzun haberdar olmadığı, keşfetmediğimiz ama gelecekte çok önemli birer kaynak olacak bu
değerlerin devlet kontrolünde olması, bu derneklerin gelişigüzel kurulamaması, mutlaka devletin
denetim ve gözetimi içerisinde… Gerçekten, bu kıymetlerimizin heba edilmemesi gerekmektedir.
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Değerli milletvekilleri, eğitimde sürekli yönetim ve program değişikliği yapılıyor. Yani, bakın,
on bir yıllık AKP iktidarları döneminde Sayın Bakanım 5’inci bakan. Her gelen bakan kendi kafasına
göre bir sistem ortaya koyuyor. Bakın, 4+4+4 sistemi getirdik, oy verildi burada. Bu kanun gereği
ilkokula altmış aylık iken girebilme yolunu açtık. Burada “Tıp diyor ki, bir çocuğun el kasları yetmiş
iki ayda gelişir. Zekâ gelişimini tamamlamadan bu çocukları buralara göndermeyin, bu yanlış.” dedik.
Ne oldu biliyor musunuz sayın milletvekilleri? Buralara giden çocuklarımızın yüzde 82’si okuma
yazmayı öğrenemedi, altmış aylıkken bu okullara giden çocuklarımızın yüzde 82’si okumayı
sökemedi. Çocuklar, deney faresi gibi iktidar laboratuvarlarında kullanılan kişiler hâline getirildi.
Bu, eğitimden anlamayan, eğitimle alakası olmayan, Bakanlıkta kadroları oluşturan, buralara tasarıları
getirirken uzmanlara danışmayan, “Ben bilirim, verdiğim oylarla kabul ettiririm.” anlayışı içerisinde
eğitime yanlış bir bakışın neticesinde bu kaynaklarımızın, bu değerlerimizin heba edildiğinin bir
göstergesidir.

Değerli milletvekilleri, benim danışmanım Balıkesir’de oturuyor, eşi Polatlı’da. Bir yıldır eşinin
tayinini kocasının yanına yaptıramıyorum. Kendi personelinin moral ve motivasyonunu
gerçekleştiremeyen, öğretmenini hakir, hor gören bir bakanlığın normal öğrenciyi bırak, bu çocuklara
nasıl bakacağı konusunu sizin takdirlerinize arz ediyorum.

Bu noktadaki mağduriyetler birçok konuda had safhadadır. İnsanlar kendi kurumunda, ayakların
baş, başların ayak yapıldığı, atama yapılırken bir hakkaniyete değer verilmediği, atamayla belirli bir
puan çerçevesinde olması gereken, atanması gereken kişiler yerine vekâleten “Senin adamın, benim
adamım.” diye eğitim kurumlarının, başlarına getirilen zihniyetin Türkiye’de eğitimi getirdiği nokta,
maalesef Dünya Ekonomik Forumu 2014 Global Bilgi ve Teknolojileri Raporu’na göre eğitim
kalitesinde 91’inci sıradayız sayın milletvekilleri.

148 ülke içerisinde okullarda İnternet erişimi konusunda 63’üncü sıradayız. Kısa adı OECD
olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının PISA 2012 Öğrenci Performans Raporu’nda
ülkemiz matematik alanında 65 ülke içerisinde 42’nci sırada; okumada 471 puanla 41’inci sırada; fen
bilimlerinde ise 463 puanla 45’inci sırada yer alıyor. 

Değerli milletvekilleri, 29 Martta yapılan -yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı- YGS’de 900
bin öğrenci fen testinde bir tane doğru cevap yapmamıştır; 420 bin öğrenci matematik sorularında tek
bir soruya doğru cevap vermemiştir. Böyle bir yapı içerisinde Türkçede 4.500, sosyal bilimlerde 83
bin şeklinde gidiyor bunlar.

Hata kimde? Mutlak surette Sayın Bakan durumunuzu gözden geçirin. Millî Eğitim Bakanlığını
iktidarlarınız kötü yönetti. İktidarın bir eğitim politikası yok.

Bu rapora emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, yüce heyetinizi saygıyla
selamlıyorum. (MHP ve CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bulut.
Sayın milletvekilleri, kırk beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 19.23
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 20.16

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93’üncü Birleşiminin
Dördüncü Oturumunu açıyorum.

Üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine
katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla kurulan Meclis Araştırması
Komisyonunun 427 sıra sayılı Raporu’nun görüşmelerine devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükûmet yerinde. 
Şimdi söz sırası Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili İbrahim

Ayhan’a aittir. 
Buyurunuz Sayın Ayhan. (HDP sıralarından alkışlar)
HDP GRUBU ADINA İBRAHİM AYHAN (Şanlıurfa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;

üstün yetenekli çocukların tespiti, eğitimi ve istihdamıyla ilgili Meclis araştırması komisyonu raporu
üzerine Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Bu çerçevede sözlerime
başlamadan önce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Üstün yetenekli çocukların tespiti, eğitimi ve istihdamıyla ilgili rapor hakkındaki görüş ve
düşüncelerimize başlamadan önce, raporla ilgili Komisyonun hazırlamış olduğu mevcut incelemeye
ilişkin eleştirilerimizi öncelikle ifade etmek ve aktarmak istiyorum.

Bilindiği üzere, Anayasa’nın 98’inci maddesi ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddelerine göre,
Meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmek adına farklı konularda araştırması komisyonları
kurulabilmektedir. Maalesef ki bu komisyonların kurulması da iktidar partisinin tekelindedir. Kurulan
Meclis araştırması komisyonu raporlarının içeriği, kapsamı, sonuç ve önerilerinin de birçoğu ağırlıklı
olarak iktidar partisinin görüşlerini yansıtmaktadır.

Az önce de değindiğimiz gibi, bu araştırma süreçlerinin işletilmesi, iktidar partisinin siyasal
gündeme dair amaçlarına paralel yürütülmektedir. Diğer bir deyişle Hükûmet, Meclis araştırması
komisyonlarını siyasal olarak sıkıştığı alanlarda gündemi yumuşatmanın bir aracı olarak işletmektedir.
Bu anlayışla, muhalefet partilerince verilen çok önemli araştırma komisyonu önergelerinin de
neredeyse tamamı AKP iktidarı tarafından reddedilmektedir. 

Araştırma komisyonu süreçlerine ilişkin ikinci önemli eleştiri noktamız ise rapor sonuçlarının
bakanlıklar ve Hükûmet yetkilileri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca dikkate
alınmamasıdır, komisyon raporlarında dile getirilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yürütme erki
tarafından hayata geçirilmemesidir. Buna dair, geçmişten beri, aslında, komisyon raporlarının dikkate
alınmadığına dair çokça örnekler de mevcuttur.

Biz bunun en acı örneğini de geçtiğimiz günlerde Soma’da yaşanan maden faciasında gördük.
Eğer 2010 yılında madenlerde yaşanan sorunları araştırmak üzere kurulan Meclis araştırması
komisyonu raporunun sonuç ve önerileri ilgili bakanlık ve Hükûmet yetkilileri tarafından dikkate
alınsaydı bu facia yaşanmamış olacak, resmî rakamlara göre 301 insanımız da ölmemiş olacaktı.
Benzer bir durum, çocuk istismarının önlenmesine dair kurulan Meclis araştırması komisyonu
raporunun dikkate alınmaması nedeniyle yaşanmaktadır. Bu örnekleri artırmak mümkündür. 

– 233 –

FATMA 188-190

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014 O: 4



Bu durum da bize açıkça göstermektedir ki, artık, Hükûmet, araştırma komisyonu süreçlerine
kendisine siyasal çıkar sağlayıcı yaklaşımından bir an önce, derhâl vazgeçmelidir. Bu anlamda,
demokrasinin gereği olarak muhalefetin de önerilerini dikkate alarak bu çalışmaları ortaklaştırmalıdır.
Çalışmaları sadece kendisinde merkezîleştiren tutum ve yaklaşımlardan da vazgeçmelidir ve kurulan
Meclis araştırması komisyonu raporlarının sonuçlarından hareketle gerekli düzenlemelerin de
ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Bu anlamda, ümit ediyoruz ki bu rapor önceki raporlar gibi unutulup sadece yazılı bir belge
olarak değerlendirilmez. Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar komisyon raporunu dikkate alır, tüm
eksikliklerine rağmen, gerekli değişiklik ve düzenlemeleri de bir an önce gerçekleştirir. 

Değerli milletvekilleri, komisyon raporu incelendiği zaman, üstün yetenekli çocukların keşfi,
eğitimi ve istihdamıyla ilgili değerlendirmelerin bütüncül bir yaklaşımdan uzak olduğunu
görmekteyiz. Konuyu diğer toplumsal ve politik bağlamlardan kopararak, sadece teknik bir soruna
indirgemiştir. Sorun, daha çok bir mevzuat sorunu, aile içi eğitim, sermaye, eğitim ve bilim ve sanat
merkezlerinin yaşadıkları sorunlar bağlamında ele alınmıştır, Türkiye’de çocukların içinde
bulundukları koşullar dikkate alınmamıştır. Yoksulluk, şiddet, siyasal ve kültürel gerilimler ve
çatışmalar, adaletsizlik ve eşitsizlik, ayrımcılık, ötekileştirme, asimilasyon, inkâr ve benzeri
kavramların hiçbirine esaslı bir şekilde yer verilmemiştir. 

Türkiye’de temel sorun üstün yetenekli çocukların keşfedilmesi sorunu değildir. Temel sorun,
sosyoekonomik durumu iyi olan çok az sayıdaki ailelerin çocuklarının dışında kalan milyonlarca
çocuğun bilgi, ilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri koşullardan yoksun olmalarıdır.  

Üstün yetenekli çocuklara gelmeden önce bu ülkenin yakıcı bir gerçeği de çocuk yoksulluğudur.
Türkiye’de 46 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bu durum bize milyonlarca çocuğun
sağlıklı bir gelişim için asgari düzeyde dahi beslenme ihtiyacını karşılayamadığını göstermektedir.
Üstün yeteneğin keşfini, ortaya çıkmasını, ülke gelişimine etkin bir şekilde katkı sunmasını istiyorsak
önce bu sorunla mücadele etmeliyiz, bu temelde sosyoekonomik politikalar geliştirmeliyiz.

Yine çocuk yoksulluğuyla bağlantılı olarak çocuk işçiliği de bu ülkenin çok acı bir gerçeğidir.
Türkiye’de, resmî rakamlara göre 893 bin çocuk temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ailesine katkı
sunmak amacıyla çalışmak zorunda kalmaktadır. Kayıt dışı çocuk işçiliğini de bu rakamlara eklersek
Türkiye’de milyonları geçen sayıda çocuk işçi yaşamaktadır. Bu çocukların, bırakın üstün
yeteneklerini keşfedecekleri imkânları olmasını, çocukluklarını yaşayabilecekleri, oyun
oynayabilecekleri bir zamanları bile bulunmamaktadır. 

Çocukların içinde bulunduğu koşullardan bir diğeri de Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet ve
istismardır. Türkiye'de sadece 2013 yılında 80 binin üzerinde çocuk cinsel istismara uğramış ve yüz
binlercesi de aile içi şiddete maruz kalmıştır. Ayrıca, Türkiye'de çocukların yaşam hakkı bizzat devlet
tarafından ihlal edilmektedir. Sadece son yirmi beş yılda 500’ün üzerinde çocuk güvenlik güçlerinin
kasti tutumu ya da ihmali sonucu yaşamını yitirmiştir. Roboski’de de eğitim masraflarını çıkarmak
için sınır ticareti yapmak zorunda kalan 22 çocuğun üzerine bombalar yağdırılmıştır. Sosyal olaylar
karşısında tepkisini dile getirmek isteyen Berkin Elvan gibi onlarca çocuk polis tarafından
katledilmiştir. 12 yaşındaki Uğur Kaymaz evinin önünde 13 kurşunla öldürülmüştür. Bu çocukların
üstün yeteneklerinin ortaya çıkarılması gerekirken bizzat devlet tarafından, güvenlik güçleri
tarafından katledilmişlerdir.
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Yine, son yıllarda yüzlerce çocuk devletin ihmali nedeniyle yaşamını yitirmiştir. 2013 yılı haziran
ayına kadar taşımalı eğitim sistemindeki servis kazaları nedeniyle 65 çocuk yaşamını yitirirken
okullardaki ihmaller yüzünden 2010-2012 yılları arasında 26 çocuk yaşamını yitirmiş, 2013 yılında
ise Bingöl depreminde Çeltiksuyu Yatılı Bölge İlköğretim Okulunun çökmesi sonucu 84 çocuk
yaşamını yitirmiştir. 2008 yılında Konya’da Kur’an eğitimi verilen yurt binasının çökmesi sonucu da
18 çocuk ne yazık ki yaşamını yitirmiştir. Buradan da bu hususla ilgili olarak Eğitim Bakanlığına
açıkça sormak istiyoruz: Bu çocukların yaşam hakları ihlal edilirken siz neredeydiniz? Tek bir
açıklamanız ve incelemeniz bulunmakta mıdır bu konularla ilgili?

Değerli arkadaşlar, çocukların üstün yeteneklerinin ortaya çıkmasındaki en büyük engellerden
biri de hiç kuşkusuz, ana dilde eğitim hakkının yok sayılmasıdır. Dünyada birçok ülke ana dilde
eğitime geçeli uzun bir zaman olmuşken ve bu konuda ciddi bir yol alınmışken, Türkiye’de hâlen ana
dilde eğitim bölünme paranoyalarıyla ele alınmakta ve ana dilde eğitime ilişkin ciddi bir direnç ve
tavır söz konusudur. Oysaki çocuklar ilk bilgilerini ana dilleriyle edinirler. Bu bilgiler ileriki aşamalar
için bir temel olur. Okul öncesi yaşadığı altı yıl, öğrendiği şeyleri ana dil yoluyla öğrendiği için yeni
öğreneceklerini de ancak ana dil yoluyla canlandırabilir, diğer bir deyişle, ana dil düşünce temelinin
de düşünce gelişiminin de temelidir. Ana diliyle eğitim görmeyen, ana diliyle düşündüklerini
aktaramayan, hâliyle ne zekâsını ne de yeteneğini kullanabilme imkân ve olanağına sahip olamaz.
Okulun görevi de aslında bu yetenekleri desteklemek ve bunun gelişimi yönündeki çabaları ve
olanakları sunmaktır. Eğer bir çocuk 7 yaşında, hiç bilmediği bir dilde dünyayı anlamaya ve
anlamlandırmaya, konuşmaya zorlanırsa iç dilini yitirir, içsel diyalog sonlanır. Bu, bir yapının içe
çöküşüne benzer. Yedi yıllık kişilik oluşturma çabası, kimlik kurgusu, dünyayı anlamlandırma ve
onun içinde kendi yerini bulma süreci sıfırlanır. Yeni bir dilde eğitime başlaması, yeni doğan bir
çocuğun hayata başlaması gibidir. Öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve böylece çocuğun yeteneklerini ortaya
çıkarmasını sağladığı konularda da hemfikirdir. Ortada bu kadar araştırma ve bilimsel sonuç dururken,
çocukların ana dilde eğitim almasını engellemek, onların yeteneklerinin ortaya çıkmasını engellemek
demektir. Oysaki yapılması gereken, okul öncesi eğitimden başlayarak devlet okullarında çocukların
ana dilde eğitim alabilmelerinin yolunu açmak ve böylece yeteneklerini geliştirmelerinin de
fırsatlarını yaratmaktır. 

Türkiye çocuklarının yeteneklerinin üstün bir şekilde gelişmesinin en büyük engellerinden biri
de hiç kuşkusuz eğitim sisteminin sınav merkezli olmasıdır. Eğitim kurumlarında çocuklar birer yarış
atı gibi ilkokuldan başlayarak üniversite, hatta üniversite sonrasına kadar yarıştırılmaktadırlar. Sizlerin
dikkatini buraya çekmek ve gerçekten bu konuda yürütülen politikaların ne kadar kişisel gelişime,
kişinin yeteneklerinin gelişimine ket vurduğunu ifade etmek istiyorum. Öğrencileri birbirinin rakibi
hâline getiren bu sistem kesinlikle dayanışmacı bir toplumu oluşturmaz ve dayanışmacı bir toplumun
gelişiminin de önünü keser diye ifade etmek gerekiyor.

Ayrıca, her eğitim ortamı o ortamda var olan koşullara özgündür. Eğitim müfredatı
oluşturulurken, ders içerikleri belirlenirken, ölçme ve değerlendirme yöntem ve esasları belirlenirken
bu özgün koşullar göz önünde bulundurulmalı ve her eğitim ortamı kendi özgünlüğünde
değerlendirilmelidir. 

Örnek vermek gerekirse, Çankaya’daki bir okulun ortamının koşullarıyla Şanlıurfa’daki bir
okulun içerisinde bulunduğu ortamın koşulları kesinlikle bir değildir. Dolayısıyla, burada
oluşturulacak olan eğitim müfredatlarının da kesinlikle yerellerdeki sosyal ve toplumsal koşullara
uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
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Herkese fırsat eşitliği sunulduğu iddia edilmektedir. Herkesin bu sınavlara girme ve bu sınavları
kazanma şansının olduğu argümanı ileri sürülmektedir. Lakin bölgesel, sınıfsal koşullardan kaynaklı
bazıları daha şanslı ve bu şans her zaman yerele göre merkezde bulunanlarda ne yazık ki daha fazladır.
Bunun çokça örneğini hepimiz, burada bulunan arkadaşlar da dâhil olmak üzere Türkiye’de çok
örneklerini görmekte ve bunu yaşamaktayız. Merkezde yaşayan, merkezde eğitim gören daha fazla
olanaklara, daha fazla imkânlara sahip olurken yerellere doğru bu olanak ve imkânlar ne yazık ki
daha az, daha yetersizdir. Hakkâri’deki bir öğrencinin sınavlara giriş koşullarıyla Ankara
Çankaya’daki öğrencilerin sınava giriş koşulları ne yazık ki aynı olmadığı için yetenekleri de zekâları
da bu koşullar tarafından engellenmekte ve bu koşulların baskısı altında gerçekleşmektedir. 

Saydığım bu sorunlar ve eksiklikler yanında Türkiye’de çocukların yeteneklerinin üstün bir
şekilde geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri de okullardaki fiziksel yetersizliklerdir.
Türkiye’de kaç okulda spor salonu bulunmaktadır, kaç okulda tam teşekküllü müzik atölyesi, resim
atölyesi bulunmaktadır? Bugün, üstün yetenekli çocukların gittiği bilim ve sanat merkezlerinin bile
birçoğunun kendi binası bulunmamaktadır. Bu okullar başka kurumların binalarını kullanmakta ve
fiziksel yetersizliklerle baş başa kalmaktadırlar. Bütün bu sorunlar Türkiye’de çocuklarımızın yüz
yüze olduğu gerçekliği yansıtmaktadır. Bu rapordaki en temel eksiklik de bu yapısal sorunlara yer
verilmemiş olmasıdır. İlk başta da ifade edildiği gibi, maalesef, bu rapor da iktidar partisinin
çocukların içinde bulunduğu gerçeği ve eğitimin yapısal sorunlarını ıskalayan bir yaklaşımla
hazırlanmıştır. Ayrıca, saymış olduğumuz yapısal sorunların yanında, üstün yetenekli çocukların
keşfi, eğitimi ve gelişimine ilişkin bazıları da raporda yer alan görüş ve önerilerimizin Eğitim
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklarca dikkate alınması temennisiyle, özellikle bilim ve
sanat merkezleriyle ilgili bazı hususlara değinmek istiyoruz.

Komisyon raporunda belirtildiği gibi 2011-2012 eğitim-öğretim yılında toplam 58 ilde, 64 bilim
ve sanat merkezinde 11 bin öğrenciye eğitim verilmektedir. Oysa ki TÜİK verilerine göre Türkiye’de
0-24 yaş arasında 620 bin üstün yetenekli birey olduğu bilinmektedir. Yani, yaklaşık 610 bin çocuk
ve genç bu merkezlerden faydalanmamaktadır. Bu hususta Millî Eğitim Bakanlığının acil olarak
yapması gereken ilk iş bu merkezlerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesidir. 

Bu amaçla, BİLSEM’lerde tamamlayıcı, zenginleştirici, yaratıcılığı özendiren, gerçek yaşamla
ilişkilendirilmiş bir eğitim verilmelidir. Tanılama çalışmaları ilkokul 1’inci sınıfta yapılmalı ve 2’nci
sınıfın ilk günü eğitime başlanmalıdır. Eğitim etkinlikleri özerk ve özgün biçimde planlanabilmeli,
yürütülebilmeli ve değerlendirilebilmelidir.

Bu merkezlerde verilen eğitim hizmeti içinde eleştirel ve yaratıcı düşünce, bağımsız öğrenme
becerileri, araştırma becerileri, problem çözme ve mantık yer almalıdır. BİLSEM’lerdeki planlama,
uygulama ve değerlendirme aşamalarına öğrenciler aktif bir şekilde katılmalı ve dâhil edilmelidir.
Buralarda üstün yetenekli öğrencilerin gerçekleştirdikleri projeler TÜBİTAK tarafından destek fonları
üzerinden desteklenmelidir. 

Bilim ve sanat merkezleri yönetmeliği hazırlanmalıdır. Hukuksal işleyiş daha sağlam bir zemine
oturtulmalıdır. Merkezlerin yönetici sayıları ve taşıdıkları nitelikler daha bilimsel ölçütlere
bağlanmalıdır. Alanında uzmanlaşmış yeteri sayıda yönetici ataması gerçekleştirilmelidir. Bu alanda
öğretmen yetiştiren bölümlerin sayısı çoğaltılmalıdır. 
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Eğitim-öğretim yılı başlamadan bilim ve sanat merkezlerindeki açık branşlara öğretmen ataması
için öğretmen seçimi kursları açılmalı, bu merkezlerin bilimsel çalışmalarına uygun ortamlara
kavuşmaları sağlanmalı, öğretmen normları güncellenmeli ve buralarda görev yapan öğretmenlerin
sayısı artırılmalıdır. 

Üstün yetenekli öğrenciler ve bu alanda görev yapan çalışanlar için servis ve yemek hizmeti
desteği verilmelidir. BİLSEM’lere ulaşım sorunu çözülerek bu okullardaki tüm öğrencilere ücretsiz
ulaşım imkânı sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak, bu merkezlere devam eden öğrencilerin ve çalışanların çözülmesi gereken pek
çok sorunu olduğu anlaşılmaktadır. Toplumsal yaşantımızın içinde yer alan bu önemli farklılığın
farkındalığını yükseltmek, toplumda var olan bu bireyleri araştırıp, bulup çıkarmak ve destekleyerek
cesaretlendirmek toplumun gelişmesi ve ilerlemesine önemli katkılar yapacaktır. Bu bağlamda
sorunların çözümü yolunda adımlar …

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Devam edin.
İBRAHİM AYHAN (Devamla) – …atılırken velilerin duygularının, bütçelerinin ve çocuk

emeğinin sömürülmesine asla izin verilmemelidir. Daha keşfedilmemiş yüz binlerce dâhi çocuk ve
genci keşfetmek ve topluma kazandırmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

Ayrıca, bu merkezlerde üretilen bilimsel çalışmaları, icatları ve bilgileri belli çevrelerin çıkarına
değil, bütün toplumun yararına kullanmak gerekir. Bu tutum, başta ülkeyi yönetenler ve Millî Eğitim
Bakanlığı olmak üzere kurumlarda görev yapanlar için etik bir ilke olmalıdır. Bu anlamda ümit
ediyoruz ki bu rapor önceki raporlar gibi unutulup sadece bir yazılı belge olarak değerlendirilmez,
Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar komisyon raporunu dikkate alır, tüm eksikliklerine rağmen
gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapar, bir an önce gerçekleştirilir.

Bu temenni ve duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Ayhan.
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı.
Buyurunuz Sayın Halıcı. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA MEHMET EMREHAN HALICI (Ankara) – Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; sözlerime başlarken Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına yüce Meclisi saygılarımla
selamlıyorum.

Üstün zekâya ve yeteneğe sahip çocukların belirlenmesi ve desteklenmesi, daha sonra takip
edilmesine dönük olarak son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Üniversiteler, eğitim kurumları,
sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen toplantıların yanı sıra Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulunda konuyla ilgili bir strateji oluşturma kararı alınmıştır. Geçtiğimiz yılın aralık ayında Türkiye
Zeka Vakfı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi salonlarında Zekâ ve Yetenek Kongresi
düzenlenmiştir. Bu umut veren çalışmaların en önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulan
araştırma komisyonudur. Kısır siyasi çekişmelerden uzak, uyum ve uzlaşı içerisinde çalışan
Komisyonun Sayın Başkanı Halide İncekara başta olmak üzere tüm üyelerine huzurlarınızda
şükranlarımı sunarım. 
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Kuşkusuz görüşlerimizde ve önerilerimizde farklılıklar yaşadık ancak bunları demokratik bir
biçimde tartıştık, birbirimizi dinledik, anlamaya çalıştık. Bu olumlu atmosferin Meclisin diğer
ortamlarına da yansıması en önemli temennimdir. Farklılıklar yaşadık diyorum, aslında bu çok doğal
çünkü Komisyon çalışmaları sırasında dinlediğimiz akademisyenler, konunun uzmanları, aileler,
bürokratlar hep birbirinden farklı görüşler ortaya koydular. Sorunlar da, çözüm önerileri de
birbirlerinden çok farklıydı.

Çalışmalar sonucunda benim şahsi olarak iki tane temel tespitim oluştu. Bir: Bu konuya
ülkemizde çok önem veriliyor. İki: Ne yapılması gerektiği konusu ne yazık ki belirsiz. Eğer bir konu
hem önemliyse hem de ne yapılacağı bilinmiyor ise siyasete görev düşüyor demektir. İktidar partisi
başta olmak üzere tüm partilerin, raporda değinilen konularla ilgili düzenlemelerin yapılması için
gayret göstermeleri gerektiğini hatırlatmak isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarihimize bakıldığında bu konuyla ilgili özel bir
konumumuz olduğu görülür. Üstün yeteneklilerin eğitiminde dünyadaki ilk örnek enderundur. Özel
yeteneğe sahip çocukların seçilmesi, farklılaştırılmış eğitim verilmesi, performansa göre eğitimin
sürdürülmesi, ders veren hocaların da üstün meziyetlere sahip olması gibi yaklaşımlar enderunun
ayırt edici özellikleridir. 18’inci yüzyıldan başlayarak bu özelliklerin gevşemesiyle maalesef başlangıç
vasfını kaybetmiştir.

Cumhuriyet döneminde konuyla ilgili ilk kanun 1929 yılında çıkarılan 1416 sayılı Ecnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’dur. Daha sonra, 1948 yılında 5245 sayılı İdil
Biret ve Suna Kan’ın Yabancı Memleketlere Müzik Tahsiline Gönderilmesine Dair Kanun
çıkarılmıştır. Özel yeteneklilerle ilgili olarak çıkartılan ilk kanun olan bu kanun, daha sonra, 1956
yılında 6660 sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından
Yetiştirilmesi Hakkındaki Kanun’a dönüşmüştür. Kanun ve daha sonra 1963 tarihinde çıkarılan bir
yönetmelikle bu durum hâlâ yürürlüktedir. 

İdil Biret ve Suna Kan’dan sonra kanundan çeşitli sanatçılar yararlanmıştır. Bunlar arasında
Bedri Baykam, Fuat Kent, Ateş Pars, Gülsin Onay, Hasan Kaptan, Hüseyin Sermet, İsmail Aşan,
Nevbahar Aksoy, Neveser Aksoy, Selman Ada, Tunç Ünver, Vedat Çizer, Verda Erman gibi önemli
isimler sayılabilir. 

1976 yılında Özel Statü Yönetmeliği çıkarılmış, özel yetenekli çocukların devlet
konservatuvarlarında yoğun bir eğitim görmeleri ve konservatuvarın yüksek bölümünü bitiren
gençlerden bir kısmının da yurt dışına gönderilmeleri sağlanmıştır. Bu özel statüden de yararlanan
sanatçılar şunlardır: Burçin Büke, Çağıl Yücelen, Çağlayan Ünal, Ertan Torgul, Fazıl Say, Muhiddin
Dürrüoğlu, Oya Ünler, Özgür Balkız, Şölen Dikener ve Yeşim Alkaya. Bu isimlerden sonra Millî
Eğitim ve Kültür Bakanlığı komisyon oluşturamadığı için yasa ne yazık ki uygulanamamıştır. Bu
durum kabul edilemez. Çok az sayıda ismin yararlandığı bu yasa ve yönetmelikler bir an önce işlerlik
kazanmalıdır. Komisyonlar toplanmalı, uygulamalarla ilgili esaslar kamuoyuna duyurulmalı ve
yeteneği kanıtlanan çocuklarımıza, gençlerimize düzenli olarak destek sağlanmalıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; araştırma komisyonunun adı “Üstün Yetenekli Çocuklar”
ifadesiyle başlamaktadır. Bu ifadenin üstün zekâlı çocukları da kapsadığı belirtilmektedir. Bazı
uzmanlar, bazı yöneticiler “üstün zekâlı” ifadesini itici bulduklarını söylemektedir. Bazı uzmanlar ise
“üstün” sözcüğünü de doğru bulmayıp bunun yerine “özel” sözcüğünü kullanmayı önermektedirler.
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Bu konudaki görüşüm, ifadeyi tam ve doğru olarak yani “üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar”
olarak kullanmaktır. Eğer bu kişileri bulmayı, topluma ve insanlığa kazandırmayı hedefliyor isek
onlara hak ettikleri değerleri vermemiz gerekir. Bu konuda ürkek olmaya, çekingen olmaya gerek
yoktur. Üstün zekâya ve üstün yeteneğe sahip olan insanlar, hem o ülkenin hem de bütün dünyanın
hazineleridir. Hele bunların arasından bazıları daha da öne çıkarlar. Dünyanın çehresini değiştiren,
bilimde, teknolojide, sanatta devrimler yapan; iyiyi, doğruyu ve güzeli görmemize katkı sağlayan bu
az sayıda insanlardır. Milyarlarca insan arasında binlerle ifade edilebilen bu farklı insanlara, başka
bir deyişle dâhilere çok ama çok şeyler borçluyuz.

Değerli milletvekilleri, zekânın pek çok tanımı var. Zekâ, öğrenme yeteneğidir; zekâ, daha önce
karşılaşılmayan problemleri çözebilme yeteneğidir; zekâ, anlama ve anlatma yeteneğidir; zekâ,
çevreye ve koşullara uyum gösterebilme yeteneğidir; zekâ, akıl yürüterek sonuçlar ve karar üretme
yeteneğidir. Zekâ tabii ki tek bir alanda tanımlı değildir, değişik birçok alan vardır. Örneğin,
Gardner’in çoklu zekâ kuramına göre sözel, sayısal, mekânsal, bedensel, müziksel, sosyal ve içsel
zekâ alanları vardır. 

Ülkemizde üstün zekâya ve yeteneğe sahip öğrencilerin tanılama süreçleri Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından yürütülmektedir. İllerde bulunan rehber ve araştırma merkezleri ve bilim, sanat
merkezleriyle iş birliği içerisinde yapılmaktadır. Komisyon üyeleri olarak rehberlik ve araştırma
merkezleri ve bilim, sanat merkezlerinde yaptığımız incelemelerde birçok eksikliğe şahit olduk. Bu
kurumlar yeniden ele alınmalı ve amaçlarına uygun biçimde çalışmalarını sağlayacak düzenlemeler
acilen yapılmalıdır. Verilen eğitimler, çocuğun bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimine uygun
olmalıdır. Yeteneklere yönelik eğitim programlarını belirlemek için yapılacak tanılama işlemlerinde
zekâ testlerinin yanı sıra yetenek testleri, yaratıcılık, karar verme, problem çözme, müzik, iletişim gibi
becerileri ölçen uygulamalar da muhakkak kullanılmalıdır.

Zekâ çok değerli olduğu ve kıymet verildiği için suistimallere de çok açık bir durumdadır.
Ülkemizde zekâ ve yetenek konusu daha çok gündeme gelmeye başlayınca üstün zekâlılar okulu,
üstün yetenekliler sınıfı, dâhiler okulu, dâhiler sınıfı gibi adlarla çeşitli girişimler de ortaya çıkmaya
başlamıştır. Çocukları için her şeyi feda etmeye hazır olan aileler için bu çok ciddi bir risktir. Bu tür
faaliyetlerde bulunacak kurumlara Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onay verilmeli, faaliyetleri
titizlikle incelenmeli ve sürekli olarak denetlenmelidir. Ailelerin yanıltılması, çocukların hayal
kırıklığına uğratılması kesinlikle önlenmelidir.

Ülkemizde aileler genellikle üstün zekâ ve yeteneği sadece derslerde ve sınavlardaki başarıyla
ölçmektedir. Bu, yanlış bir tutumdur. Dâhilerin bir çoğu eğitim hayatlarında özel bir üstünlük
göstermemelerine rağmen, ilgi duydukları alanlarda olağanüstü başarılara ve eserlere imza
atmışlardır. Sınavlarda başarıyı hedefleyen, ezbere dayalı bir eğitim sistemi yerine farklı beceri ve
yetenekleri ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır. Farklı
becerilere sahip olanların olabildiğince erken tespit edilmelerini, doğru yönlendirilmelerini,
desteklenmelerini ve takip edilmelerini sağlayacak bir program ne yazık ki şu an için mevcut değildir.
Komisyon çalışmaları sırasında böyle bir programa alınacak öğrencilerin nitelik ve nicelikleriyle
ilgili değişik görüşler dile getirilmiştir. Bizim düşüncemiz, böyle bir programı gerçekten üstün zekâya
ve yeteneğe sahip olduğu belirlenen az sayıda kişiyle başlatmaktır, bu sayede destek ve takip
olanakları daha büyük olacaktır. Az sayıda ve odaklanmış uygulamalardan elde edilen sonuçlar ve
birikim doğrultusunda program daha çok kişiyi kapsayacak biçimde büyütülebilir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, rapora da yansıtmaya
çalıştığımız önerilerimizi kısaca özetleyecek olursak, ilk önerimiz, üstün zekâ ve üstün yetenekle
ilgili olarak bir ana plan hazırlanmasıdır. Bu planda hedefler tanımlanmalı, ilgili kurumların görev,
sorumluluk ve etkinlik alanları belirlenmelidir. Ayrıca, planı yürütmekten sorumlu olacak olan özerk
ve bağımsız bir yapı oluşturulmalıdır. Üstün zekâ ve üstün yetenek konusunda bir tanım yapılmalı,
bu tanımda yer alacak kriterler net olarak belirlenmelidir. Tanılama süreçlerinde kullanılacak
yöntemler ve araçlar ilgili kişi ve kurumların da görüşleri alınarak belirlenmelidir. Bu süreçler adil,
şeffaf ve denetlenebilir olmalıdır. Üstün olarak tanımlanan çocukların eğitiminde zenginleştirme,
farklılaştırma, sınıf atlama gibi uygulamalar muhakkak yapılmalıdır.

Üstün yeteneklilik konusu aile, kamu ve toplumun ortak sorumluluğundadır. Ailenin erken yaşta
çocuğun yüksek potansiyelini fark etmesi çok önemlidir. Erkenlik ilkesi çerçevesinde doğumdan
itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından gelişimsel takip yapılmalı, çocuğun potansiyelini nasıl
destekleyebileceğine ilişkin olarak ailelere yol gösterilmelidir. Zekâ ve yetenekte yüksek potansiyelin
belirlendiği andan itibaren gelişim verileri kayıt altına alınmalı ve kurumlar arasında bilgi akışı
sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığında doğumla başlayan gelişimsel takip bilgileri, okul çağının
başlamasıyla birlikte sistem üzerinden Millî Eğitim Bakanlığına aktarılmalıdır. 

Üstün zekâya ve üstün yeteneğe sahip olanların eğitimini veren eğitmenlerin nitelikli olmaları
gerekmektedir. Bu kişiler akademik seviyede iyi bir alan eğitimi almış olmalı, araştırmacı, yaratıcı,
gelişmelere açık, kendini yenileyebilen ve lider özelliklerine sahip bulunmalıdır. Oysa gene
yaptığımız Komisyon çalışmalarında öğrenci ve aile şikâyetlerinin çoğunun eğitmenler ve
yöneticilerle ilgili olduğunu gördük. YÖK, öğretim üyesi yetiştirme programı kontenjanları ve yurt
dışı burslarında bu alanda akademisyenlerin yetiştirilmesi için pozitif ayrımcılık uygulamalıdır.
Ayrıca, üstün zekâlı ve üstün yeteneklilerin eğitiminde görevlendirilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi
için yüksek lisans, doktora ve üç ile altı aylık kısa dönemli sertifika programları açılmalıdır. Bu
özelliklere sahip gençlerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi alanlarında istihdam
edilmelerini sağlayacak ve beyin göçünü ve bunların olumsuz etkilerini önleyecek politikalar
muhakkak oluşturulmalıdır.

Bir bilgiyi de sizlere iletmek isterim: Zekâ ve Yetenek Kongresi’nin 2’ncisi 29-30 Kasım 2014
tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yapılacaktır. Kongrenin temel bileşenlerinden biri
“İyi Uygulamalar ve Projeler” başlığı altındaki oturumlar olacak. Bu oturumlarda, Türkiye’de ve
dünyada üstün zekâlı ve üstün yetenekli bireylerin potansiyellerinin yaşama geçirilmesine yönelik
olarak geçmişte ve son dönemde yapılmış kayda değer nitelikteki uygulama örnekleri, projeler ve yine
aynı amaç çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan akademik çalışmalarla ilgili taraflarla bilgi paylaşımı
yapılacak. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zekâ ve yetenek konusu sadece çocuklarımız, gençlerimiz
için değil her yaştaki insanlarımız için önemlidir ve her yaştaki insanlarımız için muhakkak ele
alınmalıdır. Geleceğimiz çocuklarımızdır, gençlerimizdir ama onların yarınlarını bugün bizler yani
yetişkinler biçimlendiriyoruz. Bizler zeki olmaya, sorunları doğru anlamaya, etkin çözümler üretmeye
mecburuz. Sadece çocuklarımızın değil, kendi zihinsel becerilerimizi de geliştirmek için çaba sarf
etmeliyiz. 
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Beynimiz Allah’ın bize verdiği en değerli hazinedir. Eğer etik değerler çerçevesinde bilgiye,
akla, düşünmeye gereken önemi verirsek sağlıklı beyinlere sahip oluruz. Sağlıklı beyinlerin olduğu
yerde haksızlıklar, adaletsizlikler olmaz; sağlıklı beyinlerin olduğu yerde açlıklar, yoksulluklar olmaz;
sağlıklı beyinlerin olduğu yerde yolsuzluklar, usulsüzlükler olmaz; sağlıklı beyinlerin olduğu yerde
doğa ve çevre tahribatı olmaz; sağlıklı beyinlerin olduğu yerde kavga olmaz, savaş olmaz; sağlıklı
beyinlerin olduğu yerde tedbirsizliklerden, ihmallerden kaynaklanan kazalar, felaketler olmaz.

2000 yılında zekâyla ilgili düzenlediğimiz bir toplantıya Başbakanımız rahmetli Bülent Ecevit
katılmıştı ve çok güzel bir konuşma yapmıştı. Ben ondan kısa bir bölümü size aktarmak istiyorum.
Rahmetli Ecevit şöyle diyor: “Zekâ düşünce aracıdır. Doğal olarak her araç gibi zekâ da insanlığın
hayrına olduğu kadar zararına da kullanılabilir. Nitekim, tarihte de çağımızda da insanlığı felakete
sürüklemiş zeki fakat akılsız yöneticiler az değildir. Onun için, zekâ eğitimini belirgin bir ahlak
eğitimiyle bütünleştirmenin uygun olacağını düşünüyorum. Zekâ ve akıl birbirini çağrıştıran, birbirine
yakın ama birbirinden farklı kavramlardır. Zekâda cesaret ve cüretkârlık vardır, akılda ise sağduyu
ve ihtiyatlılık vardır. O nedenle, akıl zekâyı denetleyebilir. İdeal birleşim, bir insanda zekâ ve aklın
dengeli olarak bulunmasıdır. Atatürk'ün başarısının sırrı da gerek komutan gerek yönetici olarak her
adımında ve her atılımında bu dengeyi kurabilmiş, cesaret ve sağduyuyu bütünleştirebilmiş
olmasındadır. Zekâ ile aklın uzaktan bir akrabası ise kurnazlıktır. Tabii, kurnazlıkta zekânın da aklın
da saygınlığı yoktur. Ancak kurnazlık bazen bir savunma yöntemi de olabilir. Taoizmin kurucusu
büyük Çin bilgesi Lao Tzu bu tür kurnazlık olgusunu şu özdeyişle anlatmıştır: ‘Yumuşak yönetilen
ülkenin halkı yalındır, sert yönetim ise halkı kurnazlaştırır.’” Ecevit, “Ben de buna şunu eklemek
istiyorum.” diyor ve devam ediyor: “Yöneticilikte hüner, insanları kurnazlığa zorlamamaktır. Bunun
yolu ise zekâ ile aklı bağdaştırarak bulunur.” 

Rahmetli Ecevit’in sözlerinden herkesin, hepimizin ve özellikle de şu an ülke yönetiminde
bulunan değerli dostların ders çıkarmaları gerekir.(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zekâ bireyler için ne kadar önemliyse üstün zekâlı insanlar
da toplumlar için o kadar önemlidir. Hem bireylerin zekâ ve yeteneklerinin geliştirilmesi hem de
üstün zekâ ve yeteneğe sahip olan kişilerin topluma kazandırılarak kolektif bir zekânın oluşturulması
ancak bir reformla gerçekleştirilebilir. Bilim, teknoloji ve sanat üretimini hedef alacak olan bu
reformun temel ögesi düşünen, sorgulayan, zekâ ve yeteneğinin kıymetini bilen ve sürekli
geliştirmeye çalışan yaratıcı insanlardır. Bu reform, aynı zamanda ülkemizi bilgi toplumuna
dönüştürmemiz için gerekli olan bilgi reformunun bir parçasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu
reformu gerçekleştirmeye kararlıyız.

Bu duygularla komisyon raporumuzun daha sonra yapılacak olan çalışmalara ve atılacak olan
adımlara ışık tutmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından
alkışlar) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Halıcı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge.
Buyurunuz Sayın Bürge. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
AK PARTİ GRUBU ADINA HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli

milletvekilleri; üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimi, öğretimiyle ilgili sorunların tespiti, etkin
istihdamın sağlanması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu üzerinde AK PARTİ
Grubum adına Komisyon üyesi olarak Genel Kurulu saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
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Konuşmama başlamadan evvel Soma’daki kardeşlerimize rahmetler diliyorum.
27 Mayıs olması hasebiyle de Menderes’e ve arkadaşlarına minnet duyduğumuzu ifade etmek

istiyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, eğitim, bireyin doğumundan ölümüne süregelen bir olgu olduğundan,

politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları aynı anda içinde bulundurduğundan tanımı yapılması zor
bir kavramdır. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler
sağlamaya yarayan planlı etkiler dizesidir. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla
kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak ifade edilir. 

Eğitim, Çiçero’ya göre çocuğu insan hâline getirme sanatı; Eflatun’a göre beden ve ruha
yetenekli olduğu güzelliği vermek; Rousseau’ya göre insanı doğasına göre yetiştirmek; Spencer’a
göre insanı mükemmel bir hayata hazırlamak; Durkheim’a göre yetişmiş nesiller tarafından henüz
sosyal hayat için olgun hâle gelmemiş bulunan nesiller üzerine yapılan her çeşit etkidir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, öğretim ise öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gerekli
araç ve gereçleri sağlama ve rehberlikte bulunma eylemidir.

Tarih boyunca insanların yaşamlarını değiştiren, medeniyet dediğimiz gelişimi sağlayan, hiç
şüphe yoktur ki üstün beyin gücüne sahip insanlardır. Bu yaklaşım açısına göre, yıllar boyunca
insanların yaşamlarında bugünü daima dünden farklı kılan, birçok insanın hayret ve şaşkınlıkla
seyrettikleri ve bahsettikleri teknik, fen, bilim, sosyal, eğitim alanında birçok değişiklikler ve
gelişmeler olmalıdır. Toplum hayatında bu hızlı değişiklikleri ve gelişmeleri sağlayan kişiler, o
toplumda üstün beyin gücüne sahip insanlardır ancak üstün yetenekli bireyler yeterince
eğitilmedikleri durumlarda sahip oldukları yüksek potansiyeli yeterince değerlendirememektedirler.
Bazen, normal zekâ düzeyine sahip bir bireyin olağanüstü başarılarıyla karşılaşırken üstün yeteneğe
sahip kimi bireylerin değil büyük bir buluş ortaya koymak, kendi kendilerine yetemedikleri durumları
da görmek mümkündür. Bu itibarla, üstün yetenekliler için özel bir eğitim programına ihtiyaç
duyduğumuzun altını çizmek istiyorum. 

Devletleri ve milletleri oluşturan tüm kadim toplumlarda eğitim ve öğretim her daim en hayati
konuma sahip olmuştur. Başta bilim ve teknikte olmak üzere, edebiyatta, sanatta, sosyal bilgilerde;
kısaca, medeniyetlerin gelişmesine vesile olacak her alanda eğitim ve öğretim temel aktör olmuştur.
Eğitim ve öğretim, bir toplumun en asli unsuru olan insanı geliştirerek toplumun kendi içinde daha
müreffeh bir yaşam sürmesini, bilim ve teknikteki gelişmelerle yaşam standartlarını artırmasını,
çeşitli teknolojik yeniliklerle diğer toplumlara karşı önde olmasını sağlama çalışmasıdır.

Kadim bir medeniyete sahip olduğumuz bu topraklarda eğitim ve öğretim, kurmuş olduğumuz
tüm devletlerde en asli unsur teşkil etmiş, Selçuklularda Nizamiye medreseleri, Osmanlıda enderun
mektebi gibi örnekler güçlü bir imparatorluğun inşasında yer alacak kalifiye elemanlar için âdeta
dinamo görevini yerine getirmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu devletin her kademesinde, ilmiye,
seyfiye, mülkiye, kalemiye ve benzeri sınıflarda gerekli olan yetişmiş insan ihtiyacını enderun
mektepleri sayesinde gidermiştir. Aday gençlerin soylu ya da önde gelen ailelerin tercihen ilk çocuğu
olmasına, sağlıklı, güzel, yakışıklı olmasına varıncaya kadar tespit ettikleri unsurları öne
koymuşlardır. Enderunda beşerî bilimler, savaş sanatı, mesleki eğitimden oluşan bir güçlü sacayağı
modeliyle yetiştirmişlerdir. Beşerî bilimler programında tüm öğrenciler için zorunlu olarak Türkçe,
Arapça, müzik ve Kur'an dersleri konulmuş, seçmeli dersler arasında ise Farsça, Türkçe ve Farsça
edebiyatı, Arapça dil bilgisi, İslam’la ilgili çalışmalar, hukuk, tarih ve matematik gibi dersler yer
almakla beraber, savaş sanatları içinde okçuluk, güreş, koşu, uzun atlama, halter ve savaş oyunları
da seçenek olarak önlerine konulmuştur. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, enderun mezunları yetenekleri ve eğitimleri, üstlendikleri görevleri
itibarıyla yüzyıllar boyunca içinde yaşadıkları toplumun seçkin ve güzide elemanları olarak Osmanlı
İmparatorluğu’nun güvencesi olmuşlardır. 

Tabii, eğitim ve öğretim insanla başlayıp insanla sona erecekse, insan her dönemde birinci
öncelikli olacaksa cumhuriyet döneminde de üstün yeteneklilere eğitim formatına elbette ki kıymet
verilmiştir. Ama üzülerek ifade ederim ki... 1950’li yıllarda, hatta 56’da 6660 sayılı Müzik, Resim
ve Diğer Güzel Sanat Dallarında Olağanüstü Yetenek Gösteren Çocukların Devletçe Eğitilmesini
Düzenleyen Yasa’yla başlar. Ankara Fen Lisesi bunu takip eder. Ankara Rehberlik ve Araştırma
Merkezinin öncülüğüyle bazı ilkokul ve ortaokuldaki denemeler, devlet ortaokul ve lise parasız
yatılılık sınavları, öğretmen okulları ve yüksek dereceli öteki meslek kuruluşları gibi saymam
mümkün. TÜBİTAK burslarının, Millî Eğitim Bakanlığının Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel
Müdürlüğü yoluyla verdiği yükseköğrenim burslarının, üniversite ve akademilere giriş sınavlarının,
Türkiye'nin ilk fen lisesinin eğitime başladığı 1963-64 yıllarının, 1989-90 Anadolu Güzel Sanatlar
Lisesinin açıldığının da altını çizmek istiyorum. 

Tabii ki üzerinde durmamız gereken en önemli konulardan bir tanesi bilim, sanat merkezleri.
Türkiye’de ilk bilim ve sanat merkezi 1995’te Ankara’da açılmıştır. 2003 yılına kadar sayıları 17
olan bilim ve sanat merkezlerinin sayıları bugün 72’ye yükselmiştir. Eleştiriyorken düne de bakmanızı
özellikle tavsiye ediyorum. 2003 yılında 17, şimdi ise 72 olmuştur. Yeterli mi? Elbette ki yeterli
değil. Ülkemizde hâlen 64 ilde 72 bilim sanat merkezi yetenekli öğretmen arkadaşlarımız vasıtasıyla
15 bine yakın öğrencimize hizmet etmektedir. Katedilecek mesafe çok uzun çünkü özel eğitimden
bahsediyoruz. 

Edebiyat ve sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyulan bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla
Türkiye’nin ilk sosyal bilimler lisesi 2003 yılında açılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, Marmara
Üniversitesi, Çocuk Vakfı iş birliğiyle 23-25 Eylül tarihlerinde 1’inci Türkiye Üstün Yetenekli
Çocuklar Kongresi gerçekleştirilmiştir. 2004-2005 yılları arasında spor liseleri açılmaya başlanmış,
2008 yılında Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi faaliyete geçmiştir. 2009 yılında Üstün
Yeteneklilerin Eğitimi Çalıştayı (BİLSEM MODELİ) düzenlenmiş, çalışma sonrası Üstün Yetenekli
Bireyler Strateji ve Uygulama Planı ortaya konmuştur. Anadolu Üniversitesinde 2’nci Ulusal Üstün
Yetenekli Çocuklar Kongresi yapılmıştır. 2011 yılında 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yle Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde başkanlık oluşturulmuştur. 2012 yılında Genel Kurulumuzun 6/3/2012 tarihli
74’üncü Birleşiminde 17 üyeden oluşan Üstün Yetenekli Çocukları Araştırma Komisyonu
kurulmuştur. Sırası gelmişken Komisyon Başkanımıza, buradaki bütün milletvekillerimize, böyle bir
komisyonun oluşmasında emek veren bütün arkadaşlarıma ben de teşekkür etmek istiyorum. Bu bir
başlangıç ama kesinlikle son olmayacağını düşünüyorum. 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi iş
birliğiyle 3’üncü Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi yapılmıştır. 

Yani üstün yeteneklilerle ilgili yapılanları söylememe rağmen eksikliklerimizi de söyleyecek
kadar siyasi boyut içerisinde bir tespit olarak sunmak istiyorum. 

Eğitsel değerlendirme ve tanılamada kullanılan yeterli ve güncel araçların (gözlem formları,
zekâ/yetenek testleri, müzik, resim, yaratıcılık ve liderlik testleri) yetersizliğinin de altını çizmek
istiyorum.
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Ülkemizde özel yetenekli öğrencilerin büyük bir bölümünün tanılanmamış olması.
Farklı eğitim modelleri içeren akademik çalışma sayısının azlığı ve özel yetenekli öğrencilerle

çalışabilecek eğitimcilerin nitelik ve nicelik konusunda yetersiz olması.
Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar arasında iş birliğinin yeterli düzeyde

sağlanamaması.
Özel yeteneklilerle ilgili yapılandırılmış bir aile rehberliği programının olmamasını da eksiklik

olarak ifade etmek istiyorum. 
Ancak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün belediyeler, STK’lar, engelli kardeşlerimizle

alakalı, AK PARTİ iktidarında engelli kardeşlerimizi sokağa, gün yüzüne çıkarabilmek adına, özel
eğitim kurumları yapmak adına -milletvekili arkadaşlarımızın da altını çizdiği üzere- özel eğitim
kurumları engelli kardeşlerimizle buluşturulmuştur. İşte konuştuğumuz üstün yeteneklilerin eğitimi
de özel eğitime tabidir. 

Üstün yetenekli çocuk, genel veya özel yetenekleri açısından yaşıtlarına göre yüksek düzeyde
performans gösterdiği konunun uzmanları tarafından belirlenmiş çocuklar olarak ifade edilir. Yani
konumuz, önce cevheri bulmak, cevheri bulabilmek adına testlerin hazırlanması, bulduktan sonra
cevheri -kastettiğim parantez içerisinde insanımızı, çocuğumuzu- işlemek, topluma kazandırabilmek,
gelecekte de onun yaptığı çalışmalardan toplum olarak istifade etmeyi amaçlamaktır. 

Türkiye’de üstün yeteneklilere yönelik çalışmalar bu kadarla da sınırlı değildir. Bilim ve
teknoloji merkezleri her yaşta farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturmak, bilgiyi kaynağından
öğrenmelerini sağlamak ve bilime olan merakı tetiklemek üzere tasarlanmış deneysel ve uygulamalı
merkezlerdir. Bu anlamda, Türkiye’de ilk bilim merkezi Ankara’da 1993’te kurulan Feza Gürsey
Bilim Merkezidir. Belediyecilikte ilk olduğu için de söylemek istiyorum: Bayrampaşa Belediyesi
Bilim Merkezi de 2008 yılında ilklerden birisidir. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kurulması, AK PARTİ iktidarının bence en önemli
yaptığı çalışmalardan bir tanesidir. 03/06/2011 tarihinde Bilim, Teknoloji ve Teknoloji Bakanlığının
kurulmasının ardından dönemin Bakanı Nihat Ergün Beyefendi’nin 81 ilde bilim merkezleri
açılacağını ilan etmesi yadsınamayacak kadar önemli bir hadisedir. Yeni Bakanımızla ilk olarak başta
Konya olmak üzere Bursa’da, Kocaeli’nde, Sakarya’da, Kayseri’de ve büyükşehir belediyelerinde de
bilim merkezleri açılmaya başlanmıştır. 

Büyükşehir belediyelerinin TÜBİTAK desteğiyle kurduğu bilim merkezleri genellikle dünyadaki
örnekleri gibi interaktif sergi alanlarından ve bilimsel konularla ilgili hazırlanmış görsel deney
setlerinden oluşmaktadır. İlçe belediyelerine ve bütün belediyelere örnek olması hasebiyle
Bayrampaşa Belediyesinin Bilim Merkezi öğrencilerinden Adem Noktacı ve Sevcan Altundal’ın
43’üncü TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması’nda fizik dalında 2012
yılında Türkiye birincisi, Avrupa Birliği Genç Bilim Adamları Proje Yarışması’nda “Orijinallik
Ödülü” aldığının da altını çizerek bu genç kardeşlerimizi tebrik ediyor, yetiştiren öğretmen
arkadaşlarımı da kutluyorum. 

Çocuk üniversitesi deyip geçmeyin. Çocuk üniversiteleri, çocuklara keşfetme mutluluğu veren
bir ortam sunarak onlara bilim, sanat, spor etkinliklerini sevdirmeyi; etkinlik yapma sürecinde el
becerilerini, zihinsel becerilerini geliştirmeyi, grup ile çalışma sorumluluğu kazandırmayı amaçlayan
yapılanmalardır. 2009 yılında “Çocuk Üniversitesi” adıyla faaliyet göstermeye başlayan Ankara
Üniversitesini de kutlamak gerek. 
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Türkiye Bilim Merkezleri Platformu kurulmuş olmasını, bilim merkezleri yöneticilerinin, bu
merkezlerin sorunlarını ele almak ve çözüm yollarını tartışmak amacıyla 2013 tarihinde Gaziantep’te
bir araya gelmiş olmalarını önemsemeden geçebilir miyiz? Platform’un amacı,Türkiye’deki bilim
merkezlerinin birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmalarını sağlamak, daha etkili metotlar bularak
halka ve özellikle çocuklara bilimi sevdirmektir.

Platform’da, ayrıca, bilim merkezlerinin sorunları ve çözüm yolları konuşulmaktadır. 
Saygıdeğer milletvekilleri, AK PARTİ iktidarında –bunu, konuşan milletvekillerimiz için

söylüyorum- elbette ki eksikliklerimiz vardır, olacaktır da. İnsanın eğitim ve öğretiminde, dünden
bugüne, Âdem (AS)'dan kıyamete kadar yapılacak eğitim çalışmalarının bir tarafının mutlaka eksik
kalacağının altını çizmek istiyorum çünkü malzemeniz insandır. Marangoz belki de yaptığının yanlış
olduğunu bir kenara koyup ondan bir başka malzeme çıkarmanın mücadelesini verebilir ama insan
farklı bir boyuttur, hele hele bu çocuk üstün zekâlıysa. 

Bu çocuklarımızla alakalı özel eğitimin gerekliliğinin altını çizmek açısından, Komisyondaki
arkadaşlarımızın, parti farkı gözetmeksizin, bilgi ve becerilerimizi ortaya koyduğu bence çok anlamlı,
belki de geleceğe yol haritası çizecek kadar önemli bir rapor olduğunu düşünüyorum. Bu itibarla,
raporun hazırlanması noktasında gelecek dünyamızla alakalı, gelecek günlerimizle alakalı bu yol
haritasından paydaşların istifade edeceğine inanıyorum. 

Elbette ki önerilerimizi söylemiştik, birkaçını da sizlerle paylaşmak istiyorum: Konuyla ilgili
olarak çalışmalarda Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, YÖK, üniversiteler, belediyeler, STK’lar mutlaka koordine edilerek çalışmalı ve
senkronize olmalı diye düşünüyorum.

Üstün yeteneklilerin keşfi için yeterli test ve benzeri imkânların oluşturulması… Eğitim
fakültelerinde üzerinde en fazla durulması gereken hususlardan birisi -bunu yıllarca öğretmenlik
yapmış birisi olarak söylüyorum- üstün yeteneklilerin keşfi ve yetiştirilmesiyle alakalı gözlem
yeteneğine sahip nitelikli öğretmen yetiştirilmesi şarttır. 

Üstün yetenekliler için özel, uygulamalı bir müfredat oluşturulmalı ve uygulama imkânları
sağlanmalı, laboratuvar, gerekli malzemeler, üniversiteler ve sanayi kuruluşları tarafından
desteklenmelidir. 

Üstün yetenekli çocuklar için yatılı okullar kurulmalı, lise bitene kadar çocukların devamı
sağlanmalı ve yurt dışında eğitim imkânları verilmeli. 

Üstün yeteneklilerin, kaçırdığımız bir husus olarak ifade etmek istiyorum ki, velilerine çok
önemli görevler düşüyor. Bu da şunun için geçerli: Üstün yetenekli çocukların anne babalarına da
rehberlik ve destek faaliyetleri mutlaka verilmeli. 

Bu konuda yatırım yapan kurumların, (belediyeler, üniversiteler, STK’lar) devlet tarafından
teşvik edilmesi, devam eden kurumların korunması ve daha verimli hâle getirilmesinin gerekliliğine
inanıyorum.

“Üstünler geleceğimizdir.” ilkesinden hareketle bir an önce çalışmalara başlanmalı. Bütün bu
çalışmalar yapılıyorken de -hızlandırılmış bir sistem geçmişte vardı, bir sınıf atlama- çocuğun
geleceğini çocuğun karartmamak adına üstün zekâlı ve yetenekli çocuklara böyle imkânlar
sağlanmalı. 
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Yetiştirilen üstün yeteneklilerin uygun alanlarda istihdamı sağlanmalı. Bilim merkezlerinin yasal
bir zemine oturtulmasının da gerekli olduğunu düşünüyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, hazırlanan raporda arkadaşlarımızın çok ciddi emeklerinin olduğunu

düşünüyorum. Bu emeklerin karşılığında paydaşların senkronize olarak çocuklarımız adına,

geleceğimiz adına hazırladığı önemli bir rapor olduğunu düşünüyor, hazırlamada emeği geçen bütün

arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sizlere saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Bürge.

Buyurun Sayın Atıcı, sisteme girmişsiniz.

V.- AÇIKLAMALAR (Devam)

24.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan Bahçelievler

İlköğretim Okulunun kapatılmaması konusunda Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın gerekli hassasiyeti

göstermesini istirham ettiğine ilişkin açıklaması

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim Sayın  Başkan.

Sayın Millî Eğitim Bakanı eğer beni dinlerlerse… Sayın Bakanım, Mersin’de Yenişehir ilçesinde

Bahçelievler İlköğretim Okulunu kapatma kararı aldınız. Bahçelievler İlköğretim Okulu yirmi beş

yıldır birçok üstün yetenekli ve üstün zekâlı öğrenciyi yetiştirdi. Millî Eğitim Bakanlığının okul

kapatma kararlarının hiçbirine uymayan bir uygulama yapılıyor Mersin’de. “Taşımalı öğrenci fazla

yapay” gerekçesiyle bir okulun kapatılmasını içimize sindiremiyoruz. 

Sayın Bakanım, bu konuya ilgi göstermenizi ve Bahçelievler İlköğretim Okulunun

kapatılmaması için gerekli hassasiyeti göstermenizi istirham ediyorum. Daha önce Müsteşarınızı

aradım, Bakan Yardımcısıyla görüştüm; hep aynı, basmakalıp cevapları alıyorum, hiçbirisi tatmin

edici değil. Siz de bir eğitimcisiniz, lütfen bu okulun kapatılmasını engelleyiniz.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) – Ben kısa bir cevap verebilir miyim?

BAŞKAN – Soru-cevap değil ama siz de bir açıklama…

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) – Açıklama olarak…

BAŞKAN – Buyurunuz, bir dakika.

25.- Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın, Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan Bahçelievler

İlköğretim Okulunun kapatılması konusunu araştıracağına ilişkin açıklaması

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) – Bu konuyla ilgili olarak Sayın Ali Öz’den

de bir bilgi notu geldi, arada da söylemişti. Oturumdan sonra bakacağım, konuyu bilmiyorum,

araştıracağım.

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
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X.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

A) KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1.- İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 Milletvekilinin; Konya Milletvekili Kerim Özkul

ve 25 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve 21 Milletvekilinin; Adana Milletvekili
Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin; Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve 23 Milletvekilinin; BDP
Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ve Yalova Milletvekili Muharrem
İnce ve 22 Milletvekilinin; Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti
ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Bir Meclis
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/136, 176,
177, 178, 179, 180, 181) (S. Sayısı: 427) (Devam)

BAŞKAN – Komisyon adına İstanbul Milletvekili Halide İncekara… (AK PARTİ sıralarından
alkışlar) 

Buyurunuz Sayın İncekara.
(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; akşamın bu saatinde yine ben bir fıkra

anlatayım, fıkrayla başlayayım. Sayın Bakanım demin bana anlattı eski bir karikatürden. Muhlis
otobüse binmiş, başlamış otobüs şoförüne bağırmaya, “Ben bu otobüse bindim ama sor bakalım
benim biletim var mı?” demiş. Şimdi, Sayın Bakan, ben bu çalışmayı yaptım ama şimdi sorayım
bakayım ki bunun sonuçları hayata geçecek mi?

Evet, konuştuğumuz konu özel bir konu; anlatmak için de, anlamak için de -bunu Komisyon
çalışmaları sırasında fark ettik ki- gerçekten özel bir ilgi alanınızın olması lazım çünkü hep konuya
bakarken “Memleketin bu kadar derdi varken, kimisi yanarken, kimisi ağlarken, kimisi açken, kimisi
bekarken şimdi bu çocukların sırası mı? Zaten Allah bunları övmüş yaratmış, onlar zaten zeki, akıllı
ve bir problemleri varsa da çözerler.” diye bakılmış, onun için hiç gündeme gelmemiş. Ayıpmış,
sanki günahmış, sanki memleketin bu kadar problemi varken üstün zekâlı ya da yetenekli çocukları
konuşmak kusur olurmuş gibi ki konuşmacılarımızın bir kısmında da haklı olarak bu refleksleri
gördük, “Yani bunu konuşuyorsak şunu da…”

Değerli dostlar, değerli meslektaşlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım; evet, bu çocukları
konuşamazsak memleketin bir sürü sorununu çok uzun yıllar konuşmak zorunda kalacağız, hep
sonuçları konuşacağız, hep Soma’ları konuşacağız, hep siyasetteki gerginlikleri konuşacağız. Niye
konuşacağız biliyor musunuz? Benim bir teklifim var: Bu üstün zekâlı çocuklardan birkaç tane
serpiştiriversek kurumlara, kuruluşlara, siyasete, emin olun çok sonuç değişecek. Sebepleri, sonuçları
herkes konuşabilir. İşte, şimdi bu konuştuğumuz alanda ayıracağımız emek, zaman, vakit, para, neyse,
hayatı bize kolaylaştıracak, hayatı bize hızlandıracak, hayatı bize rahatlatacak. Bir sürümüz için kahır
olan, zahmet olan şeyler o gençler ve çocuklar için öyle değil. Bizim günlerce çalışıp
öğrenebileceğimiz şeyler onlar için öyle değil. 

“Kim bu çocuklar?” dediğimizde özellikle birkaç tane Avrupa Birliği ülkesinin nüfusu kadar
genç bir nüfusu olan Türkiye’nin üstün zekâlı çocuklarından bahsediyoruz. Hiç düşünmemiş mi
siyaset bunu? Düşünmüş. 1929’dan itibaren düşünmeye başlamış. Kurumlar kurmuş, kuruluşlar

– 247 –

FATMA 236-238

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014 O: 4



kurmuş, kanunlar çıkarmış ama devletin yapılanması içinde, kendi personel ve kurumsal yapısı içinde
bu üstün yeteneklilerden biraz serpiştirmedikleri için konuları anlamak, kavramak, hayata geçirmek
ve bunları okullarda ve sokakta yaşanılır kılmak maalesef olmamış. 

“Kim bu çocuklar Halide Hanım?” “Bizim evde torun vallahi çok akıllı biliyor musunuz?” “Bir
görsen benim kız var ya en son numara, çok zeki.” diye başlıyor hepimizin konuşmaları, doğru.
Onların kullandıklarını biz kullanamıyoruz, onların konuştuklarını biz konuşamıyoruz, doğru. İyi
ama onlar gibi konuşmak için şimdiki televizyonlar vardı da biz mi konuşmadık? Onların kullandığı
cep telefonları vardı da biz mi kullanmadık? Hayır. Tabii ki zaman geliştikçe, anne baba beslenme,
anne baba eğitimleri arttıkça çocuklarımızın hızlanan bir zekâsı olduğu kesin, bizden daha akıllılar
kesin. Lakin burada özellikle bahsettiğimiz, parlak çocuklar dediğimiz, bizden daha hızlı öğrenen,
bizden daha iyi düşünen çocuklar olmasından ziyade akranlarının arasında diğerlerine fark atan,
yaratıcılık yanı güçlü olan, başladığı işi mutlaka tamamlama ihtiyacı hisseden, sorumluluk sahibi,
adalet duygusu gelişmiş, empati duyguları gelişmiş bir nesilden bahsediyoruz ve bunların sayısı her
100 kişide ortalama 2 oldu ama biz komisyon çalışmaları sırasında şuna kanaat getirdik ki 2’yle
sınırlandırmak çocuklara da bize de haksızlık olur. Çünkü, eskiden tek zekâ ölçümüyle zeki diye
tanımlanan çocuklar şimdi artık çoklu zekâ ölçeklerinde farklı zekâlara sahip. Sosyal zekâ, müzik
zekâsı, matematik zekâsı yani bir sürü ifadelerle tanımladığımızda bu halka genişleyebiliyor. “Bu
çocuklar şanslı, bırak Halide Hanım.” sakın demeyin, bu çocuklar dertli, dertli; kanayan bir yara. 

Nereden çıktı bu bunca dert varken? Bakın, 22’nci Dönemde çocuklarda artan şiddet eğilimini
çalıştık. Çünkü her çocuk kıymetli ve her çocuk biricik kabul ettik. 

23’üncü Dönemde kayıp çocukları çalıştık, çocuk mağduriyetini çalıştık. Çalışmalarımızdaki
çıktılardan birisi de toplumun çok fark etmediği ama bu çocukların çoğunluğunun annesinin babasının
neredeyse depresyon tedavisi gördüğü, cezaevleri ziyaretine gittiğimizde bu çocukların bir kısmını
oralarda gördüğümüz bir çocuk nüfusundan bahsediyoruz. Evin yaramazı, hor görüleni, okulun tek
ayak üstünde tutulanı, sınıfta öğretmeninin en sevmediği, rakibi gibi gördüğü çocuklar; tırmalıyorlar,
didiniyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Tek kusurları var; arkadaşından önce öğreniyor, filmin sonunu
sizden önce görüyor. Tek kusurları var; fark edemediklerinizi fark ediyor, çözemediklerinizi çözüyor,
debeleniyor “Beni görün.” diye. 

Sayın Bakanım, eğer 13 yaşında bir beslenme reçetesi veriyorsak gençlerimize ve çocuklarımıza
ve bunun altında beslenmeyle çocuğa “Eksik besleniyor.” diyorsak… -özür dilerim, birden Eğitim
Bakanı, Sağlık Bakanı, Kalkınma Bakanını yan yana görünce heyecanlandım çünkü 3’ü de bu
konuyla çok ilgili- …hemen Sağlık Bakanlığı diyor ki: “Bir dakika, çocuğu besleyememişsiniz.”
Çocuklar sadece midelerinden beslenmiyor; çocuklar gönüllerinden, zihinlerinden ve beyinlerinden…

Bana bak, biriniz nazar değdirdiniz bana ya! Okuyun üfleyin vallahi, gitti sesim.
İşte bu nedenlerle 139 milletvekili kendine dert edinmiş ve yedi önergeyle birlikte

Komisyonumuz 6/3/2012 tarihinde kurulmuş. Yalnız, kendi grubumu da kınıyorum, muhalefetin bu
konuya baskı yapmamasını da kınıyorum; bu kadar güzel bir çalışma on yedi aydır rafta bekliyor.
(CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

Efendim, tabii ki o kadar konu varken bu çocuklar, bu komisyonlar görüşülür mü? Eğer bu
komisyonları görüşmezsek, bu çocukların derdine deva olmazsak orta zekâlılarla siyaset de bürokrasi
de daha uzun yıllar sıkıntı çeker.
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KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Bravo.
(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Evet, 22 toplantı yapmışız, 12 uzman
çalıştırmışız. Yurt içinde millî eğitim çatısı altında 3 fen lisesi, 4 bilim sanat merkezi, 3 özel eğitim,
bu arada Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevini gezmişiz fakat yetmedi çünkü Türkiye bize bu
konuda iyi çalışma ve örnekleme yapacak bir hazırlığa sahip değildi. Üniversitelerine gidiyoruz, boş;
AR-GE’lere gidiyoruz, sonuç yok. Bunun üzerine -Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına çok
teşekkür ediyoruz- 3 ülkede dünyanın bu konuda neler yaptığını görmek için bir grubumuz Yeni
Zelanda’ya, bir grubumuz Güney Kore’ye, bir kısmımız da Almanya’ya gidip yerinde çalışmalar
yaptı ve 27 kişiyi Komisyona davet ederek araştırma konusuyla ilgili bilgiler aldı. 

Baktık gezilerimizde Millî Eğitim Bakanlığımız neler yapmış. Yetenek ve zekâ konusu sadece
Millî Eğitim Bakanlığının sorumluluğu altında değil elbette; Sağlık Bakanlığı, kalkınma ve
planlamayı öncelemek açısından Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, bütün bu
bakanlıkların bunun altında ortak imzası, tavrı olması lazım. 

Türkiye’de çocuk sahipsiz. Türkiye’de suça bulaşmadığı, suçun faili ya da mağduru olmadığı,
bir saldırıya muhatap olmadığı süre içinde Türkiye’de çocuğun sahibi yok. Çocuğu ya suçun faili
olduğunda ya da mağduru olduğunda konuşmaya başlıyoruz, hep birlikte ağlaşıyoruz “vah vah” diye
ama sonuçta bakıyoruz ki sebeplerini ortadan kaldıracak neler yapmışız. 

Burada özellikle Sağlık Bakanımızdan istediğimiz şu: 2 yaşına kadar çocukları çok sıkı bir
kontrolden geçirdiklerini, hiçbir aşısını aksatmadıklarını biliyoruz. Bu safhada çocuğun tek gördüğü
annesidir ve doktorlarıdır, en yakın temasta oldukları. Ve çocukların aşı kartları, sağlık takipleri
yapılıyor. Anne eğer aşıya gelmediyse telefon açılıyor, hastaysa çocuk doktoru peşinden koşuyor;
gerçekten imrenilecek bir durum. Biz istiyoruz ki okula kadar boşta kalan, 4 yaşına kadar olan
çocuğun zihinsel, bedensel gelişiminde, Sağlık Bakanlığı doktorları yanlarında bir sosyal hizmetli,
bir aile danışmanı, bilemiyorum, birisini bulundurarak, anneye, aynı çocuğun nasıl beslenmesi
gerektiğini yazıyorsa oyuncaklarını da yazıversin, çocuğun zihinsel gelişmesine nasıl yardımda
bulunacaksa bunları da söyleyiversin, bunlar çok zor bir şey değil. Bizim için, özellikle “çekirdek
aile” dediğimiz yani annelerin, babaların 18 yaşındaki çocukların eline su, yemek götürdüğünü
düşündüğünüzde, evlendiğimizde bırakın çocuk bakmayı, çoğumuz ev düzenini falan da bilmeyiz.
Ayıp değildir, rehberlere ihtiyacımız var. 

Biz Sağlık Bakanımızdan rica ediyoruz, hassaten rica ediyoruz çünkü bundan sonra bu sözü
dinlenmeyen araştırma komisyonları ile hayata geçmeyen araştırma komisyonları için şuraya amuda
kalkmış bir heykel getirmeyi düşünüyorum. 4 yaşına kadar çocuklarımızla siz ilgilenin Sayın
Bakanım ve annelere rehber olun. Çocukların zihinsel gelişimlerini -ileri ya da geri- nasıl daha
geliştirebileceklerini, hangi renkleri… 

Bir dakika Sayın Vekilim, ben burada Bakanıma bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, gözünü
seveyim sen sonra konuş. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Hep yapıyorlar bunu, ilk defa değil.  Bravo, alkışlıyorum sizi.
(CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Şu çocukları ben bir kurtarayım, sen
sonra konuş. 
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SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Tamam.
(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Bu arada Kalkınma Bakanımızı
görmüşken söyleyeyim: Planlama. Hastaneleri planlayan bir Kalkınma Bakanlığı eğer hastanede
kullanacağı teknolojik araçların, gelişmenin planlamasını yapmaz ise, bunları AR-GE’ye sunacak,
geliştirecek insan kaynağının planlamasını yapmaz ise, yapacağı “Kaç bin tane iğne ithal edeyim, kaç
bin tane doktor ithal edeyim, kaç bin tane sedye ithal edeyim?” Halbuki biz istiyoruz ki bütün bunları
planlarken insan kaynağını da planla ve üniversiteleri bitirdiğinde çocuklarımız işsiz, kurumlar da
elemansız kalmasın, bu çok zor bir şey değil. 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – E, niye yapmadınız on üç senedir ya?
(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Planlama yapmış bunları. Planlama:
“Ben yaptım.” Yapmayan kim? 

YÖK’e gittik. Ey YÖK, bak, sosyal bilimci şu kadar, doktorun şu kadar, hemşiren şu kadar. Bu
arada yetenek ne? Şu kadar. “Ne yapıyorsun?” dediğinde hareket edemiyor YÖK, orada bir yalpalıyor.
O ona diyor, bu buna diyor derken maalesef iş arada kaybolup gidiyor. Ben YÖK’ten bu konuda, bu
süre içinde, bu çalışmayla ilgili hiçbir sonuç alamadığımı sizlerle paylaşmak isterim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Doğru bir sınav yapmayı beceremiyor ki YÖK bunu yapsın. 
(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Çünkü şöyle ki -tabii ki istisnalar-
insanları külliyen suçlamayalım; bu kurumların arasında ilişki ve irtibatın olmaması, her kurumun
kendinin ayrı bir devlet gibi yapılanıp kendine özel bir alan yaratması ve ilişkilerin olmaması maalesef
bu sonucu…

Evvelsi gün sordum -bak Soma acısını yaşıyoruz- sizler de sormalısınız muhalefet olarak;
üniversitelere sorun, teknoparklara sorun. Bir memleketin gelişmişliği, neyi, nereden ithal edeceğinizi
ölçmekle değil, üniversitelerinizin AR-GE çalışmalarına ne kadar kaynak aktardığı... 

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Hep söylüyoruz.
(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Soruyorum ben o üniversitelere: “O
madenlerde iş güvenliği için yapılmış kaç AR-GE çalışması vardı?” Bunu bana sormayacaksın, bunu
akademisyene soracaksın.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Siz çıkardığınız İş Güvenliği Yasası’na baktınız mı onları
sormadan önce? 2 bin lira cezası o şirketin.

(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla)– Bak, şimdi bir fıkra daha anlattı, onu
şimdi anlatamam, vakitten yerim. Konuyu getirip getirip “O öyleyse, bu da böyle.” değil.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Doğru Hocam.
(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) –   Doğru bir şey söylüyoruz. Doğru
şeyi tasdikleyeceksin, “evet” diyeceksin.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Hocam, doğru.
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(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Gideceksin, soracaksın YÖK’e,
soracaksın teknoparka, soracaksın Bakanlığa “On yıldır kaç tane araştırma yaptın, kaç para istedin
de vermedi?” diyeceksin. Sen “Oradan mı ithal edeyim, buradan mı ithal edeyim…” Bunlarla olmaz.
Benim derdim bu, gerisi değil. 

Yine geldim ben çocuklara. Evet, peki, bu çocukları ne yapar Millî Eğitim Bakanlığı? Rehberlik
araştırma merkezleri var. Baktığınız zaman kâğıtların üzerinde “fevkalade” yazıyor; rehberlik edecek,
araştırma edecek. Eder mi? Edemez. Niye edemez? Bir kere sayısı yeterli değildir, nüfusa göre
dağıtmışlardır. Yeter mi? Yetmez. 

Demin dedik ya, bizim çocukların hepsi kendimize göre çok zeki. Bize göre zeki de öğretmene
göre zeki değil mi? Öğretmenin yeni yetme, yeni yetişen, zaten neredeyse öğrenerek doğmuş gibi olan
çocuklara yetişmesi mümkün değil. 

Evvelsi gün burada, yakın okulların birinde veliye demiş ki: “Al götür bunu Halide Hanım’a, ben
uğraşamam, ne yaparsa yapsın.” Hâlbuki öğretmenin görevi, “Al götür Halide Hanım’a.” demek
değil. Alıp götürüp o çocuğu, neredeyse ihtiyacı orayla karşılaştırmak.

Peki, soruyorum: Bir öğretmen bunu yapmazsa kaybedeceği bir şey var mı, yoksa niye yapsın?
O zaman bizim eğitim camiasının içinden de bu özel çocuklar için bir gönüllü güruhla birlikte çalışma
ihtiyacımız var. Bu herkesin yapacağı iş değil; bu çocuklar, bu gençler zor çocuklar, sabır lazım,
sebat lazım. O zaman sabır ve sebat sahibi olan, “Ben varım bu işte.” diyen, “Beşi beş geçiyor
vallahi.” deyip çocuğu yarıda bırakıp giden değil, yirmi dört saatin… Özellikle BİLSEM’ler için,
rehber araştırma merkezleri için söylüyorum. Böyle eğitimcilerin sayısı çok ama kaçak göçek
arasında bunlar ziyan zebil olup gidiyor, iyi çalıştı diye neredeyse dövülecek hâle geliyor, “Niye hâlâ
çalışıyorsun?” Çünkü, o çalışırsa öbürkünün de çalışması gerektiği düşünülüyor. Yok, gerekmiyor
ama bu işte gönüllü eğitimcilere çok ihtiyacımız var. 

Devlet yine düşünmüş, fen liselerini açmış. Fen liseleri çok önemsediğim liselerden birisi.
Değerli milletvekillerimiz, Komisyon üyelerimizle birlikte Ankara Fen Lisesine gittik. Çıkarken
hepimiz delirmiştik. Dedim ki çıkarken: “Bu memleketin 500 tane fevkalade çocuğunu sınavla alıp
herhâlde bu fen liselerinin altına bir kibrit sokmak için topluyorlar.” Başka bir şey olmaz çünkü örnek
vereceğim, eğer Sincan Çocuk Cezaevine giderseniz oraya düşmek zorunda kalmış çocuğumuzun
hepsinin birer odası, 2 hizmetlisi var. Fen lisesine gidiyorsunuz, bir odada 5 çocuk, öğretmen yok,
bütün salonların damı çökmüş. Hemen o zamanın il müdürünü aradık, “Beyefendi, neredesiniz?”
Fen lisesinden bahsediyoruz. Değil mi Sayın Vekilim? Vekillerimizle birlikte… “Neredesiniz?”
Beyefendi, her sabah o okulun bahçesine yürüyüş yaparmış zatımuhterem ama bir gün zahmet edip
içeriye girmemiş. Demek ki il müdürlerimizin de zeki olması gerekiyor. 81’i değil, 10 tanesi yeter
bana. Çünkü, iyi örnekle birlikte kaliteyi yükseltme şansımız var. Şakası yok bunun, adam gitmiyor,
okulun kapısından içeri girmiyor, bahçesinde gezmiyor, velisini dinlemiyorsa neyin müdürlüğünü
yapıyor? Gidecek. Aynı şey, okul müdürleri için de geçerli. 

Peki, fen lisesine vermişiz bu çocukları, olağanüstü çocuklar. 4’üncü sınıfta fen lisesinde bir tek
çocuk bulamazsınız sınıflarda çünkü o çocuklar başka liseye gittiği zaman okul birincisi. Okul
birincisi olup direkt üniversiteye girme şansı varken adam niye orayı beklesin de fen lisesinin…
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KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Onun sorumlusu Millî Eğitim Bakanı, ortaöğrenim
başarı puanını kaldırarak Millî Eğitim Bakanı. 

(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI
KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Onu çalışıyorlar. 

Şimdi, çocuklar dershaneye gidiyor. Hani şu meşhur dershaneciler var ya. 
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Paraleller. 
(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Bu dershaneciler kimlerle övünüyor
biliyor musunuz? Bütün dershanelerin övündüğü, aslında Millî Eğitimin yetiştirdiği o fen lisesindeki
çocukların başarılarıdır. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından alkışlar) O çocukları topluyorlar yıl
sonunda, dershanelere götürüyorlar, beş kuruşluk bir katkı yapmıyorlar…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) –…o çocuklara bir burs veriyorlar. 
Bitti mi süre? 
HAYDAR AKAR (Kocaeli) – Devam Hocam, devam. 
LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) – Biz Halide Hanım’ı dinlemeye doyamadık, biraz daha süre

verin. 
KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) – Biraz uzatalım vallahi. 
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) – Biraz süre verin Sayın Başkan. 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın İncekara. 
(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI

KOMİSYONU BAŞKANI HALİDE İNCEKARA (Devamla) – Ben de teşekkür ediyorum. 
Efendim, değer katan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP

sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Hükûmet adına Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı. 
Buyurunuz Sayın Avcı. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, benim

elimde arkadaşlarımızın hazırladığı uzun bir konuşma var ama bu konuşmadaki bilgilerin büyük bir
bölümü burada konuşan her partiden Komisyon üyesi arkadaşlar tarafından müteaddit vesilelerle
zaten söylendi. Onun için, ben, bunları böyle baştan aşağı okumayacağım, zaten çok uzun da
konuşmayacağım. Sadece, hani “Millî Eğitim Bakanlığı, bu kadar Komisyon çalışmaları yapıldı, bu
konularda kararlar alındı ama ne yapıldı?” sorusuna kısa birkaç cevap verdikten sonra genel olarak
bu konuyla ilgili düşüncelerimi sizinle paylaşacağım. 

Şimdi, rapor muhtelif bölümlerden oluşuyor ve Onuncu Bölümünde “Politika Önerileri” var.
Burada “tanılama”, “eğitim uygulamaları”, “insan kaynağı”, “aile ve toplum”, “istihdam” başlıkları
altında 70’den fazla öneri getiriliyor. Biz de bu öneriler çerçevesinde “Özel Yetenekli Bireyler Strateji
ve Uygulama Planı 2013-2017”yi hazırladık ve bunu 15 Ocak 2013 tarihinde toplanan Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kuruluna sunarak bir uygulama belgesi hâline getirdik. Bu planın; eğitim modelleri
oluşturulması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılabilirlik ve sürdürülebilirlik olmak
üzere 3 temel amacı ve 40’a yakın alt hedefi var. Bu stratejik planda iş birliği yapılacak kuruluşlar
detaylı olarak belirlendi. Uygulanmakta olan plan kapsamında yürütülen bazı çalışmalardan kısaca
bir özet sunmak istiyorum.
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En başta eğitim modelleri geliştirilmiş, Özel Yetenekli Bireylere Yönelik Çerçeve Eğitim
Programı hazırlanmıştır. Bu çocukların erken tanınması için tanı testleri hazırlanmış ve test
uygulayıcıları yetiştirilmeye başlanmıştır.

Yine bu plan kapsamında, bilim ve sanat merkezlerinde proje bazlı destekler uygulanmaktadır.
Ayrıca, özel yetenekli bireylerin veri tabanı –Halide Hanım’ın işaret ettiği, bunların önceden
belirlenmesine ilişkin veri tabanı- oluşturulmaktadır. Özel Yetenekli Çocuklar Aile Kılavuzu -çünkü,
bu konuda en fazla bilgilendirilmeye ihtiyacı olan bu çocukların aileleri; niye öyle olduğunu birazdan
örnekleriyle açıklayacağım- ve “Eğitim Zenginleştirme El Kitabı” hazırlanmıştır. FATİH, EBA,
UZEM ve AB destekli projeler kapsamında eğitim uygulamaları devam etmektedir. 95 yılından bu
yana özel yetenekli bireylerin eğitiminde yer alan BİLSEM’ler ortaokul ve lise düzeyinde 81 ile
yaygınlaştırılmaktadır. Bugün itibarıyla 64 ilde 72 BİLSEM faaliyet gösteriyor. Sınıf ve branş
öğretmenleri ile eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarına bu konulara ilişkin
farkındalık kazandırılmaktadır; özel yeteneklilerde eğitici eğitimi kursları düzenlenmektedir.
Üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılmakta, çalıştaylar düzenlenmektedir.
Bunlar resmî görüşlerimiz, yaptıklarımız ve resmî görüşlerimiz.

Şimdi, burada konuşan arkadaşların değindiği birkaç konuya da açıklık getirmek için birkaç şey
söylemek istiyorum: Sayın Kaplan’ın konuşmasında sözünü ettiği, ana dili farklı olan veya ana dili
Türkçe olmayan çocuklarımızın yaşadıkları travmalar Millî Eğitim Bakanlığımızca çok önemseniyor.
Bu konudaki, uluslararası sözleşmelere konmuş olan çekincelerin kaldırılması gerektiği konusunda
hemfikiriz. Raporun, bu anlamda, tuzunun eksik olduğu teşhisi doğrudur. Bu konuda atılmış olumlu
bir adım, biz bu tanı testlerini dil bağımlı olmaktan kurtardık yani ana dili her ne olursa olsun, bu
testler çocuklarımızın özel yeteneklerini ölçmeye, önceden tanılamaya elverişli hâle getiriliyor. 

Yine, Sayın Kaplan’ın dile getirdiği bir eleştiri, BİLSEM’e seçilen öğretmenlerle ilgili.  Bu
doğru değil. 2008’den beri BİLSEM’e seçilen öğretmenler birtakım ön kriterlere bağlı olarak üç ayrı
seçme aşamasından geçirilerek seçiliyor. O bakımdan, öğretmenlerimizle ilgili, bu BİLSEM’lerde
görev yapan öğretmenlerimizle ilgili bir sıkıntı yok ama öğrenci seçiminde, yerelde, evet, o ilin önde
gelen yöneticilerinin veya kişilerinin, eşrafının, etkili kişilerinin çocuklarının bu kriterlere bağımlı
olmaksızın buralara kaydedildiklerine dair bizim de tespitlerimiz var. Bunu önlemek için de işte bu
tanı testlerinin sonuçlarına bağlı olarak öğrencileri yönlendirecek tedbirleri alıyoruz. 

Ayrıca, tek alternatif de BİLSEM’ler olmaktan çıkarıldı. Ayrıca, yetenek atölyeleri ve destek
eğitim odalarıyla bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. 

En son konuşan Sayın Komisyon Başkanının özellikle bazı okullarımızın durumuyla ilgili
eleştirileri belli bir döneme mahsus olmak üzere çok doğru, bizim bu döneme mahsus olmak üzere
de kısmen doğru ama 1 Mart 2014’te her şeye rağmen kabul ettiğimiz 6528 sayılı Yasa’da yanlış
anlaşılmaya çok müsait bir hüküm vardı, proje okullar meselesi. Bu proje okullar maddesi,
hatırlayacaksınız, seçilmiş bazı okulların gerek yönetimi gerek finansmanı gerekse öğretmen
seçimleri konusunda Bakana diğer okullarda olmayan birtakım yetkiler veriyordu, gerek Komisyonda
gerek Genel Kurulda haklı olarak bunun çok subjektif ölçülerle kullanılabileceği ve dolayısıyla sadece
bir kadrolaşma amacına yönelik bir hüküm olduğu biçiminde eleştirildi; böyle eleştirilebilir, böyle
anlaşılmaya çok müsaittir. Ama gerek Komisyonda gerek Genel Kurulda izah etmeye çalıştığımız
gibi, bunun amacı bazı okullarımızı   -ki Ankara Fen Lisesi bunların başında geliyor- bu özel proje

– 253 –

FATMA 256–261

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014 O: 4



okulları kapsamına alarak buralarda hem birtakım pilot uygulamaları gerçekleştirmek hem de bunları
mevcut mevzuatla yapamadığımız, yapılamayan birtakım işleri yapabilir hâle getirmekti. Nitekim,
geçen hafta Ankara Fen Lisesi Mezunları Derneği –vakfı- ile görüştük ve onlar da bu hüküm
sayesinde önerecekleri bir model olduğunu, bu model üzerinde çalışıp bize geleceklerini ve Millî
Eğitim Bakanlığıyla birlikte, vakıfla birlikte, Mezunlar Derneğiyle birlikte buranın Halide Hanım’ın
sözünü ettiği görünümden kurtulması için bir girişim başlatabileceğimizi konuştuk. Dolayısıyla,
burada eğer başarılı olursak… Ben olacağımıza inanıyorum, çünkü gerek Mezunlar Derneği, gerek
vakıf bu konuda daha önce yaşadığı birtakım tecrübelerden de yola çıkarak çok istekli görünüyor. Biz
de Millî Eğitim Bakanlığı olarak gereken destek, katkı ve iş birliği için kendilerine söz verdik.

Şimdi, benim, burada terminolojiyle ilgili… Ha, bu, hazırlanmış olan Üstün Yetenekli Bireyler
Strateji ve Uygulama Planı, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararıyla alınmış, oluşturulmuş bir
doküman. Bu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü sitesinde var -
“Çoğaltmak için vakit yok.” dedi arkadaşlarımız, aslında vakit olsaydı sizlere dağıtacaktık ama orada
var- oradan da bakılabilir. Zekâ Vakfının Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlediği çalıştayda da
söyledim -Sayın Halıcı hatırlayacaktır- terminolojiyle ilgili benim bir çekincem var, o da, burada
kullanılan “üstün zekâlı” tabiri. Bu, pedagojik açıdan bana doğru gelmiyor, bize doğru gelmiyor,
Millî Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun özel yetenekli çocuk… Çünkü bir defa “üstün yetenekli”,
“üstün zekâlı” tabiri en başta, bir hiyerarşi ima ediyor, çocuklar arasında bir hiyerarşi ima ediyor.
“Etsin, ne var, bunu hak etmiyor mu bu çocuklar?” denilebilir. Bu, bu çocukların ve ailelerinin çok
aleyhine işliyor çünkü en başta aileler çocuklarına sıra dışı bir -kötü anlamda kullanmıyorum- yaratık
muamelesi yapmaya başlıyorlar ve çocukluklarını yaşamalarını engelleyen bir tutum içerisine
giriyorlar: “Sen üstün zekâlısın, bunu nasıl yaparsın? Sana yakışır mı?” Çocuğun her yaptığı, bir
anlamda kabahat hâline gelmeye başlıyor. Bunu biz okullardan, velilerden gelen şikâyetlerden de
çok sık yaşıyoruz. 

Onun dışında, geçen yıl, hatırlayacaksınız, İstanbul’da özellikle bu çocuklarımıza yönelik bir
projenin yürütüldüğü bir okul proje süresi bittiği için normal eğitime geçti. O okulda eğitim gören
özel yetenekli çocuklar ve velileri -ki 19 civarındaydı sayıları- medyayla da çok iyi ilişkiler kurarak
bunu gündeme getirdiler ve birtakım gösteriler yaptılar. O gösterilerde taşınan 2 tane pankart ne
demek istediğimi çok iyi anlatacaktır. Pankartlardan bir tanesi: “Einsteinlar burada, Millî Eğitim
Bakanlığı nerede?” Şimdi, 10-12 yaşındaki çocukların ve ailelerinin kendilerini, çocuklarını Einstein
olarak görmeye başlamaları başlı başına bir sorun. “Dehalara kıymayın.” pankartlardan bir tanesi de
bu. Şimdi, deha ayrı bir şey, dehanın eğitimi yok zaten, bu çok özel, keşke bu eğilimi, bu yeteneği
olan çocuklarımızın her biri için ayrı bir eğitim programı tasarlayabilsek. Çünkü burada bir paradoks
var, hem çok özel yetenekli olduğunu söylüyoruz bu çocukların, yani her birinin çok özel bir yeteneği
olduğunu varsayıyoruz, hem de bunları bir araya toplayıp onlar için standart bir eğitimin onlara
uygulanabileceğini düşünüyoruz. Bu paradoksal bir şey. 

Gerçekten özel yetenekler var. Nitekim, 1916’dan sonra çıkan Suna Kan’la ilgili yasa da âdeta
adrese teslim. Bu, kişiye özel yasa çıkarmak yasa tekniğine uygun değil ama bu işin pedagojisine
uygun. Yani her özel yetenekli çocuk için mümkün olsa da ayrı bir eğitim programı tasarlanabilse. 

Ha, bunu yapamıyoruz, o zaman bunları bir araya toplayalım, bunlar için ayrı bir fabrika modeli
geliştirelim. Bu yanlış. Bunlar, bu çocuklarımız ve aileleri için bu nimet bazen çok büyük külfete
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dönüşüyor. Bu konuda ailelerden ve öğretmenlerden, özellikle bu konudaki eğitimi yeterli olmayan
eğiticilerimizden ciddi şikâyetler alıyoruz. Onun için, bu Strateji ve Uygulama Planı çerçevesinde,
biz yine de bu çocuklarımızı olabildiğince standardize etmeden, onların bir seri üretim nesnesi gibi
muamele görmeyecekleri birtakım kurumlarda kendi özel yeteneklerine uygun eğitim almaları için
çabalarımızı sürdürüyoruz.

Burada, “özel yetenek” veya “üstün zekâlı” denilirken büyük ölçüde kastedilen -her zaman değil
ama- genellikle kastedilen birtakım zihinsel beceriler, matematiksel zekâ ve yeti öne çıkartılıyor,
ama biz biliyoruz ki artık her çocuğun kendine özgü bir becerisi var. Bunun illa matematiksel zekâda
tezahür etmesi gerekmiyor; kimisi sportif alanda çok başarılı olabiliyor, kimisi sanatsal alanda çok
başarılı olabiliyor, kimisi dil yetisi alanında çok başarılı olabiliyor; önemli olan her çocuğun mümkün
olduğunca hangi alanda daha özel bir yeteneği olduğunu görmek, önceden tanılamak ve sonra, onu,
kendisine benzeyen başka çocuklarla birlikte o yeteneğini olabildiğince geliştirebileceği eğitim
ortamlarında eğitmek, amacımız bu. Bu, 4+4+4’teki seçmeli dersler, evet, o konuda yetersiz kalıyoruz
henüz, yeterince her seçmeli ders için bir sınıf oluşturamıyoruz bazen. En az 10 öğrenci koşulunu
onun için getirdik. Aslında imkânlarımız elverse de o 10 öğrenci kısıtını da kaldırsak ve mümkün olsa
da her seçmeli ders için gerçekten o dersi bihakkın verebilecek öğretmenleri de istihdam edebilecek
durumda olsak. Oraya doğru gidiyoruz, henüz orada değiliz ama oraya doğru gidiyoruz. En azından
doğrultumuz bence doğru ama bu arada henüz ideal koşullar oluşturabilmiş değiliz. Özel yetenekli
çocuklarımız için de henüz orada değiliz ama uygulama planı doğru bir plan, paydaşlar doğru
belirlenmiş, Millî Eğitim Bakanlığı olarak koordinasyon görevi bizde, biz de bu görevimizi yerine
getiriyoruz. 

Ben, Komisyona çok teşekkür ediyorum, başta Komisyon Başkanı olmak üzere Komisyon
üyelerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bizim için gerçekten yol gösterici bir rapor var, eksiğiyle
fazlasıyla. Neyi ne kadar yaptığımızı, bundan sonra neleri öncelikli olarak yapmamız gerektiğini
bize gösteren bir çalışma var elimizde. Biz bu çalışma doğrultusunda bugüne kadar yaptıklarımızı
gözden geçiriyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasası’nda yaptığımız son değişikle, 1 Mart
tarihli Yasa’da yaptığımız değişikle Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünde buna ilişkin bir
daire başkanlığını da oluşturduk. Dolayısıyla, bundan sonra biraz daha hızlanarak çalışmalarımız
sürecek. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (AK PARTİ, CHP ve MHP sıralarından
alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Avcı.
Şahsı adına İstanbul Milletvekili Şirin Ünal. 
Buyurunuz Sayın Ünal. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
ŞİRİN ÜNAL (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üstün yetenekli veya

Bakanımızın ifadesiyle özel yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve
ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla kurulan Araştırma
Komisyonumuzun raporu hakkında şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce
heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
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Değerli milletvekilleri, başarılı ve gelecek vadeden çocuklar, anlama, anlatma, algılama ve
değerlendirme konusunda kendi akranlarından belirgin bir şekilde farklılık ve üstünlük sergileyebilen;
beceri, yetenek, rasyonel zekâ ve liderlik alanlarında yaşıtlarına göre daha fazla özelliğiyle
nitelendirilebilen; kendi çağının gereksinimlerini kolayca karşılayabilen; bilgi ışığında, görgü
kuralları çerçevesinde ve eğitim-öğretim terbiyesinde yetiştirilmesinin ötesinde, uzmanlarca sosyoloji
içerisinde farklı tanımlama yapılabilecek çocuklardır. Başarılı ve gelecek vadeden çocuklardaki bu
değişim organizmanın gelişimiyle doğru orantılı olarak belirginleşmekte, kendi yaşıtlarından
farklılıkları kolayca fark edilebilmektedir. 

Bu amaçla iki yıl önce kurulan Araştırma Komisyonumuz vesilesiyle, başarılı ve gelecek
vadeden bir çocuğun doğuştan var olan özelliklerinin üzerinde durularak, pozitif bir ayrımcılık
kapsamında farklı bir şekilde değerlendirilmesi, bir çocuğu eğitim ve bilgiyle donatmaktan daha
sonuç verici, daha çabuk ve garanti sonuç elde edici olmuştur. Ülkesine ve milletine faydalı bir neslin
yetişmesinde büyük rol oynayacağı gibi, kendinden sonrakilere de örnek teşkil ederek rekabette başarı
çıtasının yüksekte tutulmasına katkı sağlamıştır.

Eğitimin ve öğretimin gelişmesine önemli bir ivme kazandıracak olan bu çalışmayla, başarılı
gelecek vadeden çocukların tespiti yapılıp örnek bir model oluşturulması, yaklaşık 77 milyon
nüfusumuz içerisindeki nice cevherlerin ortaya çıkması adına önemli bir adım olmuştur. Tarihî,
kültürel, sosyal yapısı ve ekonomisi güçlü olan Türkiye’den dünyaya yön verecek yöneticilerin, çağa
ışık tutacak liderlerin çıktığına tarih defalarca şahit olmuştur. Şüphesiz, bugün dünyada itibarı olan,
sözü geçen ülkenin evlatlarına dünyaya yön vermek yakışır. Daha önce yapılan birçok yasal
düzenleme ve girişimler olsa da en geniş kapsamda örnek ve model olacak bir çalışma henüz
geliştirilememiş ve oluşturulamamıştır. Netice itibarıyla, gelinen noktada kurumsal bir yapı içerisinde
yeni tespit ve eğitim ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır. Araştırmanın hedeflenen noktaya ulaşması büyük
bir kazanç olduğu gibi, başarılı ve gelecek vadeden çocukların tespitinin tam anlamıyla yapılıyor
olması, âdeta kaybın korunmasını ifade eder hâldedir. Başarılı ve gelecek vadeden çocukların tespiti,
eğitimi ve izlenme politikalarının belirlenip sürdürülebilir bir yapı içerisinde gerçekleştirilmesi
amaçlanmıştır.

Değerli milletvekilleri, ülkenin makro politikalarının etkin ve hızlı biçimde hayata geçirilmesi,
üstün yetenekli çocukların zamanında ve potansiyelleri doğrultusunda uygun eğitim almalarıyla
yakından ilişkilidir. Bu kapsamda, üstün yetenekli çocuklar için ülke genelinde belirlenecek
politikalar ve bu politikaların uygulanması aşamasında atılacak somut adımlar ülkenin gelişimi ve
kalkınması için bir gereksinimdir. Türkiye imza attığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Herkes İçin Eğitim Dünya Beyannamesi ile devlet olarak
çocuklarına farklı yetenek, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermeyi de taahhüt etmiş
durumdadır. Bu durum ülkemizi uluslararası hukuk düzeninde üstün yeteneklilere farklılaştırılmış
bir özel eğitim hizmeti sunmada sorumlu taraf hâline getirmektedir. Türkiye taraf olmanın gereği
olarak uluslararası sözleşmelerde sorumlu olduğu yükümlülükleri yerine getirebilmek için kanun,
kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge ve kararlarda üstün yetenekli çocukların özel
eğitim hizmeti almalarına ilişkin hükümlere yer vermiştir. Türkiye’deki yasal dayanaklar özel
gereksinimli bireyler grubunda yer alan üstün yetenekli çocukların bireysel yetenek ve gereksinimleri
doğrultusunda özel eğitim uygulamalarına imkân verecek kapsamda olmasına rağmen, uygulamalar
tam anlamıyla üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarını karşılar nitelikte değildir. Üstün yetenekli
çocukların eğitim ihtiyacına yönelik gereklilik ve zorunlulukların yerine getirilmesinin sonuçlarına,
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 16 Şubat 2010 tarih ve 958 karar numarasıyla kayıp çocuklar başta
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olmak üzere çocukların mağdur olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu’nda “Çocuğu Mağdur Eden
Şartlar” başlığı altında da değinilmiştir. Fakat üstün yeteneklilik konusunda daha önce yapılan
araştırma, çalışma ve uygulamaların birey, aile, toplum ve ülke bağlamında nicelik ve nitelik olarak
sınırlı kaldığı görülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, 5 Nisan 2012 tarihinde çalışmalarına başlayan Meclis Araştırma
Komisyonu yerinde inceleme ve ülke ziyaretlerinin yapılması, alan uzmanlarının dinlenmesi ve
görüşlerinin alınması, alan yazınındaki akademik araştırmaların incelenmesi tamamlanmıştır. Bu
doğrultuda hazırlanan rapor 2012 yılının Kasım ayında Meclis Başkanlığına arz edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, toplumda üstün yeteneklilik eğitimine önem verilmesi ve yeteneğin
desteklenmesi, bireyin potansiyelini en üst düzeyde kullanmasına fırsat vererek bireysel mutluluğunu
artırırken toplumsal gelişime ve ülke kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. Gelişimsel özellikleriyle
akranlarından farklılık gösteren çocuklar kendilerini gerçekleştirme sürecinde, desteklendikleri
ölçüde, güçlü motivasyon ve moral değerleriyle toplumdaki diğer bireyleri de etkileyecek, toplumun
gelişimi ve refahı açısından itici gücü oluşturacaklardır. 

Sayın Bakanım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, TÜBİTAK’ın 3 büyük şehrimizde
açmayı planladığı okulların açılış müjdesini sizden bekliyoruz. 

Sözlerime son verirken Özel Yetenekli Çocuklar Komisyonu çalışmalarımızı başarıyla yürüten,
başta Sayın Başkanımız Halide İncekara olmak üzere, tüm Komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarıma
teşekkür ediyor, tüm üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Raporumuz ülkemize hayırlı olsun. 

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN – Teşekkür ederiz Sayın Ünal. 
Sayın  milletvekilleri, Meclis araştırması komisyonu raporu üzerinde görüşmelerin devamı

hususunda İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre verilmiş bir önerge vardır.
Önergeyi okutuyorum:

TBMM Başkanlığına
427 sıra sayılı Araştırma Komisyonu Raporu’nun görüşmelerine İç Tüzük’ün 72’nci maddesi

uyarınca devam edilmesini arz ederim.
Oktay Vural 

İzmir
Gerekçe: 
Görüşülen rapor konusunda milletvekillerinin daha fazla bilgilendirilmesini temin etmek için

devamda fayda vardır.
OKTAY VURAL (İzmir) – Karar yeter sayısı…
BAŞKAN – Karar yeter sayısı istiyorsunuz…
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yeter sayısı yoktur.
Beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 22.06
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 22.12

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93’üncü Birleşiminin
Beşinci Oturumunu açıyorum.

İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre verilen görüşmelere devam edilmesine dair önergenin
oylamasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi, önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve karar
yeter sayısı arayacağım. 

Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Karar yeter sayısı yoktur. 
Birleşime beş dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 22.13
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ALTINCI OTURUM
Açılma Saati:22.18

BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Fehmi KÜPÇÜ (Bolu)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93’üncü Birleşiminin Altıncı
Oturumunu açıyorum.

İç Tüzük’ün 72’nci maddesine göre verilen görüşmelere devam edilmesine dair önergenin ikinci
oylamasında da karar yeter sayısı bulunamamıştı. Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım ve
karar yeter sayısı arayacağım.

Önergeyi kabul edenler… Kabul etmeyenler… Yapılan bu oylamada da karar yeter sayısı
bulunamadığından, özel gündemde yer alan 427 ve 454 sıra sayılı Meclis Araştırması Komisyonu
Raporları ile alınan karar gereğince kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri
sırasıyla görüşmek üzere 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi
kapatıyorum.

Kapanma Saati: 22.19
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XI.- YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, TRT yayınlarında siyasi partilere ayrılan sürelere
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/42191)
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2.- Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın, Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesine ilişkin
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/42214)
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3.- İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel'in, asbest yataklarının denetimi ve asbestin insan
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/42343)
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4.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın, Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde kadın yönetici
sayısının artırılması yönündeki çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın cevabı (7/42344)
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– 275 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



5.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı bir köyün petrol
arama ve çıkarma çalışmalarından kaynaklanan sorunlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/42345)

– 276 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 277 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 278 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 279 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



6.- Hakkâri Milletvekili Adil Zozani'nin, yerel yönetimlere yeraltı ve yerüstü enerji
kaynaklarından pay aktarılmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın
cevabı (7/42346)

– 280 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 281 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 282 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 283 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 284 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 285 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



7.- Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, Bakanlar Kurulunda elektrik borcu bulunan çiftçilere
destekleme ödemesi yapılmayacağı yönünde karar alınmasına,

- Adana Milletvekili Ali Demirçalı'nın, tarımsal veriminin artırılmasına yönelik çalışmalara,

- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, 29-31 Mart 2014 tarihleri arasında yaşanan don vakaları
nedeniyle fındık, zeytin ve kayısı üreticilerinin yaşadığı mağduriyete,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/42349),
(7/42350), (7/42351)  

– 286 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 287 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 288 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 289 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 290 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 291 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 292 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 293 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 294 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 295 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



8.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002-2014 yılları arasında Samsun ilinde alınan teşvik
belgesi sayısına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/42373)

– 296 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014

Ekonomi   Bakanı       Nihat    Zeybekçi



– 297 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014

23 Mayıs 2014



9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, görevden alınan ve görev yeri değiştirilen
bürokratlara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/42578)

– 298 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 299 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014

23 Mayıs 2014



10.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilgi teknolojileri hizmetleri ve yazılım alanında
kalite standardizasyonu ve sertifikasyonunun desteklenmesi adına yürütülmekte olan çalışma ve
projelere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/42580)

– 300 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 301 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014

23 Mayıs 2014



11.- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren
şirketlerin uluslararası piyasada etkili olmaları adına yürütülmekte olan çalışma ve projelere ilişkin
sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/42581)

– 302 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 303 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014

23 Mayıs 2014



– 304 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



12.- İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın, ithalat hacmi ile ithalatın içindeki ara mal
ithalatına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cevabı (7/42582)

– 305 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 306 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014

23 Mayıs 2014



– 307 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan
taşeron işçilere ve taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci'nin cevabı (7/42586)

– 308 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 309 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014

23 Mayıs 2014



14.- İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin, kamuda 4/C'li olarak çalışanlara kadro
verilmesine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/42703)

– 310 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 311 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014

23.05.2014



– 312 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 313 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Saraylar bünyesindeki binaların
depreme dayanıklılığına ve bu binalarda yapılan restorasyon ile konservasyon çalışmalarına ilişkin
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut’un cevabı (7/42795)

– 314 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 315 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 316 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



16.- İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın, kuraklık, don ve aşırı sıcakların tarıma ve çiftçiye
etkilerine,

- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 17 Aralık operasyonu sonrasında
haklarında soruşturma açılan personele,

İlişkin soruları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/42912),
(7/42913)

– 317 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



– 318 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 319 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 320 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 321 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 322 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 323 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



17.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, görev yeri değiştirilen veya haklarında soruşturma açılan
kamu personeline ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/42967)

– 324 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 325 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 326 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



18.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların harcamalarının
seçim dönemleri öncesinde artış gösterdiği iddialarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci'nin cevabı (7/43060)

– 327 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 328 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014

23 Mayıs 2014



19.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2011-2014 yılları arasında şube müdürü ve
üzerindeki yönetici personel hakkında açılan davalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci'nin cevabı (7/43062)

– 329 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 330 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



20.- Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın, 2011-2014 döneminde temsil ve ağırlama ödeneğinden
yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/43197)

– 331 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 332 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



– 333 –

FATMA –

TBMM B: 93 27 . 5 . 2014



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

DÖNEM: 24 YASAMA YILI: 4

93 ÜNCÜ BÝRLEÞÝM
27 MAYIS 2014 SALI

SAAT: 15.00

KISIMLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

TBMM - Basımevi



DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin
başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, “Sunuşlar” ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin
her gün yapılması, önerilmiştir.

(Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 287 ve 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi,
287 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün

Geçici Madde 1 ve 2 dahil olmak üzere 8 ila 13 üncü maddelerden,
280 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün

9 uncu maddeye bağlı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Geçici Madde 1 dahil olmak üzere
8 ila 11 inci maddelerden,

oluşması önerilmiştir.
(Genel Kurulun 19/6/2012 tarihli 121 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- 26/3/2013 tarihinde dağıtılan 427 ve 30/5/2013 tarihinde dağıtılan 454 Sıra Sayılı Meclis

Araştırması Komisyonu Raporlarının Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmında yer alması
ve görüşmelerinin Genel Kurulun 22/5/2014 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 20/5/2014 tarihli 90 ıncı Birleşiminde kabul edilmiştir.)

GRUP ÖNERİLERİ
1.- 156 Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük

Teklifinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila
9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 10 ila 18 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 31/1/2012 tarihli 58 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
2.- 240 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 dahil
olmak üzere 10 ila 16 ncı maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30/10/2012 tarihli 13 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)
3.- 297 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak

görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ilâ 20 nci maddelerden, ikinci bölümünün 21 ilâ 41 inci maddelerden,
üçüncü bölümünün çerçeve 55 inci maddeye bağlı Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler ile Geçici 1 inci madde
dahil olmak üzere 42 ilâ 59 uncu maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 16/1/2013 tarihli 53 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.)

4.- 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi; birinci bölümünün 6 ncı maddeye bağlı Ek 2 ve Ek 3 üncü maddeler dahil olmak üzere
1 ila 6 ncı maddelerden, ikinci bölümünün 7 ila 11 inci maddelerden oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 30/10/2013 tarihli 10 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.)

5.- 521 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak
görüşülmesi; birinci bölümünün 1 ila 8 inci maddelerden, ikinci bölümünün 9 ila 16 ncı maddelerden
oluşması önerilmiştir.

(Genel Kurulun 2/1/2014 tarihli 42 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)



6.- Genel Kurulun;
28 Mayıs 2014 Çarşamba günkü Birleşiminde Sözlü Soruların görüşülmemesi,
27 Mayıs 2014 Salı günkü Birleşiminde 15:00 - 21:00 saatleri arasında,
28 ve 29 Mayıs 2014 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14:00 - 21:00 saatleri arasında

çalışmalarını sürdürmesi;
önerilmiştir.
(Genel Kurulun 29/4/2014 tarihli 82 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)
7.- 20 Mayıs 2014 tarihli Danışma Kurulu önerisiyle, Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler”

kısmının 1’inci ve 2’nci sıralarına alınan ve 22 Mayıs 2014 Perşembe günkü Birleşimde görüşmeleri
yapılması kararlaşırılan 427 ve 454 Sıra Sayılı Meclis Araştırması Komisyonu raporlarının
görüşmelerinin 27 Mayıs 2014 Salı günkü Birleşimde yapılması, bu Birleşimde Sözlü Soruların
görüşülmemesi ve Genel Kurulun Meclis Araştırması Komisyonu raporlarının görüşmelerinin
tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi,

Genel Kurulun;
3, 10, 17 ve 24 Haziran 2014 Salı günkü birleşimlerinde 1 saat Sözlü Soruların görüşülmesini

müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin görüşülmesi,

4, 11, 18 ve 25 Haziran 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde Sözlü Soruların görüşülmemesi,
3, 10, 17 ve 24 Haziran 2014 Salı günkü birleşimlerinde 15.00 - 21.00 saatleri arasında,
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 ve 26 Haziran 2014 Çarşamba ve Perşembe günkü birleşimlerinde 14:00 - 21:00

saatleri arasında,
28 Mayıs 2014 Çarşamba günkü Birleşiminde Gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile

Komisyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında bulunan 104 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına kadar olan işlerin
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi,

381 ve 489 Sıra Sayılı Meclis Araştırması Komisyonu raporlarının 29 Mayıs 2014 Perşembe günkü
Gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” kısmının sırasıyla 1’inci ve 2’nci sıralarına alınarak,
görüşmelerinin 29 Mayıs 2014 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması ve bu görüşmelerin
tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesi;

önerilmiştir.
(Genel Kurulun 22/5/2014 tarihli 92 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

KOMİSYON TOPLANTISI

* Dışişleri Komisyonu
28.5.2014 Çarşamba - Saat: 11.30



TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ GÜNDEMÝ

93 ÜNCÜ BÝRLEÞÝM 27 MAYIS 2014 SALI SAAT : 15.00

1 _ BAÞKANLIÐIN GENEL KURULA SUNUÞLARI

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın; 5620 Sayılı Kamuda
Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne
Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/1138) İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre
Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi

2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÝÞLER

1.- (S. Sayısı: 427) İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 Milletvekilinin; Konya Milletvekili
Kerim Özkul ve 25 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve 21 Milletvekilinin; Adana
Milletvekili Ali Halaman ve 20 Milletvekilinin, Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve 23 Milletvekilinin;
BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın ve Yalova Milletvekili
Muharrem İnce ve 22 Milletvekilinin; Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların
Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Bir
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/136,
176, 177, 178, 179, 180, 181) (Dağıtma Tarihi: 26.3.2013) (Görüşme günü: 27.5.2014)

2.- (S. Sayısı: 454) İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; Tokat
Milletvekili Reşat Doğru ve 20 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve 26 Milletvekilinin;
Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve 24 Milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
ve 24 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Hülya Güven ve 22 Milletvekilinin; Mersin Milletvekili
MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve
37 Milletvekilinin; Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 22 Milletvekilinin ve Mersin Milletvekili Aytuğ
Atıcı ve 20 Milletvekilinin; Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) (Dağıtma
Tarihi: 30.5.2013) (Görüşme günü: 27.5.2014)

3.- (S. Sayısı: 381) BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın;
Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 21 Milletvekilinin; Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve 20
Milletvekilinin; Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ve 20 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Erdal
Aksünger ve 27 Milletvekilinin; Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve 27 Milletvekilinin ve
Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve 20 Milletvekilinin; Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim
Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde
Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin
Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/108, 155, 156, 157, 158, 159, 160) (Dağıtma
Tarihi: 30.1.2013) (Görüşme günü: 29.5.2014)

4.- (S. Sayısı: 489) İzmir Milletvekili Rıza Mahmut Türmen ve 25 Milletvekilinin; MHP Grubu
adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın;
İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 Milletvekilinin; AK PARTİ Grubu adına Grup
Başkanvekilleri Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, İstanbul
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili
Mahir Ünal ve 135 Milletvekilinin; Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve 21 Milletvekilinin ve BDP
Grubu adına Grup Başkanvekilleri Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili İdris
Baluken'in; Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve
Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin
Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/74, 471, 472, 473, 474, 475) (Dağıtma Tarihi:
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ÖNERGE METİNLERİ 

 

1- İstanbul Milletvekili Halide İncekara ve 27 milletvekilinin, üstün 
yetenekli bireylerin keşfi, eğitimi ve istihdamı konusunda alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/136): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme haiz gördüğümüz, üstün 
yeteneklilerin keşfi, eğitilmesi ve etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla 
Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz. 

Gerekçe: 

Cumhuriyet döneminden sonra üstün yetenekli çocuklara yönelik bazı kanunlar 
çıkartılarak birkaç girişimde bulunulmasına rağmen, üstün yetenekli çocukların eğitim 
ve izlenmesi sistemi genel eğitim politikası içinde açık bir şekilde tanımlanarak 
kurumsal ve devamlılık arz eden bir yapıya hâlihazırda kavuşturulamamıştır. 

Zihinsel yetenekleri akranlarına göre üst seviyede olan, yaratıcılık yanı güçlü 
olan, başladığı işi mutlaka tamamlama isteği duyan, yüksek görev anlayışına sahip ve 
karşılaştığı sorunları çözmede yaratıcılığını kullanan üstün yetenekli çocuklar bir ülkenin 
en büyük zenginlik kaynağıdır. Çünkü uygun ve yeterli eğitim aldıkları takdirde ülkenin 
geleceğinin şekillendirilmesinde en önemli rolü oynayacak olanlar yine bu çocuklardır. 
Ülke menfaatleri doğrultusunda, kabiliyet ve kapasitelerine uygun, mevcut 
potansiyellerini istendik doğrultuda açığa çıkararak etkin istihdamlarını sağlayacak 
eğitim ve izleme programları geliştirilmediği takdirde; üstün yetenekli çocuklarımız 
hâlihazır sistemde yaşayacakları uyumsuzluk nedeniyle, ya problemli vatandaşlara 
dönüşecek ya da bu konuda politikalarını onlarca yıl önce geliştirmiş, bu değerlerin 
farkında olan ülkeler ve menfaat grupları tarafından ele geçirilerek kendi menfaatleri 
doğrultusunda kullanılacaklardır. 

Bir potansiyel olarak seçkin ve stratejik değer ifade eden üstün yetenekli 
bireylerin değerlendirilmesi o ülkeye ve geniş olarak bütün insanlığa yararlar 
sağlayacaktır. Değerlendirilmemesi hâlinde ise bu potansiyelin psikolojik ve kişilik 
bozuklukları olan sorunlu bir kesim hâline dönüşmesi muhtemeldir. Devlet açısından 
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üstün yeteneklilerin eğitiminin özel bir yere sahip olması gerekmektedir. Zira eğitim-
devlet ilişkisi bağlamında üstünlerin eğitimi diğerlerine nazaran daha stratejik ve 
fonksiyonel bir konuma sahiptir. Bununla birlikte ülkenin gelişme potansiyeli açısından 
kıt bir beşerî kaynak olan üstünler, devlet açısından eğitimi zor ve o derece önemli bir 
demografik alanı oluştururlar. Bu eğitimin olabildiğince kusursuz ve itinalı yapılması bir 
devlet sorumluluğu olarak görülmelidir. Türkiye’nin bu elit potansiyele kusursuz bir 
eğitim verebilmesinin çok sayıda değeri ortaya çıkaracağı kuşkusuzdur. Bunun içinde 
öncelikle ülkenin rezervlerini belirlemek sonra bu rezervin uzun vadeli sonuçlar için tüm 
boyutları ile nasıl ele alınacağının/eğitileceğinin planlamasını yapmak gerekecektir. 

TÜBİTAK araştırmasına göre; Türkiye’de 0-24 yaş aralığında 682 bin üstün 
zekâlı birey vardır ve bu sayı nüfusun yüzde 2’sini oluşturmaktadır. Bu bireylerden 
sadece 6942’si bilim ve sanat merkezlerinde üstün yeteneklilere yönelik tanımlanmış 
eğitim görmektir ki bu merkezlerin teşkilatlanması ve programlarının geliştirilmesi 
süreçleri de kurumsallaşma adına revizyona (yeniden düzenlemeye) ihtiyaç 
göstermektedir. Geri kalan çoğunluğun değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların 
saptanması maksadıyla acil ve geniş kapsamlı üst düzey bir çalışmaya gerek 
duyulmaktadır. 

Ülkemizin bekasını sağlamada stratejik öneme haiz gördüğümüz, üstün 
yeteneklilerin keşfi, eğitilmesi ve etkin istihdamlarının sağlanması, ülke kaynaklarımızın 
en değerlisi olan insanımızın yitirilmeden bir an önce katma değere dönüştürülmesi 
elzemdir. 

Meclis tarafından bu amaçlar doğrultusunda, Anayasa’nın 98’inci İç Tüzük’ün 
104 ve 105’inci maddeleri gereğince, üstün yetenekli çocukların eğitimini her yönüyle 
ele alacak bir komisyonun kurulması yerinde olacaktır. 

1) Halide İNCEKARA (İstanbul) 
2) Suat ÖNAL (Osmaniye) 
3) Gülay DALYAN (İstanbul) 
4) Mihrimah Belma SATIR (İstanbul) 
5) Semiha ÖYÜŞ (Aydın) 
6) Ahmet ÖKSÜZKAYA (Kayseri) 
7) Ahmet Berat ÇONKAR (İstanbul) 
8) Safiye SEYMENOĞLU (Trabzon) 
9) Mehmet MÜEZZİNOĞLU (Edirne) 
10) Alev DEDEGİL (İstanbul) 
11) İsmet UÇMA (İstanbul) 
12) İlknur İNCEÖZ (Aksaray) 
13) Mustafa ATAŞ (İstanbul) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

14) Tülay BAKIR (Samsun) 
15) Sevim SAVAŞER (İstanbul) 
16) Canan CANDEMİR ÇELİK (Bursa) 
17) Çiğdem Münevver ÖKTEN (Mersin) 
18) Tülay KAYNARCA  (İstanbul) 
19) Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY (Mardin) 
20) Fatoş GÜRKAN (Adana) 
21) Tülay SELAMOĞLU (Ankara) 
22) Şirin ÜNAL (İstanbul) 
23) İlknur DENİZLİ (İzmir) 
24) Ahmet Baha ÖĞÜTKEN İstanbul) 
25) Lütfi ELVAN (Karaman) 
26) Nurdan ŞANLI (Ankara) 
27) Mehmet MUŞ (İstanbul) 
28) Nevzat PAKDİL (Kahramanmaraş) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

2- Konya Milletvekili Kerim Özkul ve 25 milletvekilinin, üstün yetenekli 
çocukların keşfi, eğitimi ve istihdamı konusunda alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme haiz gördüğümüz, üstün 
yeteneklilerin keşfi, eğitilmesi ve etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla 
Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılması hususunda gereğini arz ederiz. 

Gerekçe: 

Yetenekleri açısından akranlarına göre üst seviyede olan, yaratıcılık yanı güçlü, 
başladığı işi mutlaka tamamlama isteği duyan, yüksek görev anlayışına sahip ve 
karşılaştığı sorunları çözmede yaratıcılığını kullanan üstün yetenekli çocuklar bir ülkenin 
en büyük zenginlik kaynağıdır. Uygun ve yeterli eğitim aldıkları takdirde ülkenin 
geleceğinin şekillendirilmesinde en önemli rolü oynayacak olanlar yine bu çocuklardır. 
Ülke menfaatleri doğrultusunda, kabiliyet ve kapasitelerine uygun, mevcut 
potansiyellerini istenilen doğrultuda, açığa çıkaracak etkin istihdamlarını sağlayacak 
eğitim ve izleme programları geliştirilmediği takdirde, insanlığa armağan olarak 
sunulmuş üstün yetenekli bu çocuklarımız mevcut sistemde yaşayacakları uyumsuzluk 
nedeniyle ya problemli vatandaşlara dönüşecek ya da bu konuda politikalarını onlarca yıl 
önce geliştirmiş bu değerlerin farkında olan ülkeler ve gruplar tarafından kendi 
menfaatleri doğrultusunda kullanılacaklardır. 

Bugüne kadar üstün yetenekli çocuklara yönelik bazı düzenlemeler yapılmasına 
rağmen üstün yetenekli çocukların eğitimi ve izlenmesi konusunda arzu edilen seviyeye 
ulaşılamadığı kanısındayız. 

Seçkin ve stratejik değer ifade eden üstün yetenekli bireylerin değerlendirilmesi 
o ülkeye ve bütün insanlığa yararlar sağlayacaktır. Değerlendirilmemesi hâlinde ise, bu 
potansiyelin toplumda psikolojik ve kişilik bozuklukları olan sorunlu bir kesim hâline 
dönüşmesi muhtemeldir. Ülkeler açısından üstün yeteneklilerin eğitiminin özel bir yere 
sahip olması gerekmektedir. Zira eğitim-devlet ilişkisi bağlamında üstünlerin eğitimi 
diğerlerine nazaran daha stratejik ve fonksiyonel bir konuma sahiptir. Bununla birlikte 
ülkenin gelişme potansiyeli açısından kıt bir beşerî kaynak olan üstünler devlet açısından 
eğitimi zor ve o derece önemli bir demografik alanı oluştururlar. Bu eğitimin 
olabildiğince kusursuz ve itinalı yapılması her ülkenin vazgeçilmez bir görevi olmalıdır. 
Ülkemizde de bu potansiyele kusursuz bir eğitim verilebilmesinin çok sayıda değeri 
ortaya çıkaracağı kuşkusuzdur. Bunun içinde öncelikle ülkenin rezervlerini belirlemek, 
sonrada bu rezervin uzun vadeli sonuçlar için tüm boyutları ile ele alınması gerekmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Araştırmalara göre ülkemizde 500 bin üstünde üstün zekâlı birey olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu sayı da nüfusumuzun yaklaşık yüzde 1,5’ini oluşturmaktadır. Bu 
bireylerden 7000 civarındakiler bilim ve sanat merkezlerinde üstün yeteneklilere yönelik 
tanımlanmış eğitim alabilmektedir. Bu merkezlerin teşkilatlanması, programlarının 
geliştirilmesi, imkânlarının ve sayılarının artırılması ve çalışmaların kurumsallaşması 
adına yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır Bu düzenlemede neler olacağı ve 
ileriye yönelik projeksiyonlarımızın belirlenmesi maksadıyla acil ve geniş kapsamlı bir 
araştırmaya gerek duyulmaktadır. 

Ülkemizin geleceği açısından stratejik öneme haiz gördüğümüz, üstün 
yeteneklilerin keşfi, eğitilmesi ve etkin istihdamlarının sağlanması, ülke kaynaklarımızın 
en değerlisi olan insanımızın yitirilmeden bir an önce katma değere dönüştürülmesi 
amacıyla araştırma komisyonu kurulması uygun görülmektedir. 

1) Kerim ÖZKUL (Konya) 
2) İbrahim YİĞİT (İstanbul) 
3) Mustafa BALOĞLU (Konya) 
4) Cem ZORLU (Konya) 
5) Mustafa DEMİR (Samsun) 
6) İlhan YERLİKAYA (Konya) 
7) Cemal Yılmaz DEMİR (Samsun) 
8) Mesude Nursuna MEMECAN (Sivas) 
9) Fahrettin POYRAZ (Bilecik) 
10) Avni ERDEMİR (Amasya) 
11) Nurcan DALBUDAK (Denizli) 
12) Nihat ZEYBEKCİ (Denizli) 
13) Ayhan Sefer ÜSTÜN (Sakarya) 
14) Hasan Ali ÇELİK (Sakarya) 
15) Ali İhsan YAVUZ (Sakarya) 
16) Ayşenur İSLAM (Sakarya) 
17) Vural KAVUNCU (Kütahya) 
18) Soner AKSOY (Kütahya) 
19) Dilek YÜKSEL (Tokat) 
20) Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK (Erzurum) 
21) Bilal UÇAR (Denizli) 
22) Mehmet YÜKSEL (Denizli) 
23) Mehmet ERDOĞAN (Gaziantep) 
24) Mevlüt AKGÜN (Karaman) 
25) Azize Sibel GÖNÜL (Kocaeli) 
26) Mustafa KABAKÇI (Konya)  
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

3- Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu ve 21 milletvekilinin, üstün 
yetenekli çocukların keşfi ve eğitimi konusunda alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/177): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizin daha müreffeh bir geleceğe sahip olması açısından gerekli olduğuna 
inandığımız, üstün ve özel yetenekli çocukların tespiti, eğitilmesi ve ülkemizin 
gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda değerlendirilmeleri amacıyla Anayasa’nın 
98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
hususunda gereğini arz ederiz. 

Gerekçe: 

Üstün veya özel yetenekli çocuklar zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi 
veya akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği alan ve 
konu uzmanları tarafından tanımlanan çocuklardır. Üstün ve özel yetenekli çocuklar 
daha bebeklik dönemimden itibaren bazı yönlerden yaşıtlarından farklılık gösterirler. 

Yapılan bir araştırma sonucuna göre üstün zekâlı olarak doğan bir bebeğin 
normallere göre işitsel ve görsel uyarılara daha çok tepki verdiği, daha az uyku ihtiyacı 
duyduğu ve daha büyük yaştaki çocuklarda görülen yüz ifadelerini sergilediği 
belirlenmiştir. Bu kişiler kendi yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir grubun % 98’inden 
daha üstündürler. Yani toplumu oluşturan bireylerin % 2’lik bir kısmı bu özelliğe 
sahiptir. Bu nedenle üstün zekâlı çocukların erken yaşta fark edilmesi ve yeteneklerine 
uygun bir çerçevede yetiştirimesi son derece önemlidir. 

Üstün ve özel yetenekli çocuklar bir ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır. 
Çünkü uygun ve yeterli eğitim aldıkları takdirde ülkenin geleceğinin 
şekillendirilmesinde en önemli rolü oynayacak olanlar yine bu çocuklardır. 

Üstün ve özel yetenekli çocuklara yönelik bazı kanunlar çıkartılarak birkaç 
girişimde bulunulmasına rağmen uygulanabilir kapsayıcı çalışmalar 
gerçekleştirilememiştir. Bu çocuklarımızın tespiti, eğitimi ve izlenmesi politikası açık bir 
şekilde tanımlanarak kurumsal ve devamlılık arz eden bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Bu nedenle Meclis tarafından, Anayasa’nın 98’inci İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
maddeleri gereğince, üstün ve özel yetenekli çocukların tespitini ve eğitimini her 
yönüyle ele alacak bir komisyonun kurulması yerinde olacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

1) Tülay SELAMOĞLU (Ankara) 
2) Nesrin ULEMA (İzmir) 
3) Sermin BALIK (Elâzığ) 
4) Gökcen ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) 
5) Ebu Bekir GİZLİGİDER (Nevşehir) 
6) Hamza DAĞ (İzmir) 
7) İsmail SAFİ (İstanbul) 
8) Ahmet Erdal FERALAN (Nevşehir) 
9) Mustafa ATAŞ (İstanbul) 
10) Ramazan CAN (Kırıkkale) 
11) Recep ÖZEL (Isparta) 
12) Osman Aşkın BAK (İstanbul) 
13) Harun KARACA (İstanbul) 
14) Hasan Hami YILDIRIM (Burdur) 
15) Murat GÖKTÜRK (Nevşehir) 
16) İlknur DENİZLİ (İzmir) 
17) Aydın ŞENGÜL (İzmir) 
18) Ali AŞLIK (İzmir) 
19) Soner AKSOY (Kütahya) 
20) Osman BOYRAZ (İstanbul) 
21) Ahmet Kutalmış TÜRKEŞ (İstanbul) 
22) Ahmet Berat ÇONKAR (İstanbul) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

4- Adana Milletvekili Ali Halaman ve 20 milletvekilinin, üstün yetenekli 
çocukların keşfi ve eğitimi konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizin daha müreffeh bir geleceğe sahip olması açısından gerekli olduğuna 
inandığımız, üstün yetenekli çocukların ileride önemli roller oynayacak yetişkinler 
hâline getirilmesi için, eğitilmesi ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda 
değerlendirilmeleri amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması hususunda gereğini arz ederiz. 

Gerekçe: 

Yapılan bir araştırma sonucuna göre üstün zekâlı olarak doğan bir bebeğin 
normallere göre işitsel ve görsel uyarılara daha çok tepki verdiği, daha az uyku ihtiyacı 
duyduğu ve daha büyük yaştaki çocuklarda görülen yüz ifadelerini sergilediği 
belirlenmiştir. Bu kişiler kendi yaşıtlarından rastgele seçilmiş bir grubun % 98’inden 
daha üstündürler. Yani toplumu oluşturan bireylerin % 2’lik bir kısmı bu özelliğe 
sahiptir. Bu nedenle üstün zekâlı çocukların erken yaşta fark edilmesi ve yeteneklerine 
uygun bir çerçevede yetiştirilmesi son derece önemlidir. 

Üstün veya özel yetenekli çocuklar zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi 
veya akademik alanlarda yaşıtlarına göre çeşitli alanlarda özel yetenekleri çabuk ve 
kolay öğrenirler; fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yaparlar, fen ve teknik 
araçları kullanabilir ve bunlara vâkıf olurlar. Yanlış ve doğruyu seçme güçleri fazla olup, 
kavrama ve akılda tutma süreleri yüksek olup ders başarıları yüksektir, eleştirebilme 
yetenekleri yüksek düzeyde performans gösterdiği; alan ve konu uzmanları tarafından 
tanımlanan çocuklardır. Üstün ve özel yetenekli çocuklar daha bebeklik döneminden 
itibaren bazı yönlerden yaşıtlarından farklılık gösterirler. 

Bu çocuklarımızın tespiti, eğitimi ve izlenmesi sistemi politikası açık bir şekilde 
tanımlanarak kurumsal ve devamlılık arz eden bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

Üstün ve özel yetenekli çocuklar bir ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır, 
yeterli eğitim aldıkları takdirde ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde en önemli rolü 
oynayacak olanlar yine bu çocuklarımızdır. 

Bu nedenle Meclis tarafından Anayasa’nın 98’inci İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
maddeleri gereğince, üstün ve özel yetenekli çocukların tespitini ve eğitimini her 
yönüyle ele alacak bir komisyonun kurulması yerinde olacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

1) Ali HALAMAN (Adana) 
2) Bahattin ŞEKER (Bilecik) 
3) Oktay VURAL (İzmir) 
4) Adnan Şefik ÇİRKİN (Hatay) 
5) Muharrem VARLI (Adana) 
6) Ahmet Kenan TANRIKULU (İzmir) 
7) Mesut DEDEOĞLU (Kahramanmaraş) 
8) Özcan YENİÇERİ (Ankara) 
9) Sadir DURMAZ (Yozgat) 
10) Zühal TOPCU (Ankara) 
11) Süleyman Nevzat KORKMAZ (Isparta) 
12) Bülent BELEN (Tekirdağ) 
13) Yusuf HALAÇOĞLU (Kayseri) 
14) Kemalettin YILMAZ (Afyonkarahisar) 
15) Alim IŞIK  (Kütahya) 
16) Cemalettin ŞİMŞEK  (Samsun) 
17) Faruk BAL (Konya) 
18) Enver ERDEM (Elâzığ) 
19) Lütfü TÜRKKAN (Kocaeli) 
20) Seyfettin YILMAZ (Adana) 
21) Mehmet ERDOĞAN (Muğla) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

5- Yalova Milletvekili Temel Coşkun ve 23 milletvekilinin, üstün yetenekli 
çocukların keşfi ve eğitimi konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/179): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizin daha müreffeh bir geleceğe sahip olması açısından gerekli olduğuna 
inandığımız, başarılı gelecek vaat eden çocukların tespiti, eğitilmesi ve ülkemizin 
gelişimine katkı sağlayacak yeni istihdam alanları oluşturacak çalışmalarda 
değerlendirilmeleri amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması hususunda gereğini arz ederiz. 

Gerekçe: 

Başarılı ve gelecek vaat eden çocuklar anlama, anlatma, algılama ve 
değerlendirme konularında kendi akranlarından belirgin bir şekilde farklılık ve üstünlük 
sergileyebilen; beceri, yetenek, rasyonel zekâ ve liderlik alanlarında yaşıtlarına göre 
daha fazla özelliği ile nitelendirilebilen, kendi çağının gereksinimlerini kolayca 
kavrayabilen, bilgi ışığında, görgü kuralları çerçevesinde ve eğitim-öğretim terbiyesinde 
yetiştirilmesinin ötesinde; uzmanlarca sosyoloji içerisinde farklı tanımlama yapılabilecek 
çocuklardır. Başarılı ve gelecek vaat eden çocuklardaki bu değişim organizmanın 
gelişimiyle doğru orantılı olarak belirginleşmekte, kendi yaşıtlarından farklılıkları 
kolayca fark edilebilmektedir. 

Başarılı ve gelecek vaat eden bir çocuğun doğuştan var olan özelliklerinin 
üzerinde durularak pozitif bir ayrımcılık kapsamında farklı bir şekilde değerlendirilmesi, 
bir çocuğu eğitim ve bilgi ile donatmaktan daha sonuç verici, daha çabuk ve garanti 
sonuç elde edici olacaktır. Ülkesine ve milletine faydalı bir neslin yetişmesinde büyük 
rol oynayacağı gibi, kendinden sonrakilere de örnek teşkil edecek ve rekabette başarı 
çıtasının yüksekte tutulmasına katkı sağlayacaktır. 

Eğitimin ve öğretimin gelişmesine önemli bir ivme kazandıracak olan bu 
çalışma ile başarılı gelecek vaat eden çocukların tespiti yapılıp örnek bir model 
oluşturulması yaklaşık 75 milyon nüfusumuz içerisindeki nice cevherlerin ortaya 
çıkması adına önemli bir adım olacaktır. Tarihi, kültürü, sosyal yapısı ve ekonomisi 
güçlü olan Türkiye’den, dünyaya yön verecek yöneticilerin, çağa ışık tutan liderlerin 
çıktığına tarih defalarca şahit olmuştur. 

Bugün dünyada itibarı olan, sözü geçen ülkenin evlatlarına dünyaya yön 
vermek yakışır. Yapılan birçok yasal düzenleme ve girişimler olsa da en geniş 
kapsamda, örnek ve model olacak bir çalışma henüz geliştirilememiş ve 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

oluşturulamamıştır. Netice itibarıyla gelinen noktada kurumsal bir yapı içerisinde yeni 
tespit ve eğitim ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır.  

Araştırmanın hedeflen noktaya ulaşması büyük bir kazanç olduğu gibi, başarılı 
ve gelecek vaat eden çocukların tespitinin tam anlamı ile yapılamıyor olması âdeta 
kaybın korunmasını ifade eder hâldedir. Başarılı ve gelecek vaat eden çocukların tespiti, 
eğitimi ve izlenme politikalarının belirlenip sürdürülebilir bir yapı içerisinde 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle Meclis tarafından, Anayasa’nın 98’inci İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
maddeleri gereğince, başarılı ve gelecek vaat eden çocukların tespitini ve eğitimini her 
yönüyle ele alacak bir komisyon kurulması yerinde olacaktır. 

1) Temel COŞKUN (Yalova) 
2) Çiğdem Münevver ÖKTEN (Mersin) 
3) Fehmi KÜPÇÜ (Bolu) 
4) Tülay BABUŞCU (Balıkesir) 
5) Orhan ATALAY (Ardahan) 
6) Mehmet Doğan KUBAT (İstanbul) 
7) Ali TURAN (Sivas) 
8) Mehmet ERSOY (Sinop) 
9) Nebi BOZKURT (Mersin) 
10) H. Hami YILDIRIM (Burdur) 
11) Ahmet Berat ÇONKAR (İstanbul) 
12) Bilal UÇAR (Denizli) 
13) Mustafa ŞAHİN (Malatya) 
14) Abdullah ÇALIŞKAN (Kırşehir) 
15) Muhammed Murtaza YETİŞ (Adıyaman) 
16) Osman BOYRAZ (İstanbul) 
17) İsmet UÇMA (İstanbul) 
18) Bedrettin YILDIRIM (Bursa) 
19) Fatih Han ÜNAL (Ordu) 
20) Zeynep Armağan USLU (Şanlıurfa) 
21) İsrafil KIŞLA (Artvin) 
22) Gürsoy EROL (İstanbul) 
23) Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır) 
24) Özcan ULUPINAR (Zonguldak) 
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6- BDP Grubu adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 
Kaplan’ın, üstün yetenekli çocukların keşfi ve eğitimi konusunda alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/180): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Üstün zekâlı/yetenekli çocukların topluma yararlarını en üst düzeye çıkartmak 
amacıyla yaşıtlarından daha farklı öğrenme düzeyine sahip üstün zekâlı/yetenekli 
çocukların erken yaşlarda tespiti ve öğrenme özelliklerine uygun bir eğitim alabilmeleri 
için neler yapılması gerektiğini araştırmak üzere Anayasa’nın 98’inci TBMM İç 
Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini 
arz ederim. 

 Hasip Kaplan 
 BDP Grup Başkan Vekili 

 (Şırnak Milletvekili) 
Gerekçe: 

Bilindiği üzere üstün zekâlılar başta daha hızlı öğrenebilme ve öğrendiklerini daha 
uzun süre akılda tutabilme yetisi olmak üzere, daha geniş ve derinliğine kavrayabilme, olay 
ve olgular arasındaki ilişkileri daha önce anlayabilme ve sezgi gibi daha birçok zihinsel 
yetenekler bakımından üstün zihin kapasitesine sahip çocuklardır. Üstün yetenekliler ise bir 
veya birkaç alanda kabiliyeti olan, üstün başarı gösteren bireylere denir. Bu bireyler müzik, 
spor, sanat ya da diğer bir alanda çok üstün başarı gösterebilecek bireylerdir. Yukarıda 
sayılan nitelikleri dolayısıyla bu çocukların eğitim ve öğretimleri, dolayısıyla buna bağlı 
olarak eğitim öğretim modelleri de farklı olmak durumundadır. Zira yaşıtlarından daha çabuk 
öğrenme kabiliyetini haiz ve onlardan daha yetenekli olan çocuklar aynı eğitim müfredatı ve 
öğretme teknikleriyle yetiştirildikleri takdirde bir süre sonra zihinsel gelişimlerinde gerileme 
görülmektedir. Bu sebeple bu çocuklara uygulanacak öğretim modelleri, yararlandıkları 
materyaller, kitap ve kaynaklar da farklı olmak zorundadır. Ülkemizde de üstün 
zekâlı/yetenekli çocuk oranının Dünya’daki orana paralel olarak % 2,5-3 civarında olduğu 
sanılmaktadır. Ancak kamuoyunda sıkça yaşanan tartışmalardan anlaşıldığı üzere bu 
çocukların eğitimi hususunda birçok eksiklikler vardır. Öncelikle henüz ülkemizde okul 
öncesi eğitim açısından istenilen seviyelerde olmadığımızdan dolayı, buna paralel olarak bu 
çocukların üstün zekâlı/yetenekli olup olmadıklarının tespiti konusunda güçlükler 
yaşanmaktadır. Çocuklar yedi yaşına kadar okulla tanışamadıklarından dolayı zekâ seviyesi 
hakkında bir fikir sahibi olabilmek de güçleşmektedir. Bu sebeple ülkemizdeki üstün 
yetenekli çocukların erken tespit edilmesi ve böylelikle kendilerine uygun eğitim almaları 
sayesinde topluma yararlarının en üst seviyeye çıkartılması için yapılması gerekenlerin neler 
olduğunun araştırılması büyük önem arz etmektedir.  
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7- Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 22 milletvekilinin, üstün yetenekli 
çocukların keşfi, eğitimi ve istihdamı konusunda alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/181): 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizde üstün zekâlı (yetenekli) çocuklar ve öğrencilerin tespit edilmesi ve 
eğitimleri hakkında yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının bulunması 
hakkında Anayasa’mızın 98, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılması hakkında gereğini arz ederiz. 

Gerekçe: 

Üstün zekâlı veya diğer bir söylemle üstün yetenekli çocuklar eğitim sistemleri 
içinde her zaman farklı biçimde ele alınmışlardır. Bizim eğitim sistemimiz içinde de bu 
tür çocukların eğitimi özel eğitim anlayışı içinde ele alınmaktadır. Çünkü üstün yetenekli 
çocuk, kronolojik olarak kendi yaşındaki çocuklarla karşılaştırıldığında bir ya da daha 
fazla alanda daha yüksek performans gösteren ya da gösterme potansiyeline sahip olan, 
aileden, toplumdan ve eğitim ortamından sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan 
çocuktur. 

Ülkemizdeki temel sorun bu çocukların tespiti ve eğitimlerini sürdürme ve 
istihdamları noktasında ortaya çıkmaktadır. 

Büyük ölçüde bu çocukların tespiti anne ve babaların gözlemleri ve 
öğretmenlerin değerlendirmelerine bağlıdır. Özellikle anne babaların bu konularda 
yeterli bilgi sahibi olmamaları okul öncesinde tespit edilmesi gereken çocukların 
tespitini zorlaştırmaktadır. 

Ülkemizde bugün okul öncesi dönemde bu çocuklara yönelik özel programlar 
ya da okullar yok denecek kadar azdır. Bu nedenle üstün yetenekli çocukların ve 
öğrencilerin eğitimi ülkemizde oldukça yeni bir alandır. Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde açılan bilim merkezleri bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulmuştur. Millî 
Eğitim Bakanlığının yayınladığı İç Denetim Raporu bu alandaki eğitimin önemli 
sorunları bulunduğunu göstermektedir. Bu raporda belirtilen sorunları da dikkate alarak 
bazı sorunlar şöyle sıralanabilir: 

 Bilim ve sanat merkezi binalarının % 90’ı üstün yetenekli bireylerin 
eğitimine uygun olarak tasarlanmamıştır. 

 2009 yılı bütçe gerçekleşmelerine göre, özel eğitime ayrılan bütçenin binde 
999’u alt zekâ gruplarına aktarılırken, sadece binde 1’lik kısmı üst zekâ 
gruplarına aktarılmıştır. 
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 Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin bu tür çocukların 
eğitimi için gerekli donanıma sahip olduğu söylenemez. 

 Ülkemizde okul öncesi çağdaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin 
tanılaması ve eğitimine yönelik herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. 

 Tanılama araçları güncelliğini yitirmiştir. 
 Üstün yetenekli öğrencilerin sayısı genel olarak toplam öğrenci sayısının % 

2’si olarak öngörülmesine rağmen ülkemizde ancak binde bir oranında bu 
özelliklere sahip öğrenci tespit edilebilmiştir. Dolayısıyla binlerce üstün 
yetenekli öğrenci keşfedilmeyi beklemektedir. 

 Üstün yetenekli bireylerin istihdamı için özel mevzuat düzenlemeleri 
yapılmamıştır. 

Yukarıda bir kısmı belirtilen sorunlar da dikkate alındığında böylesine önemli 
konunun Meclis araştırması kapsamında ele alınması gerektiğine inanmaktayız. 
Meclisimizin kuracağı komisyon ülkemizin beyin gücünü en üst düzeyde kullanmasına 
fırsat sağlayacaktır. Ülkemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. 

1) Muharrem İNCE (Yalova) 
2) Ali Rıza ÖZTÜRK (Mersin) 
3) Nurettin DEMİR (Muğla) 
4) Aytuğ ATICI (Mersin) 
5) Aykut ERDOĞDU (İstanbul) 
6) Fatma Nur SERTER (İstanbul) 
7) Metin Lütfi BAYDAR (Aydın) 
8) Recep GÜRKAN  (Edirne) 
9) Engin ÖZKOÇ (Sakarya) 
10) Ali Haydar ÖNER (Isparta) 
11) Erdal AKSÜNGER (İzmir) 
12) Ali SERİNDAĞ (Gaziantep) 
13) Binnaz TOPRAK (İstanbul) 
14) Ömer Süha ALDAN (Muğla) 
15) Dilek AKAGÜN YILMAZ (Uşak) 
16) Rıza TÜRMEN (İzmir) 
17) Gürkut ACAR (Antalya) 
18) Mustafa Sezgin TANRIKULU  (İstanbul) 
19) Faik ÖZTRAK  (Tekirdağ) 
20) Engin ALTAY (Sinop) 
21) Hurşit GÜNEŞ (Kocaeli) 
22) Süleyman ÇELEBİ (İstanbul) 
23) Rahmi Aşkın TÜRELİ (İzmir) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin 
Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu 

(10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) 

 

Sayı: A.01.1.GEÇ.0.00.00.00-10/136-140 
Konu: Komisyon Raporu 

01.11.2012 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve 
Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla 
Kurulan (10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu Anayasa’nın 98’inci ve İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri çerçevesinde 
çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. 

05/04/2012 tarihinde göreve başlayan Komisyonunun yaptığı çalışmalar 
sonucunda düzenlediği Rapor ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

 

 Halide İNCEKARA 
 İstanbul Milletvekili 
 Komisyon Başkanı 

 

 

Ek: Komisyon Raporu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

KOMİSYON BAŞKANININ SUNUŞU 

Ülkemizdeki çocuk nüfusunun birkaç ülkenin toplam nüfusuna yakın olduğu 
düşünüldüğünde “çocuğun yüksek yararı” ilkesine dayalı yapılan çalışmalar; çocuk, aile, 
toplum ve ülke için büyük önem taşımaktadır.  

“Her çocuk kıymetlidir ve biriciktir.” düşüncesinden hareketle; 

22. Dönem TBMM’de “Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile 
Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”, 

23. Dönem “Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu 
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu”, 

24. Dönem, “Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların 
Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” kurularak çalışmalarını tamamladı. 
Bu çalışmaların içinde bulunmaktan, sonuçlarının hayata geçmesine şahit olmaktan 
büyük onur duyduğumu sizlerle paylaşmak isterim. 

Yapılan çalışmaların, çocuklar ve ülke yararına önemli adımların atılmasına 
vesile olur ümidimle, çocuğun yüksek yararını gözeterek bugüne kadar çalışmalar yapan 
kişilere, kurum ve kuruluşlara; Komisyon ile bilgilerini paylaşan herkese, birlikte 
çalışmaktan mutluluk duyduğum komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarıma ve gecesini 
gündüzüne katan komisyon uzmanı arkadaşlarıma çocuklar adına teşekkür ediyorum. 

 

 

 

 Halide İNCEKARA 
 Komisyon Başkanı 
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GİRİŞ 

 Toplumu oluşturan bireyler, biyolojik ve psikolojik özellikler bakımından 
birbirlerinden oldukça büyük farklılıklar sergilemektedir. Bu anlamda her birey tekdir ve 
kendine özgüdür. Birey olarak farklı yetenek, ilgi, ihtiyaç ve beklentilere sahiptir. Sahip 
olduğu farklı potansiyel ve ihtiyaçların bireye fark ettirilmesi kendini gerçekleştirme 
sürecine hizmet ederek mutlu ve üretken birey olmasını destekleyecektir.  

Kendini gerçekleştirme sürecinde bireyin sahip olduğu potansiyel yeteneklerini 
en üst düzeyde kullanabilmesi/sergileyebilmesi için, uygun ortam ve fırsatların 
oluşturularak işlerliğinin/sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.  

Eğitimin en temel işlevi bireylerin bireysel potansiyellerini ortaya çıkararak 
işlerlik kazandırmak ve sahip olunan yeteneklerin uygun bir alanda kullanmasını 
sağlamaktır. Bireysel farklılıklara uygun olarak düzenlenmiş bir eğitim, şüphesiz ki hem 
bireyin toplum içinde uyumlu, yararlı ve mutlu olarak yaşamasına hem de toplumun 
gelişmesine olanak sağlayacaktır. Bu nedenle, günümüzde bilgi toplumu anlayışı 
içerisinde insan kaynağı en önemli millî servet hâline gelmiş, bu kaynağın yerinde ve 
doğru kullanılması öncelikli konu olmuştur.   

Bireylerin toplumsal beklentiler doğrultusunda ve toplumsal kalkınmayı 
sağlayacak bir biçimde yetiştirilmesi, bireyin yaşamını daha iyi koşullarda sürdürmesi ve 
toplumsal yapı içerisinde üzerine düşen görev ve sorumluluğunu en etkin bir biçimde 
yerine getirmesini sağlar. İnsan kaynağının doğru ve yerinde kullanılabilmesi için, her 
şeyden önce, temel bir insan hakkı olan eğitimin, eğitimin doğasında var olan “bireye 
göre” ve “bireye özgü” olma durumlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir.   

Aynı zamanda, eğitimde adalet ve eşitlik anlayışının bir gereği olarak, 
toplumdaki bireylerin ilgi, kapasite ve yetenekleri oranında eğitimden 
yararlanabilmelerine ve bireylerin özel gereksinimlerini dikkate alarak özel 
düzenlemelere imkân verilmelidir.   

Genel eğitimin hedef kitlesi içerisinde yer alan “özel gereksinimli birey”ler 
kapsamında üstün yetenekli çocuklar da bulunmaktadır. Akranlarına göre ilgi, yetenek, 
ihtiyaç ve beklentileri farklılaşan üstün yetenekli çocukların eğitim gereksinimleri genel 
eğitimin ayrılmaz bir parçası olan özel eğitim ile mümkündür.  

Özel eğitim ile üstün yetenekli çocukların; 

 Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş 
birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir 
vatandaş olarak yetişmeleri,  
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 Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç 
kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. 

Bu amaçlar gerçekleştirildiğinde üstün yetenekli çocukların bireysel ve farklı 
yetenekleri fonksiyonel hâle gelmektedir. Bu bireylerin kendi potansiyellerini en üst 
düzeyde gerçekleştirmelerinin sağlanması ve doygunluğa kavuşturulması ülke yararına 
hizmet etmelerini desteklemektedir. Ülkenin makro politikalarının etkin ve hızlı biçimde 
hayata geçirilmesi, üstün yetenekli çocukların zamanında ve potansiyelleri 
doğrultusunda uygun eğitim almaları ile yakından ilişkilidir. Bu kapsamda üstün 
yetenekli çocuklar için ülke genelinde belirlenecek politikalar ve bu politikaların 
uygulanması aşamasında atılacak somut adımlar, ülkelerin gelişimi ve kalkınması için 
bir gereksinimdir.  

Türkiye, imza attığı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Herkes İçin Eğitim Dünya Beyannamesi ile devlet olarak 
çocuklarına farklı yetenek, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim vermeyi de taahhüt 
etmiş durumdadır. Bu durum, ülkemizi uluslararası hukuk düzleminde üstün 
yeteneklilere farklılaştırılmış bir özel eğitim hizmeti sunmada sorumlu taraf hâline 
getirmektedir. 

Türkiye, taraf olmanın gereği olarak, uluslararası sözleşmelerde sorumlu olduğu 
yükümlülükleri yerine getirebilmek için, kanun, kanun hükmünde kararname, 
yönetmelik, yönerge ve kararlarda üstün yetenekli çocukların özel eğitim hizmeti 
almalarına ilişkin hükümlere yer vermiştir. 

Türkiye’deki yasal dayanaklar özel gereksinimli bireyler grubunda yer alan 
üstün yetenekli çocukların bireysel yetenek ve gereksinimleri doğrultusunda özel eğitim 
uygulamalarına imkân verecek kapsamda olmasına rağmen, uygulamalar tam anlamıyla 
üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarını karşılar nitelikte değildir.  

Üstün yetenekli çocukların eğitim ihtiyacına yönelik gereklilik ve 
zorunlulukların yerine getirilmemesinin sonuçlarına;  TBMM’de 16 Şubat 2010 tarih ve 
958 karar numarası ile “Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu 
Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan” 
Meclis Araştırma Komisyonu Raporu’nda “Çocuğu Mağdur Eden Şartlar” başlığı altında 
değinilmiştir.  

Bu noktalardan hareketle üstün yetenekli çocukların kendi yararları ve 
paralelinde toplumun yararı ve ülke kalkınması için yeterli eğitim olanaklarından 
yararlanmasını sağlayıcı politikalara ve ülke üstün yeteneklilik stratejisine yön vermek 
amacıyla Meclis Araştırma Raporu hazırlanması gerekli görülmüştür.  
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5 Nisan 2012 tarihinde çalışmalarına başlayan “Üstün Yetenekli Çocukların 
Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak 
Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu”nun faaliyetlerini içeren rapor 10 bölümden oluşmaktadır.  

Birinci Bölüm: Araştırma komisyonunun kuruluşu, komisyonun kurulma 
nedenleri, milletvekillerinin verdiği önergelerin gerekçeleri ile komisyonun görev, yetki, 
çalışma süresi ve yaptığı çalışmaların nasıl yürütüldüğüne dair bilgiler sunulmuştur. 

İkinci Bölüm: Zekâ, yetenek kavramları ve üstün yetenekli çocukların 
özellikleri ele alınmıştır. 

Üçüncü Bölüm: “Üstün Yeteneklilik ve Tanılama” başlığında, tanılamaya 
ilişkin genel kabul görmüş ilkeler, yaygın olarak kullanılan tanılama araçları ve tanılama 
modelleri ile Türkiye’de tanılama süreci anlatılmıştır.  

Dördüncü Bölüm: “Üstün Yeteneklilik ve Sosyal Çevre Etkileşimi” başlığıyla 
sosyal çevrenin üstün yetenekli çocuğa bakışı, aile, öğretmen ve akran ilişkileri ile bu 
ilişkilerin çocuk üzerinde etkilerine değinilmiştir. 

Beşinci Bölüm: “Üstün Yetenekliler Eğitiminde Tarihsel Gelişim” başlığıyla, 
üstün yeteneklilik konusunda ülkemizde ve dünyada bugüne kadar yapılanlar tarihsel 
süreçte kronolojik olarak ele alınmıştır.  

Altıncı Bölüm: “Üstün Yetenekli Çocuklarla İlgili Politikalar” başlığında, 
Kalkınma Planlarında, Millî Eğitim Şûralarında, ulusal düzeyde diğer politika 
belgelerinde ve Avrupa’da üstün yetenekli çocuklar ve eğitimleri konusunda kararlar 
incelenmiştir. 

Yedinci Bölüm: “Ulusal/Uluslararası Mevzuat ve Üstün Yetenekli Çocuklar” 
başlığıyla,  üstün yeteneklilik eğitimi hak ve eşitlik bağlamında ele alınmış, ulusal ve 
uluslararası yasal çerçevenin çocuğa getirdiği hak ve kamu yöneticisine yüklediği 
sorumluluklar dile getirilmiştir. 

Sekizinci Bölüm: Üstün Yeteneklilik ile ilgili Kurumlar/Kuruluşlar başlığıyla, 
üstün yeteneklilik alanında doğrudan veya dolaylı ilgisi olan kurum/kuruluşlar 
irdelenmiş, yetki ve sorumluluklarına yer verilmiş, gözlem ve öneriler dile getirilmiştir.  

Dokuzuncu Bölüm: “Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Ülke Örnekleri” 
başlığıyla, üstün yeteneklilik alanında ülkelerin yasal düzenlemeleri, tanılama ve eğitim 
uygulamaları, öğretmen eğitimleri, eğitim finansmanları gibi konular incelenmiştir.  

Onuncu Bölüm: Sonuç ve Önerilere yer verilmiştir. 
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Ekler: 

1) Toplantı Tutanak Özetleri 
2) Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliği 
3) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
4) Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1 KOMİSYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMALARI 

1.1 ÖNERGELERİN KONUSU VE ÖZETİ 

Aşağıda özeti verilen Meclis araştırması önergeleri araştırmanın çerçevesini 
çizmiştir. Bu önergelerin ortak noktası, üstün yetenekli çocukların tanılanması ve 
eğitilmesi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesidir. Meclis 
araştırması önergelerinin başlık ve özetleri aşağıda verilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Halide İNCEKARA ve 27 Milletvekilinin 10/136 Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında üstün yetenekli çocuklara yönelik bazı kanunlar 
çıkartılmasına rağmen, günümüzde, üstün yetenekli çocukların eğitimi genel eğitim 
politikası içinde açık bir şekilde tanımlanarak kurumsal ve devamlılık arz eden bir 
yapıya kavuşturulamamıştır. 

Potansiyelleri doğrultusunda eğitim aldıkları takdirde ülkenin geleceğinin 
şekillendirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek bu çocuklar, kabiliyet ve 
kapasitelerine uygun bir eğitim programı geliştirilmediği takdirde toplumda sorunlu 
bireyler hâline geleceklerdir. 

Toplumun % 2’lik bir kısmını oluşturan üstün yetenekli bireylerin tanılanması 
ve eğitilmesi ülkemiz açısından stratejik önemi haiz bir politikadır. 

Konya Milletvekili Kerim ÖZKUL ve 25 Milletvekilinin 10/176 Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti 

Bugüne kadar üstün yetenekli çocuklara yönelik bazı düzenlemeler yapılmasına 
rağmen üstün yetenekli çocukların eğitimi ve izlenmesi arzu edilen seviyeye 
ulaşamamıştır. Üstün yetenekli bireylerin potansiyellerinin değerlendirilmesi sadece 
ülkemize değil bütün insanlığa yarar sağlayacaktır. 

Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren bilim ve sanat merkezleri gibi 
kurumların teşkilatlanması, programlarının geliştirilmesi, imkânlarının ve sayılarının 
artırılması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Ankara Milletvekili Tülay SELAMOĞLU ve 21 Milletvekilinin 10/177 Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti 

Üstün yetenekli çocukların erken yaşta fark edilmesi ve yeteneklerine uygun bir 
şekilde eğitilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Geçmişte ülkemizde üstün ve özel yetenekli çocuklara yönelik bazı kanunlar 
çıkartılarak bazı girişimlerde bulunulmasına rağmen bu alanda uygulanabilir, kapsayıcı 
adımlar atılamamıştır. Bu nedenle bu çocukların tespiti ve eğitimi politikası açık bir 
şekilde tanımlanarak kurumsallaştırılmalıdır. 

Adana Milletvekili Ali HALAMAN ve 20 Milletvekilinin 10/178 Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti 

Bir ülkenin en büyük zenginlik kaynaklarından olan üstün yetenekli çocuklar, 
yeterli eğitim aldıkları takdirde, ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde büyük bir rol 
oynayacaklardır. Bu nedenle, üstün yetenekli çocukların tespiti, eğitimi ve izlenmesi 
sistemi politikası açık bir şekilde tanımlanarak kurumsal ve devamlılık arz eden bir 
yapıya kavuşturulmalıdır. 

Yalova Milletvekili Temel COŞKUN ve 23 Milletvekilinin 10/179 Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti 

Ülkemizde üstün yetenekli çocukların tanılanmasında yaşanan 
sorunlar/eksiklikler başarılı çocuklarımızın kaybı anlamına gelmektedir. Başarılı ve 
gelecek vaat eden bu çocukların tespiti, eğitimi ve izlenme politikalarının belirlenip 
sürdürülebilir bir yapı içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Üstün yetenekli çocukların tanılanması ve eğitilmesi, ülkesine ve milletine 
faydalı bir neslin yetişmesinde büyük rol oynayacak ve dünyada ülkemizin rekabet 
gücünü artıracaktır. 

BDP Grubu Adına Grup Başkanvekili Şırnak Milletvekili Hasip 
KAPLAN’ın 10/180 Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti 

Yaşıtlarından daha çabuk öğrenme kabiliyetini haiz ve onlardan daha yetenekli 
olan çocukların aynı eğitim müfredatı ve öğretme teknikleriyle yetiştirildikleri takdirde 
gelişimlerinde gerileme görülmektedir. Bu çocukların kendilerini gerçekleştirmeleri ve 
potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için akranlarından farklı bir eğitime tabi tutulmaları 
gerekmektedir. 
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Yalova Milletvekili Muharrem İNCE ve 22 Milletvekilinin 10/181 Esas 
Numaralı Meclis Araştırması Önergesi Özeti 

Ülkemizde, üstün yetenekli çocukların tanılanması, eğitimleri ve istihdamları 
noktasında sorunlar yaşanmaktadır. 

Öğrenci velileri ve öğretmenler üstün yetenekli öğrenciler konusunda yeterli 
bilgiye sahip değildir. 

Ülkemizde üstün yetenekli çocuk eğitiminin yeni bir alan olmasından dolayı bu 
çocukların eğitimi için ayrılmış okul/eğitim kurumların sayısı yetersizdir. Bunun 
yanında, bu çocukların eğitimi için tahsis edilen bilim ve sanat merkezleri binalarının 
üstün yetenekli bireylerin eğitimine uygun olarak tasarlanmadığı, öğretmenlerinin bu 
çocukların eğitimi için gerekli donanıma sahip olmadığı görülmektedir. 

Bu çocukların tanılanmasında kullanılan testler güncelliğini yitirmiştir. 

1.2 KOMİSYONUN KURULUŞU VE GÖREV SÜRESİ 

Anayasa’nın 98’inci Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci 
maddeleri gereğince verilmiş olan 10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181 esas numaralı 
Meclis araştırması önergeleri konularının ortak olması nedeni ile birleştirilerek, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 06.03.2012 tarihli 74. birleşiminde görüşülmüş ve önergelerde 
belirtilen hususlarla ilgili bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına karar 
verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konudaki 1010 sayılı kararı 13 Mart 
2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararda; 
komisyonun 17 üyeden oluşmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, 
sözcü, kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde 
çalışmalarını Ankara dışında da yapabileceği hususlarına yer verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 05.04.2012 tarihli 91. birleşiminde komisyon 
üye seçimi yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konudaki 1012 sayılı kararı 
11.04.2012 Çarşamba günlü ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Komisyon, Meclis Başkanlığının çağrısı üzerine yapılan 05.04.2012 tarihli ilk 
toplantısında Komisyon Başkanı, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçmiştir. 
Komisyon, hazır bulunan üyeler arasından en yaşlı üye sıfatıyla Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Duran BULUT’un geçici başkanlığında toplanmıştır. Bu toplantıya 13 üye 
katılmış ve yapılan gizli oylama sonucu Komisyon Başkanlığına İstanbul Milletvekili 
Halide İNCEKARA, başkanvekilliğine Muğla Milletvekili Yüksel ÖZDEN, Komisyon 
sözcülüğüne Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver ÖKTEN ve kâtip üyeliğe Yalova 
Milletvekili Temel COŞKUN (12’şer oy alarak) seçilmişlerdir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 1012 sayılı kararında Komisyon Başkanlık Divanı seçimi hususu da yer 
almıştır. 
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05.04.2012 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyon, araştırma konusunun 
kapsamlı olması nedeniyle çalışmalarını 3 aylık süresi içerisinde tamamlayamamış; İç 
Tüzük’ün 105’inci maddesi uyarınca aldığı 1 aylık süre uzatma talebi kararı Türkiye 
Büyük Millet Meclisince 26.06.2012 tarihinde uygun görülmüş; bu konudaki 1019 sayılı 
Karar 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Tablo  1.1 Komisyon Üyeleri ve Seçim Çevreleri 

 Unvanı Adı-Soyadı Seçim Çevresi Grubu 
1 Başkan Halide İNCEKARA İstanbul AK Parti 
2 Başkan Vekili Yüksel ÖZDEN Muğla AK Parti 
3 Sözcü Çiğdem Münevver ÖKTEN Mersin AK Parti 
4 Kâtip Temel COŞKUN Yalova AK Parti 
5 Üye Tülay SELAMOĞLU Ankara AK Parti 
6 Üye Mustafa ATAŞ İstanbul AK Parti 
7 Üye Hüseyin BÜRGE İstanbul AK Parti 
8 Üye Şirin ÜNAL İstanbul AK Parti 
9 Üye Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Mardin AK Parti 

10 Üye Dilek YÜKSEL Tokat AK Parti 
11 Üye Mehmet Emrehan HALICI Ankara CHP 
12 Üye Recep GÜRKAN Edirne CHP 
13 Üye Fatma Nur SERTER İstanbul CHP 
14 Üye Hülya GÜVEN İzmir CHP 
15 Üye Ali HALAMAN Adana MHP 
16 Üye Ahmet Duran BULUT Balıkesir MHP 
17 Üye Hüsamettin ZENDERLİOĞLU Bitlis BDP 

1.3 KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRECİ 

Komisyon; başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerin seçiminin yapıldığı 
05.04.2012 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır. Komisyon Başkanının önerisi 
üzerine ilk toplantıda Komisyon çalışmaları için gerekli olan kararlar alınmıştır. 
Komisyon; 1 numaralı Kararla; 

1. Komisyonun gerekli görmesi hâlinde, yurt içinde ve yurt dışında, Komisyon 
olarak ya da oluşturulacak alt komisyonlar marifetiyle mahallinde inceleme 
ve araştırmalar yapılmasına, 
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2. Komisyon toplantılarında ve Ankara dışı çalışmalarda tam tutanak 
tutulmasına, 

3. Komisyonun Genel Kurul çalışma saatlerinde de çalışma yapabilmesi için İç 
Tüzük’ün 35’inci maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine, 

4. Komisyonun çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmesi ve elektronik iletişim 
kurabilmesi amacıyla İnternet sitesi kurulmasına ve elektronik posta adresi 
alınmasına, 

5. Komisyon süresince ilgili kurum ve kuruluşlardan davet edilecek kişilerin 
tespiti ile bu uzmanların görevlendirilmesi ile ilgili işlem ve yazışmaların 
yapılması hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

6. Ankara dışındaki çalışmalara katılan Komisyon üyesi milletvekillerinin 
yasama çalışmalarından izinli sayılmasına, 

7. Yurt içi ve yurt dışında çalışma yapılacak merkezlere ulaşımda hava yolu, 
kara yolu veya diğer nakil vasıtalarından yararlanılmasına, 

8. Komisyon uzmanları ile kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen 
diğer personelin Komisyonun Ankara dışında yapacağı çalışma ve inceleme 
ziyaretlerine katılmasına, 

9. Ankara dışında yapılacak çalışma ve inceleme ziyaretlerine katılacak 
milletvekilleri, uzmanlar ve diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek 
personele Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanmasına, 

10. Yurt dışı inceleme ve araştırmalarla ilgili yazışmaların TBMM Dış İlişkiler 
ve Protokol Başkanlığı tarafından yapılmasına, 

11. Komisyona verilen 3 aylık süre içerisinde çalışmaların tamamlanamaması 
hâlinde 1 aylık ek süre istenmesine, 

12. Rapor yazımında Komisyon Başkanlığına redaksiyon yetkisi verilmesine, 

karar vermiştir. 

Komisyonun 11.04.2012 Çarşamba günü yapılan ikinci toplantısında çalışma 
usul ve programı belirlenmiştir. Bu toplantıda üstün yeteneklilik konusundaki 
uzmanların dinlenmesi ile Ankara dışı bilgilendirme çalışmalarına birer ay ayrılması; 
rapor yazımının da geri kalan sürede tamamlanması karara bağlanmıştır. Ayrıca çalışma 
zamanının salı günü saat 15:15, çarşamba ve perşembe günleri ise saat 11:30 olmasına 
karar verilmiştir. Aynı toplantıda rapor yazımı süresince Komisyonda bilgi alma 
amacıyla görevlendirilecek uzmanlar belirlenmiştir. 
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1.4 KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLEN UZMANLAR 

Komisyonda görevlendirilecek uzmanların Komisyonun çalışma alanının en az 
bir bölümünde ihtisas sahibi, işini çok iyi bilen kişiler olmaları gözetilmiştir. Komisyon 
uzmanıyla beraber toplam 12 uzman Komisyonda görevlendirilmiştir. 

Tablo  1.2 Komisyonda Görevlendirilen Uzmanlar Listesi 

 Adı ve Soyadı Unvanı Kurumu 

1 Korkut TÜRKYARAR Yasama Uzmanı TBMM 

2 Tuncay GÜN Yasama Uzman 
Yardımcısı TBMM 

3 Mustafa BİÇER Yasama Uzmanı- 
Basın Danışmanı TBMM 

4 Alper YATMAZ Planlama Uzmanı Kalkınma Bakanlığı 

5 Özlem MISIRLI TAŞDEMİR Rehber Öğretmen 
/Psikolojik Danışman Millî Eğitim Bakanlığı 

6 Serap YALÇIN GÜLER Program Geliştirme 
Uzmanı 

Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı 

7 Mürüvvet BAYRAK Sosyal Hizmet Uzmanı Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

8 Aynur ORAL Tetkik Hâkimi Adalet Bakanlığı 

9 İlksen ACUNALP ERLEBLEBİCİ Araştırmacı TÜBİTAK 

10 Hande TEKİN Kültür ve Turizm 
Uzmanı 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 

11 Doç. Dr. Mücahit COŞKUN Öğretim Üyesi Yükseköğretim Kurulu 

12 Şenay GÜZEL ŞENYUVA Klinik Psikolog Sağlık Bakanlığı 

1.5 KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

Çalışma süresi içerisinde 22 toplantı yapan Komisyonumuzun çalışmaları 
sırasında tam tutanak tutulmuş, komisyonda görevli uzmanların rapor yazımında 
yararlanması amacıyla ilgili özel ve kamu kurum/kuruluşlarından belge ve bilgiler temin 
edilmiş; bu kapsamda 111 evrak Komisyonumuza gelmiş, çalışmalar sırasında bu 
kişilerle 123 yazışma yapılmıştır. 
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Ayrıca, yurt içinde; 3 fen lisesi, 4 BİLSEM, 3 özel okul, 2 bilim merkezi, 
TÜBİTAK, TÜBA, ÖSYM, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yurt 
dışında ise; Almanya, Yeni Zelanda, Güney Kore’de incelemelerde bulunulmuştur. 
İncelemeler sırasında geniş katılımlı toplantılar düzenlenmiş, katılımcılardan konuya 
ilişkin bilgiler alınmış ve katılımcıların sorunları dinlenerek çözüm önerileri not 
alınmıştır. 

1.5.1 Komisyonda Yapılan Toplantılar 

Çalışma takvimi içerisinde TBMM’de 22 toplantı yapan Komisyon, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İç Tüzük’ün 105’inci maddesi uyarınca aşağıdaki listede isimleri 
yazılı kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütleri temsilcilerini Komisyona 
davet ederek araştırma konusu ile ilgili bilgi almıştır. Söz konusu toplantıların tutanak 
özetleri EK I’de yer almaktadır. 
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Tablo  1.3 Komisyon Toplantıları ile Toplantılarda Bilgi Alınan Kişi ve Kurumlar 

Tarih  Saat Bilgi Alınan Toplantının Konusu Kişi Kurumu 
05.04.2012  18:00   Başkanlık Divanı Seçimi 

11.04.2012  14:15   Komisyonun çalışma takviminin ve odaklanacağı konuların 
belirlenmesi 

17.04.2012  15:15 Doç. Dr. Hakan SARI- Genel Müdür 
Necati BİLGİÇ-Grup Başkanı 

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Bilim ve sanat merkezlerinin yapısı ve merkezlerde verilen 
eğitim 

18.04.2012  14:15 Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN Gazi Üniversitesi Toplumun üstün zekâlı çocuklar hakkındaki düşünceleri ile 
üstün zekâlı çocukların kendilerini algılama biçimleri 

15:15 Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM Türk Psikologlar Derneği Zekâ gelişimi ve üstün zekâlılar 
24.04.2012  15:15 Doç. Dr. Uğur SAK Anadolu Üniversitesi Üstün yetenekli eğitimi 

26.04.2012  
11:30 

Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR- Üstün 
Zekâlılar Eğitimi Ana Bilim Dalı 
Başkanı 

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali 
Yücel Eğitim Fakültesi Özel 
Eğitim Bölümü 

Üstün yeteneklilere eğitim verecek öğretmenlerin eğitimi ve 
eğitim modelleri 

12:30 Ümit DAVASLIGİL Maltepe Üniversitesi Üstün yeteneklilere eğitim verecek öğretmenlerin eğitimi ve 
eğitim modelleri 

09.05.2012 
11:30 Tamer TAŞPINAR - Genel Müdür 

Yardımcısı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı- Spor 
Genel Müdürlüğü Spor yeteneği olan çocuklar 

13:00 Mustafa Ruhi ŞİRİN Çocuk Vakfı Başkanı Vakıf olarak önerileri 

10.05.2012  
11:30 Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ Hacettepe Üniversitesi Nörolojik üstün yetenek tanılaması 

15:00 Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY Gazi Üniversitesi Üstün yeteneklilerin eğitiminde dünya modelleri ve 
Türkiye’de uygulanabilirlikleri 

15.05.2012 16:00 Prof. Dr. Nilgün METİN 
Hacettepe Ü Sağlık Bilimleri Fak. 
Çocuk Gelişimi Bölümü 
Başkanlığı 

Çocuğun gelişiminde üstün yeteneklilerin gelişim 
farklılıkları 

16.05.2012  
11:30 Prof. Dr. Necate Baykoç DÖNMEZ NB Çocuk Gelişim Merkezi 

(Hacettepe Üniversitesi) 
Üstün yetenekliç gelişimi, bu çocuklarla ilgili tanılama ve 
eğitim modelleri 

15:00 Prof. Dr. Füsun AKARSU Boğaziçi Ü Rektör V. Üstün yetenekli çocuklarla ilgili strateji 

22.05.2012  15:15 Prof. Dr. Emin KARİP 
Kurul Başkanı 

Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı Üstün yeteneklilerle ilgili eğitim programının geliştirilmesi 
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Tarih  Saat Bilgi Alınan Toplantının Konusu Kişi Kurumu 

23.05.2012  11:30 

Prof. Dr. Erol ERDİNÇ -Genel Müdür 
V. 
Nihat DEĞİRMENCİ- Genel Müdür 
Yardımcısı V. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı- Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü 

6660 sayılı “Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren 
Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında 
Kanun”un uygulama esasları ve üstün sanat yetenekli 
çocuklarla ilgili faaliyetler 

29.05.2012 15:15 Ahmet YAMAN Müsteşar Yrd. 
Ahmet Alper EĞE Daire Başkanı Kalkınma Bakanlığı Kalkınma ajanslarının üstün yeteneklilerin eğitiminde 

üstlenebilecekleri rol 

30.05.2012 11:30 Prof. Dr. Ülker AKKUTAY Gazi Üniversitesi Enderun nedir, günümüze uygulanabilecek modeller 
çıkarılabilir mi? 

05.06.2012   15:15 Prof. Dr. Şemsettin TÜRKÖZ- Daire 
Başkanı 

TUBİTAK 
Bilim İnsanı Destekleme Daire 
Başkanlığı 

Destekleme sisteminin işleyişi 

06.06.2012 11:30 Prof. Dr. Ziya SELÇUK Gazi Üniversitesi Talim Terbiyenin geçmişteki çalışmaları, çoklu zekâ kuramı 

07.06.2012 11:30 Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA- 
Başkan YÖK 

Üstün yeteneklilerle ilgili bölümler, çift ana dal eğitimi, 
müfredatları, farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim 
metotları, öğretmen ve iş gücü planlaması, sınav sistemi  

20.06.2012  
11:30 Prof. Dr. Ali DEMİR - Başkan ÖSYM Sınavlar neyi ve nasıl ölçmektedir? Üstün Yeteneklileri bu 

sınavlarda tespit edebilir miyiz? 

11:30 Dr. Nurcan ATEŞOK 
DEVECİ-Grup Başkanı MEB-YEĞİTEK Sınavlar neyi ve nasıl ölçmektedir? Üstün Yeteneklileri bu 

sınavlarda tespit edebilir miyiz? 

21.06.2012 12:00 Prof. Dr. Üstün ERGÜDER Sabancı Üniversitesi İstanbul 
Politikalar Merkezi 

Eğitim Reformu Girişiminin, üstün yetenekli çocuklarla 
ilgili çalışmaları, tespit ettikleri sorunlar ve çözüm önerileri 
hakkında 

27.06.2012 15:00   Komisyon raporunun içeriğinin netleştirilmesi 

02.10.2012 
15:15   Yurt dışında inceleme yapılacak yerlerin netleştirilmesine 

ilişkin görüşmeler 

15:30 Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah 
SARANLI TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ABD’de üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili edindiği 

deneyimin aktarılması 

01.11.2012 14:15   
Yurt dışında yapılan incelemelerin değerlendirilmesi ile 
Komisyonun nihai raporunun görüşülmesi ve karara 
bağlanması 
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1.5.2 Yurt İçinde Yapılan İncelemeler 

Komisyonumuz, aldığı kararlar gereğince; üstün yetenekli çocukların eğitim 
gördüğü örgün ve yaygın eğitim kurumları ve ilgili kurum/kuruluşlarda incelemelerde 
bulunmak için; 

 19 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da; Ankara Fen Lisesi, Yasemin Karakaya 
Bilim ve Sanat Merkezinde, 

 25 Nisan 2012 tarihinde Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda, 

 2, 3, 4 Mayıs 2012 tarihlerinde Kocaeli-Gebze’de Türk Eğitim Vakfı İnanç 
Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), Yalova’da Yalova Termal Fen Lisesi ve 
Yalova Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), İstanbul’da ise İstanbul Bilim 
ve Sanat Merkezi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, TEKDEN Koleji, Beşiktaş 
Bilim ve Sanat Merkezi, Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu, Pera Güzel 
Sanatlar Lisesi ve Bayrampaşa Bilim Merkezinde, 

 17 Mayıs 2012 tarihinde Feza Gürsey Bilim Merkezinde, 

 24 Mayıs 2012 tarihinde Türk Eğitim Derneği (TED) Ankara Kolejinde, 

 28 Haziran 2012 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM)’de 

ziyaretlerde bulunmuştur. 

Komisyonumuz, üstün yetenekli çocukların tanılanması, eğitilmesi ile ilgili 
yaptığı çalışmalardan ve tespit edilen sorunlardan kamuoyunu haberdar etmek amacıyla 
Komisyon Başkanı Halide İNCEKARA, Komisyon üyeleriyle birlikte 31 Mayıs 2012 
Perşembe günü TBMM’de basın toplantısı düzenlemiştir. 

1.5.2.1 Fen Liseleri 

1.5.2.1.1 Ankara Fen Lisesi 

1982 yılına kadar tek fen lisesi olarak eğitime devam eden Ankara Fen Lisesi, 
fen alanında üstün yetenekli çocukların yetiştirilmelerine olanak sağlanması için 1963-
1964 yılında öğretime başlamıştır. Lise öğrenci kabulünde, Ortaöğretime Giriş Sınavı 
puanını esas almaktadır. 

Tespitler: 

 Laboratuvarları bakımsız, deney araçları kullanılamayacak durumdadır. 

 Okulun yurt ve çevre düzenlemelerinin yetersizliği, çocuklarda güvenlik 
endişesi yaratmaktadır.  
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 Okula geldiklerinde beklentilerinden farklı bir ortamla karşılaşan öğrenci ve 
veliler hayal kırıklıklarını dile getirmişlerdir. 

 Üniversite giriş sınavı puanının hesaplanmasında “Ağırlıklı Ortaöğretim 
Başarı Puanı” uygulamasının kaldırılmış olması nedeniyle, fen liselerinin 
dezavantajlı duruma düştüğünü düşünen öğrenciler, diğer okulları tercih 
etmekte veya ara sınıfta okullarını değiştirmektedir.  

 Öğrenciler sosyal etkinliklere zaman ayırmak istemekte ancak yerleşke 
içerisinde sosyal etkinlik alanları bulunmamaktadır.  

 Müzik odası kullanılamayacak derecede bakımsızdır. 

 Öğrencilerin bazı derslerinin boş geçtiğiyle ilgili yoğun şikâyetleri olmuştur. 

 Ankara Fen Lisesindeki öğrenciler, tebeşiri dahi kendilerinin aldıklarını 
beyan etmişlerdir. 

1.5.2.1.2 Yalova Termal Fen Lisesi 

2001 tarihinde Termal Çok Programlı Lisesi olarak inşasına başlanan okul, 
2002 yılında Yalova Termal Fen Lisesi olarak eğitim-öğretime başlamıştır. 

Tespitler: 

 Okulda fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları bulunmakla birlikte matematik 
odası sınıf yetersizliği nedeniyle kapatılarak sınıfa dönüştürülmüştür. 

 Laboratuvarlarda bilgisayar, projeksiyon, klima, iç oda (malzeme odası) 
bulunmasına rağmen bunlar işlevsel olarak kullanılamamaktadır. 

 Yabancı dil dersleri için yeterli sayıda öğretmen bulunmaması sebebiyle 
dersler boş geçmektedir. 

 Okulun teknoloji odası toplantı salonu şeklinde düzenlenmiştir. 
 Kapalı spor salonu nizami ölçülerde olmaması sebebiyle etkin 

kullanılamamaktadır. 
 Öğrenciler, üniversite sınavına hazırlık sürecinde laboratuvar/proje 

çalışmalarını zaman kaybı olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.  
 Mezun olan öğrenciler çoğunlukla tıp, diş hekimliği, mühendislik gibi 

bölümleri tercih etmektedir. Bu tercihlerin en önemli sebebi, öğrencilerin bu 
bölümlere ilgi duyması değil mezuniyet sonrası işsiz kalma kaygısı olduğu 
belirtilmiştir. 

1.5.2.1.3 İstanbul Atatürk Fen Lisesi 

İstanbul Atatürk Fen Lisesi 1982 yılında, Türkiye’deki ikinci fen lisesi olarak 
kurulmuştur. Okul yönetimi, İstanbul Atatürk Fen Lisesinin amacının Türkiye’nin 
ihtiyacı olan bilim insanlarını, mühendis ve doktorlarını yetiştirmek olduğunu 
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belirtmiştir. Buna dayanak olarak da elde edilen uluslararası matematik, biyoloji, 
bilgisayar ve fizik olimpiyatları madalyaları, TÜBİTAK ödülleri gösterilmiştir. 

Tespitler: 
 Sınıflarda bilgisayar, projeksiyon ve akıllı tahta bulunmamaktadır. 
 Yurt inşaatının devam etmesi nedeniyle erkek öğrenciler yerleşke dışındaki 

yurtlarda kalmaktadır. 

 Okul laboratuvarlarının önemli eksiklikleri bulunmaktadır. 

 Öğrenciler kariyer planlamalarını aile, İnternet ve öğretmen aracılığıyla 
yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

 Son beş yıl içerisindeki mezunların yüzde 50’si tıp, yüzde 40’ı mühendislik 
alanını seçmektedir. İlgi alanlarına yönelememe nedenlerinin gelecek 
kaygısı olduğu belirtilmiştir. 

 Sınav hazırlığı yapan öğrenciler ilgi ve yetenek alanları doğrultusunda 
laboratuvar ve proje çalışmaları yürütmekte gönüllü olmamaktadır. 

 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile okula yerleşme yüzdelik 
dilimlerinin üniversiteye yerleştirildikleri yüzdelik dilim ile aynı olması, 
okulda verilen eğitimin başarısıyla ilişkilendirilmiştir. 

 Mezunların farklı alanlarda ve pozisyonlarda istihdam edildikleri ifade 
edilmiştir. 

~~~~~ 

Ziyaret edilen üç fen lisesinin veli, öğrenci ve öğretmenleri tarafından 
paylaşılan benzer görüşler; 

 Öğrencilerin proje ve olimpiyat çalışmalarına katılımları sınırlı düzeydedir. 
Bunun en temel nedenlerinden biri yükseköğretime giriş puanlarının 
hesaplanmasında sağlanan desteğin, proje alanıyla sınırlı kalmasıdır.  
Örneğin, biyoloji alanında bir projeyle ulusal ya da uluslararası bir 
yarışmada derece yapan öğrencinin, üniversitede biyoloji bölümünü tercih 
etmesi durumunda ek puan alabildiği ancak fen bilimlerinin diğer alanlarına 
(tıp fakültesi vb.)  ilişkin tercih yaptığında hazırladığı projenin puan katkısı 
olmadığı, 

 Bilim insanı yetiştirme konusunda iddiası olan ve en başarılı gençlerin 
eğitimini üstlenen fen liselerinde, derslerin öğretmen eksikliği nedeniyle boş 
geçtiği, 

 Fen eğitiminin gerektirdiği laboratuvar, malzeme, fiziki yapı vb. eksiklikler 
nedeniyle okulun kuruluş amacına tam olarak hizmet etmediği 

yönündedir. 
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1.5.2.2 Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu 

Beyazıt İlköğretim Okulu; Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi 
arasında imzalanan protokol gereği İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim 
Fakültesi tarafından yürütülen ‘Üstün Zekâlıların Eğitimi Projesi’ için uygulama okulu 
olarak belirlenmiştir.  

Okuldaki eğitim programları, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 
Bölümü Üstün Zekâlılar Ana Bilim Dalı ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında 
hazırlanmaktadır. Bununla birlikte, okula kayıt işlemleri Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, İstanbul Bilim ve 
Sanat Merkezi ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan seçme 
ve tanılama süreçleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.  

2002-2003 öğretim yılında üstün yetenekli öğrencilerin zihinsel, duyuşsal ve 
sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere sözü edilen okulda başlatılan farklılaştırılmış 
program uygulaması, üstün zekâlı öğrencileri normal gelişim gösteren yaşıtlarından 
ayırmadan gerçekleştirilmektedir. Zekâ düzeyi yüksek olan öğrencilerin sosyal 
uyumlarının ve benlik saygılarının gelişimini desteklemek amacıyla okulda kısmi karma 
eğitim uygulanmakta, yaşıtlarından tamamen soyutlanmaları engellenmektedir. 

Yapılan görüşmelerde veliler; 

 Çocukların gruplanarak etiketlenmesinin olumsuz etkilerinin göz önünde 
bulundurulmadığını, 

 Okulda ders veren öğretmenlerin herhangi bir kritere göre seçilmediklerini, 
üstün yeteneklilikle ilgili eğitim almayan öğretmenlerin eğitim sürecinde 
sorun yaşadıklarını, 

 Okula idealist öğretmenlerin alınması gerektiğini, 

 Öğretmen sayısının özel eğitim için yetersiz olduğunu, 

 Okulda proje uygulanmasına rağmen Millî Eğitim Bakanlığının projenin 
gereklerine uymadığını; bu nedenle projenin tam anlamıyla 
uygulanamadığını, 

 Projenin mevzuat altyapısı sağlanamadığı takdirde sonlandırılması 
gerektiğini 

ifade etmişlerdir. 

 

 

 



40 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Okulla ilgili öğretmenler; 

 Okulun proje başlangıcındaki hedefler ile gelinen noktanın uyuşmadığını, 

 Okulda hem öğretmenler hem de veliler açısından ciddi bir hayal kırıklığı 
yaşandığını, 

 Nihai hedefin bilinmediğini, 

 Veli beklentileri ile öğretmen beklentilerinin ortak bir noktada 
buluşmadığını, 

 Veli beklentilerinin çok yüksek olduğunu, 

 Okulun fiziki şartlarının yetersiz olduğunu,  

 Personel seçimlerinde üstün yeteneklilik eğitimiyle ilgili kriterler 
bulunmadığını, 

 Eksiklikler giderilmez ise projenin sonlandırılması gerektiğini 

ifade etmişlerdir. 

Projenin yürütücüsü olan İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri, süreç içinde 
MEB ile aralarında oluşan iletişim problemlerinden dolayı projeyi hayata geçirmekte 
zorluk yaşandığını belirtmişlerdir.  

Tespit: 

İlgili kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda uygulanan projeden hiçbir tarafın 
memnun olmadığı, tanılama da dâhil eğitim sürecine güvenin kalmadığı 
gözlemlenmiştir. 

1.5.2.3 Bilim ve Sanat Merkezleri 

1.5.2.3.1 Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi 

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi, üstün yetenekli çocuklara yönelik 
eğitim veren ve Türkiye genelinde sayıları 66’yı bulan resmî özel eğitim kurumlarından 
ilki olup 1995 yılında eğitime başlamıştır. 

Tespitler: 

 Öğrencilerin örgün eğitim dışındaki zamanlarda Bilim ve Sanat Merkezi 
(BİLSEM) çalışmalarına katılımlarını sağlamak amacıyla, sabah, öğle ve 
akşam grupları oluşturulmuştur. Öğrenciler pazartesi-çarşamba veya salı-
perşembe olmak üzere haftada 2 gün, toplam 6 saat merkezdeki programlara 
devam etmektedir. 

 Merkeze devam etmeye hak kazanan öğrenciler, hazır bulunuşluk düzeyi 
belirlendikten sonra birbirini tamamlayan beş basamaklı programa 
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alınmaktadır. Bu programlar, öğrenci merkezli, disiplinlerarası, modüler 
yapıda hazırlanmaktadır. 

 Öğrencilerin; analiz, sentez ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme 
becerilerini geliştirmesini sağlayan etkinliklerin planlanmasına ve 
uygulanmasına çalışılmaktadır. 

1.5.2.3.2 Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi 

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi 2008-2009 eğitim-öğretim yılında faaliyete 
başlamıştır. 

Tespitler: 

 6 öğretmen ve 3 idareci ile faaliyetlerine devam etmekte olup öğretmen 
açığı, geçici görevlendirme ile karşılanmaktadır. 

 Merkez, mekân olarak üstün yetenekli eğitimi verecek nitelikte tasarlanmış 
olmasına rağmen materyal ve donanım açısından eksiklikler bulunmaktadır. 

 Şikâyetler; ders saatlerinin az olması, öğretmenlerin üstün yeteneklilik 
konusunda desteklenmemesi, kuruma ulaşımın çok zor olması konularında 
yoğunlaşmıştır. 

1.5.2.3.3 İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi 

İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi 1996 yılında açılan, ilk beş merkezden biridir. 

Tespitler: 

 Merkez; fen bilimleri, matematik, görsel sanatlar, müzik, sosyal bilimler, 
yabancı dil, teknoloji, edebiyat, mekatronik vb. birçok alanda faaliyetini 
sürdürmektedir. 

 Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle öğrenci ihtiyaçları tam olarak 
karşılanamamaktadır. 

 10 yıl içerisinde tanılanan ve merkeze kabul edilen öğrencilerin izleme 
çalışması yapılmamıştır. 

1.5.2.3.4 Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi 

Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi, 2010 yılında faaliyete geçmiştir. 

Tespitler: 

 Fiziki ve donanım eksiklikleri bulunmaktadır. 

 Merkezdeki öğretmen açığı, geçici görevlendirme ile karşılanmaktadır. 
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Ziyaret edilen dört bilim ve sanat merkezleriyle ilgili; veli, öğrenci ve 
öğretmenler tarafından paylaşılan benzer görüşler; 

 BİLSEM’lerde altyapı ve donanımın yetersiz olduğu, 

 Öğretmen açığının geçici görevlendirilme ile giderilmeye çalışılmasında 
sorunlar yaşandığı,  

 Öğretmenlerin üstün yeteneklilik konusunda eğitimlerinin olmadığı ve 
yeterli hizmet içi eğitim almadığı, 

 Öğretmenlerin kriterlere göre seçilmediği, 

 Merkeze ulaşımda sıkıntılar yaşandığı, 

 BİLSEM’lerin toplumda özel etüt merkezi veya dershane olarak algılandığı, 

 Lise ve üniversiteye giriş sınavlarının olduğu yıllarda devamsızlığın arttığı,  

 Programların üstün yeteneklilere hitap edecek düzeyde olmadığı, 

 Öğrencinin gelişimsel özellikleriyle ilgili velilere bilgi verilmediği, 

 Merkezin, üniversiteler, TÜBİTAK vb. kurumlar ile iş birliğinin sınırlı 
olduğu, 

 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından merkezlerin kuruluş amacına hizmet 
edecek ortak bir çerçeve eğitim programının olmadığı, 

 Bilim ve sanat merkezlerindeki memnuniyetin bu kurumlardaki öğretmen 
ve/veya idarecilerin kişisel/özel çabalarıyla ortaya çıktığı, 

 BİLSEM’lerin çalışma saatlerinin öğrencilerin örgün eğitimde geçirdikleri 
zamanla çakıştığı 

yönündedir. 

1.5.2.4 Özel Okullar 

1.5.2.4.1 Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi  

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), üstün zekâ ve özel 
yetenekli çocuklara eğitim verme konusunda iddiası olan, 1993 yılında, ilköğretim 
seviyesinde yoksul çocuklara özel eğitim vermeyi planlamış okullardan ilkidir. Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlık sınıfı bulunan Anadolu lisesi türünde okul olarak kabul 
edilmekte, okulda 5 yıl eğitim verilmektedir. 

Tespitler: 

 Okula kabul sürecinde, akademik başarı ortalaması, Seviye Belirleme Sınavı 
(SBS)’ndan alınan puan ön şartlarını sağlayan öğrencilere genel yetenek, 
nöro-psikolojik test ve standart zekâ testi (WISC-R) uygulanmakta; tüm bu 
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aşamaları geçen öğrenciler gözlem kampına kabul edilmektedir. Gözlem 
kampında öğrencilerin yatılı okula uyumları, yaratıcılık ve takım 
çalışmasına yatkınlık düzeyleri izlenmekte ve bunların sonucuna göre okula 
kabul gerçekleşmektedir. Bir başka deyişle; öğrencilerin yeteneklerinin yanı 
sıra, okula ve yatılı eğitime yatkınlıkları da kabul aşamasında göz önünde 
bulundurulmaktadır. 

 Okulda, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Programı 
uygulanmaktadır.  

 Öğrenciler, okul mezunları ile aktif bir şekilde iletişimi sürdürmektedir. 
Mezunlar, öğrencilerle İnternet üzerinden iletişim kurmakta ve kariyer 
planlamalarına destek olmaktadır. 

 Eğitim ücretli olup burslu öğrenciler de bulunmaktadır. 

 Öğretmenlerin yerleşke içerisinde lojmanlarda ikamet etmesi öğrenciler ile 
öğretmenlerin yakın ilişki kurabilmesine olanak sağlamaktadır.  

 Sunulan sosyal imkânlar, öğrencilerin farklı ve ikincil yetenek alanlarının 
farkına varmalarını desteklemektedir.  

Yapılan görüşmelerde öğrenciler; 

 IB diploması ile yurt dışındaki çoğu üniversiteye sınavsız kayıt olabildikleri 
hâlde, ülkemizde üniversiteye girişte sınava hazırlanmak zorunda 
kaldıklarını,  

 Üniversite sınavına hazırlık nedeniyle ilgi duydukları alanlara 
yönelemediklerini, 

 Hazırlık sınıfından son sınıfa kadar geçen dönemde okula ilişkin 
memnuniyetlerinin azaldığını,  

 Anadolu lisesi programları ile IB programını aynı anda yürütmenin ders dışı 
etkinliklere harcanan zamanı azalttığını ve öğrenciyi yorduğunu, 

 Mezunların öncelikli tercihlerinin tıp, mühendislik, hukuk, uluslararası 
ilişkiler, psikoloji, astronomi gibi alanlar olduğunu, 

 Mekatronik vb. alanlarda yeterli çalışma alanı bulamamalarından dolayı, 
yurt dışına gitmek zorunda kaldıklarını,  

 Okulda sunulan imkânlar doğrultusunda sosyal bilimlere olan ilgi ve 
yeteneklerin de ortaya çıkarıldığını,  

 Verilen eğitimin yanı sıra ders dışı etkinlikler ve güçlü akran desteği, okulda 
öğrencilerin bireysel ve akademik gelişimini desteklediği, 
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 Okulda güzel sanatlar ve spor yeteneğine yönelik özel bir programın 
yürütüldüğü,  

 Akranlarıyla birlikte yatılı kalmanın öz güvenlerini artırdığını  

ifade etmişlerdir. 

1.5.2.4.2 Maltepe Özel TEKDEN Anaokulu ve İlköğretim Okulu 

Okul, 2011’de faaliyete geçmiştir. İlköğretim düzeyinde üstün yetenekli 
öğrencilere destek eğitimi verdiklerini belirtmişlerdir. 

Tespitler: 

 Okulun teknik altyapısına yatırım yapılmıştır.  

 Üstün yetenekli çocuklar için özel sınıf oluşturulmuştur. 

~~~~~ 

Veli, öğrenci ve öğretmenler tarafından paylaşılan benzer görüşler; 

 Değerler eğitimine önem veren bir okul olduğu, 

 Üstün yetenekli çocuklara normal dersler dışında “drama”, “spor”, “sanat”, 
“bilim çocuk (akıl oyunları-satranç-strateji oyunları)” ve “halk oyunları” 
olmak üzere 5 farklı alanda eğitim verildiği, 

 Okulun, üstün yetenekliler eğitimi konusunda uyguladığı özel bir 
programının bulunmadığı, yeni arayışlar içinde oldukları, 

 Eğitim programının genel olmasının sıkıntılar yarattığı,  

 Ailelerin üstün yetenekli çocuklar konusunda bilinçlendirilmesinin gerekli 
olduğu,  

 Üstün yetenekliler için bir üst kurul oluşturulmasının gerekliliği,  

 Üstün yetenekli öğrencilere akranlarından ayrı sınıf oluşturulması,  

 Aile hekimleri, çocuk psikologları ve anaokul öğretmenlerinin üstün 
yetenekli çocuklarının tanılanmasında görev almaları gerektiği,  

yönündedir. 

1.5.2.4.3 Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji 

Türk Maarif Cemiyeti, bugünkü ismiyle Türk Eğitim Derneği (TED), Mustafa 
Kemal Atatürk’ün çağrısı üzerine 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuştur. 

2004-2005 öğretim yılından itibaren eğitimin her kademesinde (anaokulu, 
ilköğretim, ortaöğretim) yerleşke ortamında hizmet vermeye başlamıştır. Kolejde 6000 
öğrenci, 700 öğretmen ve çalışan bulunmaktadır. 
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Okula kabul şartları: 

1. Grup; anaokulunda 2 yıl eğitim almış 200 öğrencinin doğrudan birinci sınıfa 
kayıt edilmesi, 

2. Grup; ikinci sınıftan itibaren açılan sınavda başarılı öğrencilerden, öğrenim 
ücretini ödeyenlerin okula kabul edilmesi, 

3. Grup; ailesinin aylık gelir durumu belli bir seviyenin altında kalan 5. 
sınıftaki çocukların katılabildiği tam bursluluk sınavında başarılı olmaları 
hâlinde yatılı veya gündüzlü tam burs ile (üniversite dâhil) okula kayıt 
edilmesidir. 

Tespitler: 

 Öğrencilerinin yaklaşık % 95’i Türkiye’de, % 5’i ise yurt dışında eğitim 
hayatını sürdürmektedir. 

 Öğretmenler yıllık 80 saat hizmet içi eğitim almaktadır. 

 Okulda biri ulusal program diğeri IB olmak üzere 2 diploma programı 
uygulanmaktadır. Bunun dışında bilim insanı yetiştirme programı, spor ve 
sanat eğitimi programı ile Cambridge uluslararası orta öğretim genel 
sertifika programı da öğrencilere sunulan seçenekler arasındadır. 

 Okul yerleşkesinde öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetleri 
gerçekleştirebilecek imkânlar bulunmaktadır. 

 Okulun öğrenci alımında uyguladığı özel bir sınav yoktur. Anaokuluna 
alımda kura usulü, ara sınıflarda ise Millî Eğitim Bakanlığının uyguladığı 
sınavlarla sınırlı sayıda öğrenci alınmaktadır. 

 Okuldan mezun olanların kurumla iletişiminin devamlılığı, öğrencilerin 
motivasyonuna katkı sağlamaktadır. 

1.5.2.4.4 Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 

Pera Güzel Sanatlar Lisesi 1996 yılında Türkiye’nin ilk özel güzel sanatlar 
lisesi olarak kurulmuştur. Lise; müzik, resim, tiyatro ve bale-dans olmak üzere dört 
bölümde eğitim vermektedir.  

Tespitler: 

 Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, öğrencilerinin pek çok sanat dalını 
tanımasına imkân sunmaktadır.  

 Eğitim saatleri dışında, sanat dallarında kurs verilmektedir. 

 AB projelerine ve uluslararası sanat etkinliklerine aktif katılmaktadır. 
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 Güzel sanatlar lisesi bünyesinde bulunan yetenek alanlarının çeşitliliğin 
ülkemizdeki üniversitelerde bölüm karşılığı bulunmadığı için öğrencilerin 
bir kısmı aldığı eğitimleri yurt dışında tamamlamak zorunda kalmaktadır.  

 Güzel sanatlar eğitimine erken yaşta başlanması genel kabulune rağmen, 
eğitim ancak lise düzeyinde verilmektedir. 

~~~~~ 

Ziyaret edilen dört özel okulla ilgili komisyonumuzun ortak görüşü; 

 Özel okulların iş ve işleyişleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim 
Kurumları Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir, söz konusu 
okullar, kendi kurum yönetmeliklerine göre eğitim vermektedir. 

 Farklı özel okullarda üstün yeteneklilik alanında yapılan eğitimlerin amaca 
uygunluğu konusunda veliye okul tercihinin doğru ya da yanlış olduğunu 
gösterecek bir merciinin bulunmadığı, 

 Özel okulların, yoğunlaştırılmış veya zenginleştirilmiş programlarının üstün 
yetenekli çocuklara yönelik bir eğitim çerçevesinin olmadığı,  

yönündedir. 

1.5.2.5 Bilim Merkezleri 

1.5.2.5.1 Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi 

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi 2008 Kasım ayında faaliyete geçmiştir. 

Tespitler: 

 Öğrenciler ders saatleri dışında bu eğitim merkezi faaliyetlerine 
katılmaktadır.  

 Merkeze öğrencilerin kabulü not ortalaması ve mülakatla yapılmaktadır. 

 Fen bilimleri; fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında verdiği 
laboratuvar destekleri, sosyal ve bilimsel içerikli etkinlikleri ve projeleri ile 
Bayrampaşa ilçesinde öğrenim görmekte olan 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf 
öğrencilerine hitap etmektedir. 

 Merkezde beş laboratuvar ve bir kütüphane bulunmaktadır. 

 Bilim merkezinde, öğretmenlerin istihdamı dâhil diğer tüm hizmetler 
“hizmet alımı” yöntemiyle karşılanmaktadır.  

 Üstün yetenekli çocuklara yönelik bir program uygulanmamakta, sadece 
örgün eğitimde verilen derslere yönelik uygulamalar yapılmaktadır. 
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1.5.2.5.2 Ankara Feza Gürsey Bilim Merkezi 

Merkez, öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimin temel prensiplerini 
öğrenmesi amacıyla 1993 yılında kurulmuş Türkiye’nin ilk bilim merkezidir. Merkez, 
yaklaşık 500 m2’lik bir alana kurulmuştur. Merkezde 48 farklı deney ve sergi birimi ile 2 
uygulamalı eğitim seti bulunmaktadır. 

Tespitler: 

 Hâlihazırda Merkezde; astronomi, biyoloji ve çevre mühendisliği gibi 
alanlardan mezun olan ve “rehber” olarak adlandırılan 7 öğretici 
bulunmaktadır. 

 1995 yılında Merkezde bulunan deney ve sergi birimleri Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı tarafından ilköğretim ve lise öğrencilerine tavsiye 
edilmiştir. 

 Bilim Merkezi randevu sistemiyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
ilköğretim okullarına ücretsiz, özel okullara ise ücret karşılığında hizmet 
vermektedir.  

 Ziyaretin bir saatle sınırlı olması, ziyaretçilerin her deney setinden yeterince 
faydalanamamasına sebep olmaktadır. 

 Ziyaretçinin isteğine göre 20 dakikalık bir süreyle uygulamalı elektrik 
deneyi ve azot gazı deneyi yapılmaktadır.  

 Bilim Merkezindeki bazı araç gereçler güncelliğini yitirmiştir. Merkezde 
yeni teknoloji ürünü deney seti bulunmamaktadır. 

 Ücretsiz olmasına rağmen Merkezi, Ankara’da daha hiç ziyaret etmemiş 
okullar bulunduğu bilgisi aktarılmıştır.  

 Merkez yeterince tanınmamaktadır. 
Bayrampaşa Bilim Merkezi ve Feza Gürsey Bilim Merkezine yapılan 

ziyaretlerde, merkezlerin örgün eğitimin yanında öğrencilere bilimsel deneyleri izleme 
ve uygulama imkanı vererek, öğrencilerin bilime yönelmelerine önemli katkı sağladığı 
gözlemlenmiştir.  

1.5.2.6 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

Komisyonumuz, seçme ve yerleştirme sınavlarında çocukların yetenek 
alanlarını belirlemeye yönelik soru tekniklerinin olup olmadığını istişare etmek amacıyla 
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’ni ziyaret etmiştir.   

Kurum yetkililerince, mevcut sınav sisteminde üst düzey düşünme becerilerini 
ölçen açık uçlu sorulara yer verilemediği, katılımın sayısal çokluğu nedeniyle ancak 
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öğretim programına dayalı bilgi düzeyinde çoktan seçmeli soru hazırlandığı 
paylaşılmıştır.  

Üstün yeteneğin belirlenmesi için talep olması hâlinde, bölgesel ve kültürel 
bakış açısıyla, yaş aralıkları da dikkate alınarak özel amaçlı soruların hazırlanıp, 
sınavların yapılabileceği belirtilmiş, son dönemde engellilere yönelik, “durumlarına özel 
sınav” sistemi örnek olarak gösterilmiştir. 

1.5.2.7 Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Ceza İnfaz Kurumu toplam 62.000 m2 olup; bunun 18.160 m2’si A-B-C bloklar 
(çocuk mahkûmların bulunduğu bölüm), açık ve kapalı görüş mahalleri, personel 
yemekhanesi, revir, derslikler vb. Ayrıca; 7.700 m2’si idari bina, 1.080 m2’si atölyeler, 
1.029 m2’si çok amaçlı spor salonu, 3.030 m2’si futbol sahası ve soyunma odaları olup, 
bahçesi 31.001 m2’dir. 

Tespitler: 

 Ziyaret edilen bölüm Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Birimidir. Tek 
kişilik 9’ar odadan oluşan 36 adet koğuş bulunmaktadır. Bunun yanında 2 
adet geçici koğuş (yeni gelen çocukların ilk müşahadesinin yapılması için), 
5 özürlü koğuşu, 7 müşahede odası bulunmaktadır.  

 Kurumun kapasitesi 324 kişidir. Ziyaret sırasında 23’ü hükümlü, 207’si 
tutuklu, toplam 230 kişi bulunmaktadır. 

 Hükümlü ve tutukluların tedavi ve sağlık bakımları amacıyla kurumda bir 
doktor, bir diş hekimi bulunmaktadır. Ayrıca doktor odalarının yanında 8 
yatak kapasiteli bir revir bulunmaktadır. 

 Toplam 210 personelin görev yaptığı kurumda, 4 öğretmen, 6 sosyal hizmet 
uzmanı, 2 psikolog ve 1 sağlık memuru görev yapmaktadır. 

 Sportif faaliyetler, koğuşlara ait açık alanlarda,  futbol sahasında ve kapalı 
spor salonunda yürütülmektedir. Kapalı spor salonu; tiyatro, konser ve panel 
gibi aktivitelerde kullanılmak üzere düzenlenmiş çok amaçlı salon özelliği 
taşımaktadır. 

 08.00 - 24.00 saatleri arasında yayın yapan 25 televizyon kanalı, 5 radyo 
frekansı, 1 DVD’den yayın yapan kanal bulunmaktadır. 

 Eğitim-öğretim faaliyetleri kurumda 20 öğrenci kapasiteli 5 adet derslikte 
yürütülmektedir.  

 Kurum kütüphanesinde 4158 adet kitap bulunmaktadır. 

 Açıköğretim lisesi, Açık ilköğretim okulu ve Açıköğretim fakültesi 
öğrencileri kayıtlı oldukları okulların sınavlarına katılabilmektedir.  
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 Seramik çini, alüminyum bakır/folyo, yağlı boya resim, bilgisayar, terzilik, 
tiyatro vb. kurslar verilmektedir.  

 Hükümlü ve tutuklulara günlük programlar yapılmakta, programlar grup 
liderleri tarafından izlenmektedir. 

 Tutuklu ve hükümlüler arasında rutin olarak spor turnuvaları 
düzenlenmektedir. 

 Kuruma yeni gelen her tutuklu ve hükümlü ile ilk görüşmeleri psikolog ya 
da sosyal hizmet uzmanı yapmaktadır. Bu görüşmelerde tutuklu veya 
hükümlünün fiziksel, zihinsel, duygusal özellikleri, ilgi ve yetenekleri, aile 
ilişkileri, geçmişi ve eğitim bilgileri, yaşadığı sosyal çevrenin özellikleri, 
ihtiyaçları ve beklentileri, psikolojik durumu psiko-sosyal servis görevlileri 
tarafından anlaşılmaya çalışılmakta, ayrıca standart bir test 
uygulanmaktadır. Gelen tutuklu veya hükümlüye cezaevi yaşantısı, kurum 
kuralları, kurum içerisinde sahip olduğu bireysel haklarla ilgili bilgilendirme 
yapılmaktadır. Kurumdaki diğer yetkililerle beraber tutuklu ve hükümlünün 
yaş, kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak kendisi için en uygun olan 
koğuşa yerleştirilmesi sağlanmaktadır. 

 Hükümlü ve tutukluların psiko-sosyal ihtiyaçları doğrultusunda modüler 
danışmanlık programları yürütülmektedir. 

Çocuklar ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimlerine paralel eğitimle 
karşılaşmamaları durumunda, suç mağduru olma riski ile karşı karşıya 
kalabilmektedirler.  Bu sonucu doğuran temel nedenlerden biri çocuğun zamanında ve 
ihtiyacı doğrultusunda desteklenmemesidir.  

Kurumda yapılan çeşitli aktivitelerle ortaya çıkan ürünler, aslında yeteneklerin 
fırsat bulduğunda ortaya çıkabileceğinin göstergesidir.  

Özellikle spor alanında çok iyi olanaklara sahip Kurumda antrenmanlar 
sonucunda spor yeteneklerinin geliştiği görülmüştür. Bu durum, olanak sağlandığı 
takdirde kişinin yeteneklerinin geliştirilebileceğini, üstün yetenek kazandırılabileceğinin 
göstergesidir. 

1.5.3 Yurt Dışında Yapılan İncelemeler 

Komisyon, 02/10/2012 tarihli 21. toplantısında aldığı karar, TBMM Başkanlık 
Divanının 31 sayılı kararı ve Genel Kurulun 09/10/2012 tarihli 5. birleşiminde aldığı 
karar çerçevesinde Almanya, (Güney) Kore ve Yeni Zelanda ülkelerine 15-20 Ekim 
2012 tarihleri arasında ziyaretlerde bulunmuş ve gözlemlerine raporda yer vermiştir.  
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1.5.3.1 Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Yapılan İncelemeler 

Üstün yetenekliler alanında yurt dışı örneklerinin yerinde incelenerek ülkemiz 
için özgün bir yapı oluşturulması amacıyla 15-20 Ekim 2012 tarihleri arasında Almanya 
Federal Cumhuriyeti’nde araştırma ve incelemelerde bulunulmuştur. 

Tablo  1.4 Almanya Federal Cumhuriyeti Heyet Listesi 

Unvanı Adı-Soyadı Seçim Bölgesi Grubu 
Üye Mustafa ATAŞ İstanbul AK Parti 
Sözcü Çiğdem Münevver ÖKTEN Mersin AK Parti 
Üye Tülay SELAMOĞLU Ankara AK Parti 
Üye Şirin ÜNAL İstanbul AK Parti 
Üye Recep GÜRKAN Edirne CHP 
Yasama Uzmanı Korkut TÜRKYARAR (TBMM) - 

 

Almanya yönetim şekli cumhuriyet olan bir idari yapıya sahiptir. 2011 yılı 
insani gelişmişlik endeksine göre Almanya en gelişmiş 9. ülkedir. Kişi başına düşen gelir 
satın alma gücü paritesine göre 32.255 $  olan Almanya dünyanın en büyük 5. 
ekonomisidir. Nüfusu 82.162.000 olan Almanya’da ortalama yaşam beklentisi 80,4 
yıldır. Ortalama eğitim alma beklentisi 15,9 yıl olup gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 
% 4,5’i kadar eğitime kamu harcaması yapılan Almanya’da öğrenci sayısı 
13.931.000’dir. Zorunlu eğitim 13 yıldır. 

Ziyaretin amacı, Almanya’nın üstün yeteneklilerle ilgili yaptığı faaliyetleri, 
karşılaştığı sorunları, ürettiği çözümleri yerinde incelemek şeklinde özetlenebilir. 
İnceleme ziyareti kapsamında 11 farklı kurum/kuruluştan yerinde bilgi alınmıştır. 
Ülkenin idari yapısına bağlı olarak, ziyaret edilen eyaletlerde hatta şehirlerde farklı 
eğitim uygulamaları tespit edilmiştir. Uzmanlar ve bürokratlar tarafından yapılan 
sunumlar sonrasında, soru-cevap kısmına geçilerek konunun detaylandırılmasına katkı 
sağlanmıştır.  

1.5.3.1.1 Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Eğitim Bakanlığı 

Eğitim Bakanlığı Danışmanı Dr. Ahmet ÜNALAN tarafından Almanya Kuzey 
Ren Vestfalya eyaletindeki eğitim sistemi hakkında heyetimize bilgi verilmiştir. 

Sayın Ünalan,  

 Almanya’nın federal yapısı nedeniyle eyaletten eyalete bazı farklılıkların 
olduğunu fakat genel eğitim yapısının benzer olduğunu belirtmiştir.  
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 Üstün yetenekli çocukların bulundukları sınıflarda/ortamlarda 
desteklendiklerini belirterek, ayrı eğitim yapılmaması yönünde Eyalet Okul 
Meclisinin karar aldığını vurgulamıştır. 

 OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçları 
incelenerek, eğitim ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır. Munoz Raporu olarak 
bilinen bu raporda Almanya’nın eğitim sistemine ciddi eleştiriler 
getirilmiştir. 

 Raporda, eğitim sisteminin çok muhafazakâr olduğu, kast sistemine 
benzediği belirtilmiştir. Bu eğitim sistemine göre işçi çocuğu işçi olarak 
eğitilmekte, eğitimli aile çocukları da yüksek eğitim almaları için 
yönlendirilmektedir. Rapordaki bir diğer eleştiri de Alman eğitim sisteminin 
kültürel farklılıklara kapalı olması, diğer bir deyişle eğitimde kültürel 
farklara dikkat etmemesidir.  

 İlköğretimden sonra çocuklar Gymnasium (fen lisesi), Realschule (iyi düzey 
meslek lisesi), Hauptschule (endüstri meslek lisesi) isimli 3 farklı liseye 
yönlendirilmektedir. Bu lise türlerinden Gymnasium’a (fen lisesi) giden 
öğrencilerin neredeyse tamamı Abitur (lise bitirme-üniversiteye kabul 
sınavı) ile üniversiteye devam etmektedir. Ek sınavlarla Realschule ve 
Hauptschule öğrencilerinin de üniversiteye gitmesi mümkün olmakla 
birlikte, bu oran Gymnasium’dan üniversiteye giden öğrencilerin oranıyla 
karşılaştırıldığında çok düşük kalmaktadır. 

 Üstün yeteneklilere özgü bir okul bulunmamakta, tanılama bireyin, velinin 
veya öğretmenin talebi doğrultusunda yapılmaktadır. Tanılanan üstün 
yetenekli çocuklara akranlarıyla aynı eğitim sistemi içinde zenginleştirilmiş 
uygulamalar, mümkün olduğunca konu ile ilgili sertifikası olan öğretmenler 
tarafından verilmektedir. Öğrencilerin üstün yetenekli eğitimi aldığı bilgisi 
karnesinde yer almaktadır. Bazı şehirlerde tanılanmış öğrencilerin toplandığı 
bölge okullarına destek amaçlı öğretmenler görevlendirilmektedir. 

 Üstün yetenekliler öğretmenliği için ayrı bir lisans programı 
bulunmamaktadır. 

 Okullarda pedagog ve psikolog görevlendirilmektedir. 

 Eyalette eğitimle ilgili bir kanun değişikliği yapılması gerektiğinde, Eğitim 
Kanunu’nun 31’nci maddesi gereğince eğitim alanındaki 74 dernek çağrılıp 
görüşleri alınmak zorundadır. 

 Engelli birey/çocukların eğitimi ayrı okullarda değil, okul bünyesindeki alt 
seviye sınıflarında (Zonder Schule) gerçekleştirilmektedir. 
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1.5.3.1.2 Düsseldorf Yerel Yönetim Eğitim Dairesi 

Düsseldorf Belediyesi Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim Merkezi (Competence 
Center Begabtenförderung-CCB)’nde Psikolojik Destek ve Teşhis Ofisi yetkilisi 
Psikolog Dr. Robert HAUKE ile Psikolog Andrea MORİTZ tarafından heyetimize 
sunum yapılmıştır. 

 Merkezin eğitim veren bir kuruluş olmadığı, danışmanlık hizmeti verdiği 
belirtilmiştir. 

 Nisan 1999’da bütün partilerin ortak önergesiyle kurulmuş, 2003’te faaliyete 
geçmiştir. Merkezde anaokulundan liseye kadar çalışma grupları 
oluşturulmuştur. 

 2004’ten sonra detaylı programlar uygulamaya başlanmıştır. CCB hizmetleri 
Düsseldorf’ta ikamet edenler için ücretsiz iken diğer şehirlerden gelenlere 
ücretlidir. 

 Merkez, üstün yeteneklilikle ilgili danışmanlık yapmakta ve tanılama 
çalışmalarını yürütmektedir. Broşürler ve İnternet aracılığıyla halkın 
bilinçlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

 Merkez, tanılama ve rehberlik hizmetini 4 yaşından üniversiteye kadar 
vermektedir. 

 Merkez öğretmenlere hizmet içi eğitim vermektedir. 

 Eğitimin bütünsel olarak ele alınması gerektiği belirtilmiş; çocuk, aile, 
öğretmen eğitimlerinin önemli olduğu vurgulanmıştır. 

 Merkeze başvuran tüm çocuklara zekâ testi uygulanmamaktadır. Öğrenci 
portfolyo (öğrencinin ürün dosyası) bilgileri ve öğretmen görüşleri testin 
yapılması için ön koşuldur. 

 Üstün yetenekli çocuklar ayrı okul ya da sınıflarda eğitilmemektedir. 
Yeteneklerine göre öğrencilere destek eğitim verilebilmektedir. 

 Merkezin temel hedefi çocuğu yetenekli olduğu alanda desteklemektir.   
Tanılama Süreci: Aile okulun yönlendirmesi (kurumsal başvuru) ile Merkeze 

başvurmaktadır. Çocuğun sahip olduğu potansiyel değerlendirilmektedir. İlk görüşmede 
iki psikolog değerlendirme yapmakta, değerlendirme sonucunda çocuğun durumuyla 
ilgili net bir fikir oluşmazsa standardize test (Test Zum Schöpferischen Denken- 
Zeichnerisch-TSD-Z) uygulanmaktadır. 

 CCB’ye bu yıl yapılan 132 başvurunun % 80’i üstün yetenekli tanısıyla 
zenginleştirme programlarına alınmışlardır. Başvuruların 45’i 2-9 yaş, 87’si 
ise 9-10 yaş aralığındadır. Ayrıca üçte birini kız çocukları oluşturmaktadır. 
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 Ücretsiz kamplarda çocuklar için zenginleştirme programları 
uygulanmaktadır. Ayrıca çocuklara felsefe dersi başta olmak üzere destek 
dersleri verilmektedir. 

 Üstün yeteneklilik; Von Klaus K. Urban ve Hans G. Jellent’in 2009 yılında 
hazırladığı sözel ve sayısal yetenek esasına dayanan TSD-Z testiyle 
ölçülmektedir. Çocukların zihinsel üretkenliği belirsiz bir şeklin resme 
çevrilmesiyle ölçülmeye çalışılmaktadır. 

 Öğrencilere kariyer planlaması konusunda rehberlik edilmektedir. 

 Müzik ve spor okulları, müzeler, kütüphaneler, yayın organları, eğitim 
merkezleri ve vakıflar iş birliği yapmaktadır.  

 Üstün yetenekli çocuklar, üniversiteden ders alabilmektedir. 

 Merkezde 3 psikolog ve 2 sekreterin yanı sıra gönüllüler görev yapmaktadır.  

“Eyalet Okul Meclisi” özel yetenekli çocuklar için ayrı eğitim kurumu 
açılmaması için karar almış olup eğitim sistemindeki uygulamalar şunlardır: 

1. Okul içinde veya dışında uygulamalı eğitim  
2. Üstten ders alma-üniversiteden ders alma  
3. Sınıf atlama  

4. Sınıf birleştirme  

1.5.3.1.3 Otfried Preußler İlkokulu 

Otfried Preußler İlkokulu ziyaret edilmiş ve Müdür Adolf SEITZ tarafından 
heyete aşağıdaki bilgiler aktarılmıştır: 

 100 öğrencisi olan okul bölgesindeki çocukların tamamına eğitim 
vermektedir. 

 Üstün yeteneklilikle ilgili yaptıkları proje çerçevesinde esnek öğrenim 
modeli uygulanmaktadır. 

 Modelde öğretmen, çocuklarla beraber öğrenen kişi konumuna gelmektedir.  

 Ders kitapları konulara göre fasiküllere ayrılmakta, öğrenci, seviyesine göre 
ders konularından hangisini öğrenmek isterse o fasikülü çalışmaktadır. 

 Okulda 1 ve 2. sınıflara birleşik eğitim verilmektedir. 3 ve 4. sınıflara da 
birleşik eğitim verilmesi için başvuru yapılmıştır. 

 Birleştirilmiş sınıf modeli 13 yıldır uygulanmaktadır. Bu uygulamaya önem 
verilmesinin nedeni birleştirilmiş sınıf sisteminde alt sınıfların üst 
sınıflardaki öğrencileri örnek almasıdır. Birleştirilmiş sınıflarda öğrenci 
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isterse 1 yıl daha aynı sınıfı okuyabilmekte ya da bir üst sınıfa doğrudan 
geçebilmektedir. 

 Öğrencilere yeteneklerine göre destek eğitim verilmektedir. 

 Okul müdürü, Eğitim Bakanlığı tarafından önerilen öğretmenler arasından 
öğretmen seçmektedir. 

 2003-2007 yılları arasında İmpuls projesi KARG vakfı ile beraber yapılmış, 
KARG Vakfı maddi desteğin yanında öğretmenlere eğitim vermiştir. Bu 
projeye dâhil 15 okul bulunmaktadır. KARG vakfına bağlı okullar her yıl bir 
araya gelerek neler yaptıklarını değerlendirmektedirler. 

 Okulda, ders içinde farklılaştırma yöntemi uygulanmaktadır. 

 Çocukların genelde tek bir alanda yetenekli olduğunu ifade etmişlerdir. 
“Üstün yetenekli çocuk” ifadesi yerine “üstün motivasyona sahip çocuk”  
ifadesini tercih etmektedirler. 

 Zekânın tek başına işe yaramayacağını çocukların öğrenmeyi öğrenmeleri 
gerektiğini vurgulamışlardır. 

 Okulda 6 öğretmen görev yapmaktadır. 

 Sınıf mevcutları 18-23 kişi arasında değişmektedir. Birleştirilmiş eğitim 
gören 1 ve 2. sınıfların bir şubesinin mevcudu 21 iken başka bir şube 23 
öğrenciden oluşmaktadır. 

 Mezuniyet sonrasında öğrencileri takip edecek bir mekanizma 
bulunmamaktadır. 

 Okulda psikolog bulunmamaktadır. 

1.5.3.1.4 Frankfurt Goethe Üniversitesi Main Kind Enstitüsü 

Main Kind Enstitüsü’nde Dr. Thomas DREISÖRNER’den brifing alınmıştır. 
Yetkililer yaptıkları bilgilendirme toplantısında aşağıdaki bilgileri aktarmışlardır: 

 Enstitü danışmanlık hizmeti vermekte, hizmet bedelinin bir kısmı veliler 
tarafından karşılanmaktadır.  

 Merkez, Frankfurt Üniversitesi Pedagoji-Psikoloji Bölümüne bağlı bir 
enstitüdür. Başvuranların üçte birinin üstün yetenekli, üçte birinin orta, üçte 
birini normal gelişim gösteren çocuklar oluşturmaktadır. 

 Çocuklar okul tarafından yönlendirilmekte ve merkezden çocuğun okula 
başlatılması ve/veya sınıf atlatılması konusunda görüş bildirmesi 
istenmektedir. 

 Tanılamada standardizasyonu yapılmış zekâ testi kullanılmaktadır. Test 
sonucuna göre eğitim önerilmektedir. 
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 Danışmanlık Merkezi 4 yaşından 18 yaşına kadar yaptığı testler sonucunda 
ilgili okula öğrenciye sınıf atlatma/hızlandırma ya da zenginleştirme 
programı uygulanması konusunda önerilerde bulunabilmektedir. 

 Danışmanlık Merkezi çalışmalarına üniversite öğrencileri de katılmaktadır. 

 Ailelere seminerler verilmektedir. 

 Üstün yetenekli olduğu tanılanan öğrencilere uygulanacak zenginleştirme 
programının içeriğine mentorler karar vermektedir.  

 Üniversitelerin eğitim fakültesinde üstün yeteneklilerle ilgili özel bölümler 
bulunmamaktadır 

1.5.3.1.5 Deutschhaus Gymnasium Lisesi 

Deutschhaus Gymnasium Lisesi yetkililerinden Müdür Norbert BAUR ve 
Bayan BAUR heyetimize aşağıdaki bilgileri vermişlerdir; 

 Üstün yetenekli olarak tanılanan öğrencilere özel sınıflarda ayrıştırılmış 
eğitim verilmektedir. 

 Okulda zekâ ve spor yeteneği olmak üzere iki temel yetenek ayrımı 
yapılmaktadır. 

 Öğrencilerin bütün derslerde başarılı olması durumunda sınıf atlama hakkı 
tanınmaktadır. 

 Üstün yetenekliler için ayrılan özel sınıfın yanında okulda destek eğitimi de 
verilmektedir. 

 Tüm öğrencilere potansiyelleri çerçevesinde eğitim vermek 
amaçlanmaktadır.  

 Okulda psikolog ve sosyolog görev yapmaktadır. 

 İlköğretim 8. sınıfta çevre okullardan öğrencileri deneme sınıfında eğitime 
almakta, kriterleri karşılayanları kabul etmektedir. 

 Öğrenciler, öğretmenlerinin tavsiyesi üzerine Gymnasium’da okul psikoloğu 
tarafından yapılan sınava alınmaktadır. Başarılı olan öğrenciler iki haftalık 
bir alıştırma eğitimine alınmakta ve gözlem sonucuna göre öğrencinin üstün 
yetenekli eğitimi alıp almayacağına karar verilmektedir. 

 Üstün yetenekli eğitiminde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya 
önem verilmektedir. 

 Sınavların olduğu dönemlerde spor aktiviteleri/antremanları azalmaktadır. 
Sporcuların sadece spor alanında değil diğer alanlarda da başarılı olmasını 
amaçlanmaktadırlar. 
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 Okulda eğitim gören öğrenciler hızlı öğrendikleri için ilave programlar 
önerilmektedir. 

 Okul öğrencileri için Abitur (Lise bitirme sınavı) temel amaç olmayıp, 
öğrencilerin hızlı öğrenmelerine yönelik farklı programlar uygulanmakta ve 
kişilik gelişimi önemsenmektedir. 

 Üstün yeteneklilere eğitim veren sınıflarda gönüllü öğretmenler 
görevlendirilmekte, 3 kişiden oluşan bu öğretmen grubu içerisinde en az bir 
erkek bir kadın öğretmen bulunmaktadır. 

 Öğrencinin öğretmen seçme hakkı bulunmamaktadır. 

 Okul-öğrenci-aile ilişkileri önemlidir. 

 Öğretmenler ders verdikleri öğrencilerle ilgili ayrıntılı rapor yazmaktadır. 
Böylece öğrenci hazırlanan raporda eksiklerini görme şansına 
kavuşmaktadır. 

 Okul bütçesinin büyük kısmı sponsorlar ve aileler tarafından 
karşılanmaktadır. Okul tarafından bir dernek kurulmuştur. Derneğin üyeleri 
velilerdir ve ödedikleri aidatlarla öğretmenlere hizmet içi eğitim imkânı 
sağlanmaktadır. 

 Öğrenciler ulaşım ücretlerini kendileri karşılamaktadır. Yapılan görüşmede 
öğrencilerden biri 250 km uzaktan hızlı tren ile geldiğini ifade etmiştir.  

Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak üstün yetenekli çocukların eğitimi 
alanında faaliyetlerini yürüten EUROPAFELS Platformu Başkanı Magdalena BAUR ise 
heyetimize platformun faaliyetleriyle ilgili;  

 Platformun amacının ebeveynler, öğretmenler, öğrenciler ve ilgili diğer tüm 
kişiler arasında iletişimin sağlanması ve ortak projeler yürütülmesi 
olduğunu, böylece Avrupa’da eğitim alanında hoşgörülü ve samimi 
birlikteliğin sağlanacağını, 

 Avrupa’da yaşayan yabancı öğrencilerin toplumla bütünleşme projelerinin 
1980’lere uzandığını, platformun faaliyetleri sonucunda göçmen çocukların 
Alman eğitim sistemine daha kolay uyum sağladığını, 

 Avrupa Birliği’nde üstün yetenekli eğitimi ile ilgili projelerde Türkiye ile 
ortak çalışabileceklerini, ifade etmiştir. 

1.5.3.1.6 Maria Theresa Lisesi 

Maria Theresa Gymnasium Lisesi yetkililerinden Bayan AHRENS, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi heyetiyle aşağıdaki bilgileri paylaşmış, ardından okuldaki 
öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
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 Okul, 6. sınıftan 10. sınıfa kadar üstün yetenekli çocuklara yönelik özel sınıf 
uygulaması gerçekleştiren bir devlet okuludur. 

 Okulda üstün yetenekli çocukların eğitimi için ayrılan özel bir sınıf 
bulunmaktadır. Bu sınıfa 5. sınıftan sonra öğrenci alınmaktadır. 

 11 ve 12. sınıflarda kredili sistem uygulanmakta, özel sınıf uygulaması 
kalkmaktadır. Böylece derslerini erken bitiren öğrenciler liseyi erken 
bitirebilme şansı bulmaktadır. 

 İlkokulda yüksek potansiyeli ile dikkat çeken öğrenciler özel yetenek 
sınıfına seçilmektedir. Seçimde sınıf/ders öğretmenleriyle pedagogların 
tavsiyeleri etkili olmakta, çocukların kendi yeteneklerini geliştirmeleri için 
grup çalışmalarına ağırlık verilmektedir. 

  “D Sınıfı” olarak adlandırılan sınıfın özel bir öğretmeni bulunmamaktadır. 
Üstün yeteneklikle ilgili eğitimi olan öğretmen “D Sınıfına” eğitim 
verebilmektedir.  

 5. sınıfta İngilizce, 6. sınıfta Latince, 7. sınıfta Fransızca eğitimi 
verilmektedir.  

 Zenginleştirme programı çerçevesinde öğrenciler bir sunum hazırlamak 
zorundadır. 

 Öğrenciler, üniversiteden (Ludwig Maximilian Üniversitesi) ders 
alabilmektedir.  Okul, 2 enstitü ile iş birliği içindedir. 

 Üniversitelerde üstün yeteneklilikle ilgili lisans programı bulunmamakta 
öğretmenler seminerlerle desteklenmektedir.   

1.5.3.1.7 Bavyera Eyalet Parlamentosu Eğitim Komisyonu 

Türk heyeti, eyalet parlamento binasında resmî temaslarda bulunmuştur. 

Komisyon Üyeleri CSU Milletvekilleri Manfred LÄNDLER ve Manfred RÜTH 
ile Uyumdan Sorumlu CSU Milletvekili Martin NEUMEYER ile yapılan toplantıda Türk 
ve Alman heyetlerinin başkanları birer konuşma yapmış; ardından Alman milletvekilleri 
genel eğitim politikalarıyla ilgili şu bilgileri aktarmıştır: 

 Lisan konusunda desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler ayrı sınıflarda 
eğitilmekte,  Almanca dil seviyeleri yükseltilmeye çalışılmaktadır. 

 Okullarda sınıf mevcutları 20-25 kişidir. Sınıf mevcudu ve sınıfta göçmen 
sayısının artmasının başarıyı düşürdüğü ifade edilmiştir. Göçmenlerin 
başarısızlığının sadece ilk nesilde değil üçüncü ve dördüncü nesilde de 
devam ettiği belirtilmiştir. 
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Bavyera Eyaleti Eğitim Komisyonu üyeleri üstün yetenekli eğitimiyle ilgili şu 
bilgileri aktarmıştır: 

 Dosya Takip Sistemi ile belirlenen başarılı çocuklar “özel sınıf” 
uygulamasına alınmakta, bu öğrencilere üniversiteden ders alma imkânı 
tanınmaktadır. 

 Üstün yeteneklilerin eğitiminde temel amaç çocukların potansiyellerini 
gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Üstün yetenekli bireylerin, ülkenin 
stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araç olmadıkları 
düşüncesinden hareket edilmektedir. 

 Eyalet olarak birleştirilmiş sınıf uygulamasına geçmeye çalıştıklarını ifade 
etmişlerdir. 

1.5.3.1.8 Global Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Merkezi 

Global Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Merkezi (The Global Center for Gifted 
and Talented Children) Başkanı Roya KLINGNER heyetimize aşağıdaki bilgileri 
aktarmıştır;  

 Merkezin bulunduğu alan geniş olmamasına rağmen, faaliyetleri internet 
sayesinde uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 

 Göçmenler dil öğrenmede sorunlar yaşamakta, bu nedenle başarıları 
düşmektedir.  

 Başarıları; problem odaklı çözüm, pozitif psikolojik yaklaşım ve tecrübeye 
dayanmaktadır.  

 Merkezin faaliyetleri danışmanlık hizmeti (mentorluk) şeklindedir. 

 Öğrenme güçlüğü çeken çocukların aileleriyle ayda bir görüşülmekte ve 
çocuklar için özel faaliyetler düzenlenmektedir. 

 Üstün yetenekli eğitimi konusunda çalışan yüze yakın öğretmen dört yıldır 
bir araya gelmektedir. 

 Kiev Üstün Yetenekliler Merkezi ile yapılan proje çerçevesinde iki merkez 
arasında öğrenci değişimi yapılmaktadır.  

 Çalışmalarının başında olan merkez, öğretmenleri yetiştirmede sıkıntılar 
yaşamaktadır.  

 Başkanlığını Roya Klingner’in yaptığı Merkez, ücret karşılığı faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

 Türkiye ile proje yapmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir. 
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1.5.3.1.9 Genel İzlenimler 

 Almanya’da üstün yetenekliler eğitimi son 15 yılda gündeme gelmiştir. 

 Eğitim alanında her eyalet kendi kararlarını uygulamakta, ülke genelinde tek 
tip eğitim sistemi bulunmamaktadır. 

 Bazı eyaletlerde üstün yetenekli eğitimi için ayrı sınıf ya da okul açılmasının 
bir ayrıcalık oluşturacağına, devlet okullarında ayrı eğitim 
yapılamayacağına dair eğitim komisyonu kararları bulunmakla birlikte, özel 
okulların üstün yetenekli çocuklar için ayrı bir sınıf/okul açmasının önünde 
engel bulunmamaktadır. 

 Almanya’nın Güney Eyaletleri’nde okul içerisinde ayrı sınıflara 
rastlanmaktadır. Bu uygulamalar bir proje veya program çerçevesinde 
yürütülmektedir. 

 Eyalet düzeyinde rehberlik hizmeti veren rehberlik ve araştırma merkezleri 
(RAM) benzeri kamu ya da özel kuruluşlara rastlanmaktadır. 

 Danışmanlık hizmetlerinde farklı ücret politikaları uygulanmaktadır. Bazı 
merkezler hiç ücret almazken bazıları saat başına 100 € kadar ücret 
alabilmektedir. 

 Üstün yeteneklilere eğitim verecek öğretmenlerin pedagoji ya da psikoloji 
eğitimi almış olması tercih edilmektedir. 

 Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında öğrencinin notlarının yanında 
sınıf öğretmeni ve okul müdürünün tavsiyeleri de dikkate alınmaktadır. 

 Çocuğun tanılanmasında zekâ testlerine ilgi son derece azalmıştır. Çocuğun 
tanılanmasında her türlü bilgi, gözlem değerlendirilmekte ve çocukla 
görüşme yapılmaktadır. Bunların sonucunda öğrenciyle ilgili bir yargıya 
ulaşılmadığı durumlarda zekâ testi uygulanmaktadır. 

1.5.3.2 (Güney) Kore Cumhuriyeti’nde Yapılan İncelemeler 

Üstün yetenekli çocukların tanılanması ve eğitimi ile ilgili konularda yurt 
dışındaki örneklerin yerinde incelenmesi amacıyla 16-20 Ekim 2012 tarihleri arasında 
(Güney) Kore’de araştırma ve incelemeler yapılmıştır. 
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Tablo  1.5 (Güney) Kore Heyet Listesi 

Unvanı Adı-Soyadı Seçim Bölgesi Grubu 
Komisyon Başkanı Halide İNCEKARA İstanbul AK Parti 
Katip Üye Temel COŞKUN Yalova AK Parti 
Üye Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY Mardin AK Parti 
Üye Hüsamettin ZENDERLİOĞLU Bitlis BDP 
Üye Ali HALAMAN Adana MHP 
Yasama Uzman Yrd. Tuncay GÜN  - - 

 

(Güney) Kore’nin yönetim şekli cumhuriyet olan bir idari yapıya sahiptir. 2011 
yılı insani gelişmişlik endeksine göre (Güney) Kore en gelişmiş 15. ülkedir. Kişi başına 
düşen gelir satın alma gücü paritesine göre 25.493 $’dır.  Nüfusu 48.391.300 olan 
(Güney) Kore’de ortalama yaşam beklentisi 80,6 yıldır. Ortalama eğitim alma beklentisi 
16,9 yıl olup gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) % 4,2’i kadar eğitime kamu harcaması 
yapılan (Güney) Kore’de ilk ve ortaöğretimde yaklaşık 7.300.000 öğrenci 
bulunmaktadır. Zorunlu eğitim, 9 (6+3) yıldır. 

Ziyaretin amacı, (Güney) Kore’nin üstün yeteneklilerle ilgili yaptığı faaliyetleri, 
karşılaştığı sorunları, ürettiği çözümleri yerinde incelemek şeklinde özetlenebilir. 
İnceleme ziyareti kapsamında 11 farklı kurum/kuruluştan yerinde bilgi alınmıştır. 
Ülkenin idari yapısına bağlı olarak, ziyaret edilen eyaletlerde hatta şehirlerde farklı 
eğitim uygulamaları tespit edilmiştir. Uzmanlar ve bürokratlar tarafından yapılan 
sunumlar sonrasında, soru-cevap kısmına geçilerek konunun detaylandırılmasına katkı 
sağlanmıştır.  

1.5.3.2.1 Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 

Bakanlıkta yapılan sunumda heyetimize şu bilgiler aktarılmıştır: 

 Ülkenin insan kaynağı dışında kaynağı olmadığından eğitime çok fazla 
önem verilmektedir. 

 Eğitim ile ilgili kararların tek elden alınması amacıyla 2008 yılında Eğitim 
Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı birleştirilmiştir. 

 (Güney) Kore’de üstün yetenekli eğitiminin hedefi herkesin kendi 
yetenekleri doğrultusunda geliştirilmesidir. Bu nedenle, akranlarından farklı 
yeteneklere sahip çocukların özel bir eğitime tabi tutulması gerekli 
görülmüştür. 

 (Güney) Kore’de özellikle fen ve matematik alanında üstün yetenekli 
çocukların eğitimiyle ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 
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 (Güney) Kore’de 1974 yılından itibaren itibaren fen ve matematik alanında 
üstün başarı gösteren öğrencilerin özel bir eğitime tabi tutulmasıyla ilgili 
talepler artmıştır. Bu talebi karşılamak amacıyla 1983 yılında ilk fen lisesi 
kurulmuş, 2000 yılına kadar bu sayı 16’ya çıkmıştır. 

 Eğitim sisteminin düzenli bir şekilde işlemesi için bir kanuna ihtiyaç 
duyulmuş, 2000 yılında da üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin 
geliştirilmesi amacıyla bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanun doğrultusunda 
hükûmet bir eğitim planı hazırlamış, üstün yetenekli çocukların eğitimi için 
yapılacak planların beş yıllık sürelerle hazırlanması öngörülmüştür. İlk plan 
2003-2007 yılları arasını kapsamıştır. Eğitim planlarının odak noktası üstün 
yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili kurumların sayısının artırılmasıdır. 

 Üstün yeteneklilerle ilgili ikinci plan 2008-2012 yılları arasını 
kapsamaktadır. Bu planda eğitimin içeriği/niteliği ve çeşitliliği üzerinde 
durulmuştur. 

 2012 yılında üçüncü aşama planın hazırlıkları devam etmektedir. Bu planın 
üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili kurumların idaresi ve 
müfredatlarıyla ilgili düzenlemeleri içermesi beklenmektedir. 

 (Güney) Kore’deki eğitim sistemi Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 
(Ministry of Education, Science and Technology)’nın altındaki 17 eğitim 
müdürlüğü aracılığıyla yürütülmektedir. 

 Üstün Yetenekli Çocukların Yeteneklerinin Geliştirilmesi ile İlgili Kanun’a 
göre üstün yetenekli çocuklara 3 farklı şekilde eğitim verilmektedir: 

o Ayrı sınıf uygulaması: Bu sınıflarda okuyan çocuklar diğer 
öğrencilerle aynı eğitimi almaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler 
sadece okul sonrası veya hafta sonları fazladan ders almaktadır. 
Hedef öğrenci kitlesi; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileridir. Ayrı 
sınıf uygulamasının amacı öğrencinin yetenek alanının 
belirlenmesidir. Öğrencilerin % 30,7’si ayrı sınıf uygulamasından 
yararlanmaktadır. 

o Üniversitelerde üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgilenen ayrı 
birim: Üniversiteler içerisinde üstün yetenekli öğrencilere öğretim 
üyeleri tarafından verilen dersleri kapsar. Öğrencilerin  % 7,7’si bu 
tür eğitim almaktadır. 

o Tamamen üstün yetenekli çocukların eğitimine ayrılan okul: Bu tür 
okullarda öğrencilerin % 4’ü eğitim görmektedir. 
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 (Güney) Kore’de matematik, fen bilimleri, dil ve sanat, teknoloji geliştirme, 
sosyal bilimler, bilgi teknolojileri ve spor alanlarında üstün yeteneklilere 
yönelik eğitimler verilmektedir. 

 Üstün yetenekli öğrencilerin % 82’si matematik ve fen alanında eğitim 
görmektedir.  

 2008’den önce üstün yetenekli öğrenciler veli ve/veya öğretmenlerin 
tavsiyesiyle KEDI’ye1 bildirilmekte (birinci aşama); ardından KEDI 
tarafından testler (ikinci aşama) yapılmakta ve son aşamada da mülakat 
(üçüncü aşama) yapılmaktaydı.  

 2008’den önce uygulanan öğrenci tespiti çalışmalarında çocuğun spesifik 
yeteneği belirlenememekte, testin sadece bir defa uygulanmasından dolayı 
çocuğun ikinci şansı olmamaktaydı. Dershaneye giden ve çok çalışan 
çocuklar bu sistemde daha fazla ön plana çıkmaktaydı. Bu nedenle 
dershaneye gidemeyen, maddi olanakları yetersiz olan öğrencilerin 
yeteneklerinin belirlenmesinde sorunlar ortaya çıkmaktaydı.  

 Günümüzde öğrenci tanılanmasında ikinci aşamayı oluşturan test 
kaldırılmış; sistemin gözlem ve tavsiye üzerine (birinci ve üçüncü aşama) 
yoğunlaşması sağlanmıştır. Bunun en önemli nedeni, ailelerin sınava 
hazırlanma aşamasında çocukların üzerine çok gitmesi ve bu durumun 
toplumsal bir sorun hâline gelmeye başlamasıdır. 

 Üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasında gözleme daha fazla önem 
verilmesiyle birlikte öğretmenlerin sistem içerisindeki rolleri artmış; 
öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlenmeye başlanmıştır. 

 Öğrenci tanılanmasında öğrenciye ait bilgilerin toplanmasına öncelik 
verilmektedir. Davranış kontrol listeleri aracılığıyla öğrenci davranışları 
incelenmekte, daha sonra belgeler üzerinden bir eleme yapılmaktadır. 
Elemeyi geçen öğrenciler kendi eğitim kurumlarında bir mülakata tabi 
tutulmakta, en son aşamada da KEDI tarafından oluşturulan bir komite 
öğrenciyi mülakata almaktadır. 

 (Güney) Kore’de lise öğrencilerine yönelik Research and Education 
programı bulunmaktadır. İlanla alımların yapıldığı bu programda, 
öğrenciler, üniversitelerdeki öğretim üyeleriyle birlikte çalışmalar 
yapmaktadır. Programa katılmak isteyen öğrenciler bir proje hazırlamakta, 

                                                        
1 Kore Eğitimi Geliştirme Enstitüsü-KEDI (Korean Educational Development Institute) devletten destek alan 
ancak bazı kararları alırken özerk davranabilen bir kurumdur (Kore’de eğitim alanında yarı-hükûmetsel (semi-
governmental) olarak adlandırılabilecek bu kurumlara rastlanmaktadır). 
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bu projelerin değerlendirilmesinden sonra yeterli görülen öğrenciler -okul 
notları da göz önünde bulundurularak- programa davet edilmektedir. 

 (Güney) Kore’de üstün yetenekli öğrenciler, sınavla değil, geçmişteki 
başarıları, okul notları ve öğretmenlerinin referanslarıyla üniversiteye kabul 
edilmektedir. 

 Üstün yetenekli çocukların eğitiminin sistemli bir şekilde ilerleyebilmesi 
için Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Korean Advanced Institute of 
Science and Technology-KAIST), Kore Eğitimi Geliştirme Enstitüsü 
(Korean Educational Development Institute-KEDI) gibi araştırma kurumları 
kurulmuştur. 

 KEDI’nin en önemli görevleri üstün yeteneklilere verilecek eğitimle ilgili 
eğitim programları konusunda araştırma yapmak, üstün yetenekli çocuklarla 
ilgili konularda forumlar düzenlemek ve çalışma grupları oluşturmaktır. 

 Öğretmen eğitimi yaz tatillerinde verilen eğitim programlarıyla 
gerçekleştirilmektedir. Öğretmenler seviyelerine göre normal ya da ileri 
düzey programlara katılabilmektedir. 

 Üstün yetenekli eğitiminde en önemli aşamanın öğrencilerin tanılanması 
olduğu ifade edilmiştir. 

 Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında kullanılan yöntemler öğretmen 
gözlemi, mülakat ve testlerdir. 

 (Güney) Kore’deki eğitim çeşitliliğinden dolayı öğrenciler uluslararası 
olimpiyat ve fen sınavlarında iyi dereceler almaktadır. 

 Günümüzde (Güney) Kore’deki eğitim ile ilgili birimlerin en önemli 
düşüncesi uluslararası olimpiyat ve sınavlarda başarılı olan öğrencilerin bu 
sınavlara hazırlanırken severek çalışıp çalışmadıklarıdır. Yetkililer; en 
önemli hedeflerinin öğrencilerin başarıyı severek yapacakları çalışmalar 
sonunda elde etmelerini sağlamak olduğunu belirtmiştir. 

 (Güney) Kore’de bazı okullarda pilot uygulamalarla STEAM (Science-
Technology-Engineering-Art-Maths) programı başlatılmıştır. Bu 
programlarla sosyal bilimlerle diğer bilimlerin birleştirilerek çoklu 
düşünceye sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 (Güney) Kore’de üstün yeteneklilere yönelik eğitimler 10 yıllık geçmişe 
sahiptir. Bu eğitimden geçen çocuklar henüz yirmili yaşlarda olduklarından 
eğitim sonuçlarının tespiti güçtür. 

 Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının altındaki 17 eğitim müdürlüğünün 
her birinin altında öğretmen eğitimiyle ilgili birimler bulunmaktadır. 
Öğretmen eğitimiyle ilgili bu birimlerin içerisindeki üstün yetenekli 
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eğitimiyle ilgili bölümün dışında KAIST ve KEDI gibi kurumlarda da 
öğretmenlere üst düzey eğitim verilmektedir. 

 (Güney) Kore, üstün yetenekli eğitimiyle ilgili yasal mevzuatını 
hazırlamadan önce İsrail, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri 
örneklerini incelemiştir. 

 Bütün öğretmenler, üniversitelerdeki eğitim fakültelerinde üstün yetenekli 
çocuklarla ilgili eğitim almaktadır. Bu eğitimler, öğretmenlerin üstün 
yetenekli çocuklara eğitim vermesi için ön koşuldur. 

 İlkokul, ortaokul ve lise öğretmeni olmak için her kademenin kendine özgü 
sınavı bulunmaktadır. 

 Başarılı öğretmenlere istedikleri yere atanma, araştırma yaptığı konuda 
desteklenmesine yönelik teşvikler verilmektedir. 

 Yaratıcılık, üstün yetenekli çocukların tanılanmasında en önemli 
faktörlerden biridir. Üstün yetenekliliğin bilgi ölçen sınavlarla tespit 
edilmesinin çok zor olduğu vurgulanmıştır. 

 Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren okullarda sınıf mevcudu 15’te 
tutulmaktadır. 

 (Güney) Kore’de fen alanındaki eğitime çok fazla önem verilmesinin bir 
eksiklik olduğu, gelecekte bilim ve sanatın birleştirileceği eğitimlerin 
verilmeye başlanacağı ifade edilmiştir. 

 Üstün yetenekli öğrenciler farklı birimlerden (başbakanlık, üniversite) burs 
almaktadır. 

 Eğitim sisteminin köklü olmasından dolayı sistem, hükûmet değişimlerinden 
çok fazla etkilenmemektedir. 

 Bakanlık yetkilileri beyin göçünü, beyin sirkülasyonu şeklinde 
düşündüklerini, farklı ülkelerden Kore’ye öğrencilerin gelmesi ne kadar 
normal bir durumsa Kore’den farklı ülkelere öğrencilerin gitmesinin de aynı 
derecede normal görüldüğünü ifade etmiştir. 

1.5.3.2.2 Kore Bilim ve Yaratıcılığı Geliştirme Vakfı 

Kore Bilim ve Yaratıcılığı Geliştirme Vakfı (Korea Foundation for the 
Advancement of Science and Creativity-KOFAC)’nda yapılan sunumda heyetimize şu 
bilgiler aktarılmıştır: 

 Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığıyla ilişkili olan vakıf, 1966 yılında 
kurulmuştur. 
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 2008 yılından beri Kore Bilim ve Yaratıcılığı Geliştirme Vakfı-KOFAC 
ismini kullanmaktadır. 

 Vakıf, bilimsel gelişimin yayılması, bilimselliğin yaratıcılık ile 
ilişkilendirilmesi konularında çalışma yapmaktadır. Çalışmaların artmasıyla 
birlikte vakfın kadroları 2008 öncesine oranla 3 kat artmıştır. 

 Vakıf, 90 milyon dolarlık bütçeye sahiptir. Bütçenin bir kısmı Eğitim, Bilim 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, diğer kısmıysa vakfın projelerinden 
sağlanmaktadır. 

 Özellikle bilim alanında üstün yetenekli çocukların tespit edilmesi ve bilim 
alanındaki çalışmalar desteklenmektedir. Çalışmalar sonucunda uluslararası 
olimpiyatlarda çok önemli başarılar kazanıldığı ifade edilmiştir. 

 KOFAC’ın 12 kişilik yönetim kurulu Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından belirlenmektedir. 

 Vakıf, sadece üstün yetenekli çocukların eğitimiyle değil eğitimin diğer 
konularıyla da ilgilenmektedir. 

 Vakıf, üstün yetenekli çocukların eğitiminde rol oynayan kurumları proje 
bazında maddi olarak desteklemesinin yanı sıra kurumlara danışmanlık 
hizmeti de sunmaktadır. 

 KOFAC sadece bilimsel projelere değil sosyal projelere de destek 
vermektedir. Ancak projelerin niteliğine göre finansman öğrenciler 
tarafından da karşılanabilmektedir. 

 Politikalar doğrultusunda üstün yetenekli çocukları tanılama ilkelerini 
belirlemekte ve kurumların ilkelere yönelik uygulamalarını denetlemektedir. 
Kendi denetimlerinden geçmeyen kurumlara destek vermemektedir. 

 KOFAC üstün yetenekli ortaokul öğrencilerinin okul sonrası ya da hafta 
sonları ders görmesi amacıyla ülke genelinde 15 eğitim merkezi kurmuştur. 
Bu okulların her birine yaklaşık 250 bin $ (2012 yılı) bütçe ayrılmaktadır. 

 Ülkede, toplam 20 fen lisesi bulunmakta, 4’ünde sadece üstün yetenekli 
çocuklar eğitim görmektedir. Ulusal ve uluslararası olimpiyatlara öğrenci 
seçimi de KOFAC tarafından yapılmaktadır. 

 Bilim alanında üstün yetenekli çocukların tanılanması, eğitilmesi ve 
desteklenmeleriyle ilgili her konu KOFAC’ın çalışma alanına girmektedir. 

 KOFAC’ın yarı hükûmetsel (semi-governmental) bir yapısı bulunmaktadır. 
Vakıf, hükûmetin politikasını uygulamasına rağmen çalışanları devlet 
memuru değildir. 
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 KEDI, üstün yetenekli çocuklarla ilgili araştırmaların yapılması; KOFAC ise 
belirlenen hükûmet politikalarının hayata geçirilmesiyle görevlidir. 

 Üstün yeteneklilerle ilgili okullar 2002’de çıkarılan kanun esas alınarak 
kurulmaktadır. Bu kanuna dayanarak okul kurma, sınıf açma yetkisi Eğitim, 
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile yerel eğitim müdürlüklerine aittir.  

 Aileler, çocuklarının iyi bir üniversiteye girmesi için çocuklara gereğinden 
fazla baskı yapmaktadır. Çocukların üniversitede seçtikleri bölümlerin 
belirlenmesinde aileler çok önemli rol oynamaktadır. Üniversiteye hazırlık 
aşamasında ve üniversitede bölüm seçmede çocukların yetenek ve istekleri 
aileler tarafından göz ardı edilmektedir. Bu nedenlerden dolayı sınavla üstün 
yetenekli tanılamasının yapılması kaldırılarak, sınavla tanılama yapmak 
isteyen kurumlara KOFAC tarafından destek verilmemektedir. 

 KOFAC’ın kuruluş dayanağı kanun olduğundan hükûmet değişimlerinden 
çok fazla etkilenmemektedir. 

1.5.3.2.3 Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü 

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (Korean Advanced Institute of Science 
and Technology-KAIST)’nde yapılan sunumda heyetimize şu bilgiler aktarılmıştır: 

 KAIST, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, üstün yeteneklilere eğitim 
vermek amacıyla 1988 yılında kurulmuştur. 

 2000 yılında çıkan üstün yeteneklerin geliştirilmesi ile ilgili kanun 
kapsamında Eğitim Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iki 
araştırma merkezi kurulmuştur. 

 2003 yılında üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili ilk resmî adımlar atılmış, 
araştırma merkezleri ve okullarda üstün yetenekli sınıfları kurulmuştur. 
Bunun yanında ilk defa üstün yetenekliler için lise açılmıştır. 

 KAIST’te üstün yetenekli çocuklarla ilgili araştırmalar yapılmakta, 
öğretmen eğitimi gerçekleştirilmektedir. 

 Üstün yeteneklilerle ilgili araştırma faaliyetleri 3 kurum tarafından 
yürütülmektedir: 

o Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı: Hükûmetin politikası 
doğrultusunda eğitim politikaları belirlenmekte ve eğitim bütçesi 
kararlaştırılmaktadır. 

o Kore İleri Bilim ve Yaratıcılık Vakfı: Üstün yeteneklilerle ilgili 
çalışmalarda kaynak sağlama ve çalışmaların geliştirilmesi amacıyla 
kurulmuştur. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı üstün 
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yeteneklilerle ilgili eğitim kurumlarına vakıf üzerinden kaynak 
aktarmaktadır. 

o Kore Eğitimi Geliştirme Enstitüsü: Üstün yetenekliler alanında 
akademik çalışmalar yapmaktadır. 

 Üstün yetenekli eğitimleri okul içinde ayrı sınıf ve üniversite yaz kampı 
eğitimi verme şeklindedir. Ortaokul ve lise aşamalarındaki öğrenciler 
olimpiyat ağırlıklı çalıştırılmaktadır. 

 Üniversitelerde uygulanan URP (Undergraduate Research Program) 
programıyla öğrenci ilgi duyduğu bir konuda proje hazırlamak istediğinde 
kendisine bir profesör atanmakta, ilgili konuda birlikte çalışmaktadırlar. 

 (Güney) Kore’de üstün yeteneklilere eğitim veren 4 fen lisesi 
bulunmaktadır. Bu liselerde öğrencilerin aldığı derslere ek olarak fen 
bilimleri ve matematik derslerini alabildikleri Gelişmiş Program-AP 
(Advanced Program) uygulanmakta, alınan dersler üniversite eğitiminde 
kabul edilmektedir. 

 Üstün yetenekli çocukların gözlemlenmesi konusunda öğretmenler 
eğitilmekte, öğrencileri üstün yetenekli eğitim veren kurumlara sadece bu 
öğretmenler tavsiye etmektedir.  

 KAIST’te öğretmenler iki seviyeden oluşan bir eğitime tabi tutulmakta,  
eğitimlerden birisi 60 saat, diğeri ise 120 saatten oluşmaktadır. 

 KAIST bünyesinde eğitim ile ilgili araştırmalar yapan ve öğretmenlerin 
eğitimini sağlayan bir araştırma merkezi bulunmakta, üstün yetenekli 
öğrencilerin eğitimlerinin niteliğini artırmak amacıyla araştırmalar 
yapmaktadır.  

 KAIST; Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği hâlinde 
çalışmaktadır. KAIST’in bünyesinde çalışan Ulusal Araştırma Merkezinin 
yöneticileri Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından atanmaktadır. 

 KAIST; yaptığı araştırma ve raporları Eğitim, Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığına sunmaktadır. Örneğin 2012 yılında üstün yetenekli eğitimi 
veren 25 üniversite ile birlikte üstün yetenekli eğitiminin nasıl yapılması 
gerektiği ile ilgili araştırmalar yapmış, bunları Eğitim, Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığına sunmuştur. 

 KAIST’in bünyesinde çalışan Ulusal Araştırma Merkezi yaptığı 
araştırmalarda KAIST Üniversitesindeki öğretim üyelerinden de destek 
almaktadır. 2008 yılına kadar KAIST, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 
iken bu yıldan sonra Eğitim Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 
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birleştirilmiş, bu nedenle KAIST’in içerisinde faaliyet gösteren Araştırma 
Merkezi de bakanlığın bünyesine alınmıştır. 

 KAIST, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik on-line eğitim vermektedir. 
On-line eğitime alınacak öğrenciler öğretmen referansıyla seçilmektedirler. 

 Üstün yetenekli eğitimi veren liselerde öğrencilerin performansına göre sınıf 
atlama mümkündür.  

 KAIST, tanılama yöntemleri konusunda dünyadaki örnekleri incelemiş ve 
bu araştırmalar sonucunda elde ettikleri verileri Eğitim, Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığına sunmuştur. 

 Sınavla üstün yetenekli öğrenci tanılanmasının doğru bir yöntem olmadığı 
belirtilmiştir. 

 KAIST’in ana hedefi eğitim politikalarını belirlemeye katkı sağlamaktır. 
KAIST’teki eğitim ile ilgili birimlerin kadroları üstün yetenekli eğitiminde 
uzman kişilerden oluşmaktadır. 

 KEDI üstün yetenekliler konusunda genel çalışmalar yaparken, KAIST 
sadece fen ve teknoloji alanında çalışmaktadır. 

1.5.3.2.4 Daejeon Eğitim Müdürlüğü 

 Üstün yetenekli eğitimi, Eğitim Temel Kanununun 12 ve 19’uncu 
maddelerine dayanmaktadır. 

 Daejeon Eğitim Müdürü seçimle belirlenmekte, (Daejeon Education Office), 
üstün yeteneklilere eğitim veren lise açabilmektedir. 

 Üstün yetenekli eğitimi veren kurumlarda okutulan kitaplar Daejeon Eğitim 
Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. (Her eğitim müdürlüğü kendi 
bölgesindeki okullardan sorumludur.) 

 Eğitim Müdürlüğünün üstün yetenekli çocuklar konusundaki çalışmaları üç 
noktada yoğunlaşmaktadır: 

o Tanılamanın ülke genelinde yapılması ve tanılama yapılan 
alanların çeşitlilik kazanması: Önceleri fen ve matematik 
alanlarındaki üstün yetenekli çocukların tanılanmasına önem 
verilmekteyken günümüzde edebiyat ve sanat alanındaki çocukların 
da tanılanmasına çalışılmaktadır. 

o Üstün yetenekli çocuk eğitiminin kalitesinin artırılması: Eğitimin 
kalitesinin artırılması için Eğitim Müdürlüğü tarafından bu okullarda 
sürekli denetlemeler yapılmaktadır. 

o Üstün yetenekli çocukların seviyesine uygun eğitim 
programlarının hazırlanması: Fen ve matematik alanlarında üstün 
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yetenekli çocukların tanılanmasıyla ülkenin bilim ve teknoloji 
konusundaki rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. 

 Eğitim Müdürlüğü, Kore ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirlikleri 
gerçekleştirmektedir. Örneğin ABD’deki Saint John Üniversitesi’yle 
kurulan iş birliği çerçevesinde her yıl yaz tatilinde üstün yetenekli çocuklara 
ders veren 20 öğretmen, ABD’ye gidip bu üniversitede konuyla ilgili eğitim 
almaktadır. 

 Yurt dışındaki üniversitelerle yapılan öğretmen değişimleriyle farklı 
sistemlerden haberdar olunmaktadır. 

 Daha önce sadece fen ve matematik alanında yapılan üstün yetenekli 
tanılaması günümüzde 8 alana (matematik, fen bilimleri, bilgi teknolojileri, 
robot, sanat, dans, icat ve edebiyat) çıkarılmıştır. 

 Üstün yetenekli eğitiminden yararlanan öğrenci oranı % 3,1’dir. 

 Üniversitelerin içerisinde eğitim merkezleri kurulmuştur. 

 Okullara eğitim materyalleri konusunda destek sağlanmaktadır. 

 Üstün yetenekli çocukların keşfedilmesi için eğitim kampları yapılmaktadır. 

 Liderlik eğitimi, üstün yetenekli çocuk eğitiminin içerisinde önemli bir yer 
tutmaktadır. 

 “Takım eğitimi” olarak adlandırılan bir eğitim stili geliştirilmiştir. 
Disiplinler arası bir yaklaşımla farklı iki alandan öğretim üyesi (en az 
doktora düzeyinde) bir arada ders vermektedir. 

 Üstün yeteneklilerin eğitimi, bu eğitimi almayan diğer öğrencileri teşvik 
etmektedir. 

 Okul öncesi eğitim 3 yaşında başlamaktadır. 

 Edebiyat, dans gibi alanlarda üstün yeteneklilerin tanılanmasına önem 
verilmeye başlanmasına rağmen öncelik fen bilimleri ve matematik 
alanlarındadır. 

 Eğitim ile ilgili tüm politikalar ve eğitim bütçesi Eğitim, Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 

 Üstün yetenekli eğitiminde toplumun % 2’sine ulaşma amaçlanmaktadır. 
Normal gelişim gösteren öğrencilerin de bu eğitimi alabilecek seviyeye 
çıkarılmasıyla % 2’lik dilimin % 5’e çıkarılması hedeflenmektedir. Eğitim, 
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı her bölgede en az bir üstün yetenekliler 
okulunun olmasını şart koşmaktadır. 
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 Üstün yetenekli eğitiminde sadece ortaokul, lise öğretmenleri değil; 
üniversitelerdeki öğretim üyeleri görev almaktadır. 

 Okulun yönetim kurulu ve aile birliği aracılığıyla aile, okul, öğrenci 
ilişkileri sürdürülmektedir. Aile Birliğinin bazı üyeleri okul yönetiminde de 
bulunmaktadır. 

 Okul öğretmenleri, çocuklarla ilgili raporları her yıl aileye iletmektedir. 
Bunun dışında öğrenciler projelere başlamadan önce ailelere bilgi 
verilmekte ve aileler yılda iki kez derslere katılabilmektedir. 

 Üstün yetenekli eğitiminin üç ayağı bulunmaktadır: Eğitimin niteliği, 
öğretmenin kalitesi ve eğitim ortamı. 

 Üstün yetenekli eğitiminin memur olan öğretmenlerle yapılması zordur. Bu 
nedenle öğretmenlerin memur olmayan kişilerden seçilmesi gerektiği 
yetkililerce önerilmiştir. 

1.5.3.2.5 Bulam Ortaokulu 

Üstün yetenekli eğitiminin ayrı sınıf uygulaması ile gerçekleştirildiği Bulam 
Ortaokulu (Bulam Middle School) yöneticileriyle yapılan toplantıda şu bilgiler 
aktarılmıştır: 

 Ders sonrası üstün yeteneklilere eğitim veren ortaokulun öğrenci seçimi 
sınavla değil öğretmenlerin tavsiyesiyle yapılmaktadır. 

 Üstün yetenekli eğitimi için seçme kuruluna, ortaokul birinci sınıftaki 
çocuklar ilkokul öğretmenlerinin; ikinci ve üçüncü sınıftaki öğrencilerse 
ortaokuldaki öğretmenlerinin tavsiyesiyle kabul edilmektedir. 

 Okulda verilen eğitim belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Öğrenciler, 
okula yıllık yaklaşık 550 $ (2012 yılı) ödemektedir. Ancak maddi 
durumunun yetersiz olması hâlinde ücret alınmamaktadır. Okul, 
öğrencilerden alınan ücretlerin yanında devlet tarafından da maddi olarak 
desteklenmektedir. Öğrencilerden ücret alınmasının nedeni, kursların 
ücretsiz verilmesi durumunda oluşacak talep fazlasını engellemektir. 

 Üstün yeteneklilik eğitiminin verildiği kurs, Eğitim Müdürlüğü tarafından 
verilen izinle açılmaktadır. İznin alınması aşamasında öğrencilere ders 
verecek öğretmenlerin listesi ve derslerin içeriği İl Eğitim Müdürlüğüne 
sunulmaktadır. 

 (Güney) Kore’de sadece sınava hazırlık dershaneleri değil okuldaki derslere 
yardımcı dershaneler de yoğun talep görmektedir. 

 Haftada bir gün 4 saat, yılda 100 saatlik eğitim verilmektedir. Öğrencinin 
sertifika alması için % 80 devam şartı aranmaktadır. Verilen belge 
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öğrencinin dosyasına konulmakta, daha sonra gittiği okullarda referans 
olarak kabul edilmektedir. 

 Okulun programında yaratıcılık, liderlik ve bilimsel teorilerle ilgili dersler 
bulunmaktadır. 

 Okulda matematik ve fen sınıfının yanında matematik ve fen sınıfının 
birleştirildiği karma bir sınıf bulunmaktadır. 

 1.330 öğrencinin eğitim gördüğü okulda üstün yeteneklilik eğitimi gören 
öğrenci sayısı 40’tır. 

 Öğrenciler bir yıllığına seçilmekte, bir sonraki yıl programa katılmak 
isteyen öğrenci aynı seçme işleminden geçmektedir. 

 Okulun eğitim programı, bir konu uzmanı ve okul öğretmenleri tarafından 
belirlenmektedir. 

1.5.3.2.6 Gyeongin Ulusal Eğitim Üniversitesi 

Gyeongin Ulusal Eğitim Üniversitesi (Gyeongin National University of 
Education)’nde yapılan sunumda şu bilgiler aktarılmıştır: 

 (Güney) Kore’de bazı üniversitelerde sadece öğretmen yetiştirilmektedir. 
İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri yetiştiren üniversiteler ayrıdır. 
Aralarında 1968 yılında kurulan Gyeongin Üniversitesinin de bulunduğu 10 
üniversite sadece ilkokul öğretmeni yetiştirmektedir. 

 Gyeongin Üniversitesi devlet üniversitesi olup kadroları hükûmet tarafından 
atanmaktadır. Toplam (Lisans-Yüksek Lisans) 5 bine yakın öğrenci sınavla 
alınmaktadır. 

 Akademisyen sayısı 131’dir. Kadro sayısı bakanlık tarafından, hangi 
akademisyenlerin çalıştırılacağı üniversite yönetimi tarafından 
belirlenmektedir. 

 (Güney) Kore genelinde ilkokul öğretmeni yetiştiren üniversitelerden her yıl 
yaklaşık 4 bin kişi mezun olmaktadır. 

 Eğitim dili Korecedir. Bazı dersler İngilizce verilmektedir. İngilizce verilen 
derslerin sayısı 10’a yakın olup, sayısının artırılması amaçlanmaktadır. 

 (Güney) Kore’de ilkokul öğretmeni olmak için mutlaka ilkokul öğretmeni 
yetiştiren okullardan mezun olmak gerekmektedir. Branşlar arasında sınav 
yoluyla geçişler olabilmektedir.  

 (Güney) Kore genelinde lisans düzeyinde eğitim veren 200’e yakın 
üniversite bulunmaktadır. Bunların % 80’i özel üniversitedir. Devlet 
üniversiteleri doğrudan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına bağlıdır. 
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1.5.3.2.7 Kore Üstün Yetenekliler Topluluğu 

Kore Üstün Yetenekliler Topluluğu (Korean Society for the Gifted)’nda yapılan 
sunumda şu bilgiler aktarılmıştır: 

 Kore Üstün Yetenekliler Topluluğu Akademisyenlerden oluşan bir sivil 
toplum kuruluşudur. Kuruluş, üstün yetenekli çocukların tanılanması, 
okulların taşıması gereken özellikler, öğrencilere okutulacak eğitim 
programı ve üstün yetenekli çocuklara ders verecek öğretmenlerin taşıması 
gereken özellikler konusunda araştırmalar yapmakta, proje yarışmaları ve 
forumlar da düzenlemektedir. 

 Geçmişte topluluğa başkanlık yapanlardan milletvekilli olanlar, üstün 
yetenekli eğitimiyle ilgili kanunun oluşmasına büyük katkı sağlamışlardır. 

 Yönetim; bir başkan, iki kontrolör, beş başkan yardımcısı, on komite 
üyesinden oluşmaktadır. 

 Üstün yetenekli çocukların öğretmenleri bu topluluk tarafından 3 yıl 
boyunca eğitilmiştir. 

 (Güney) Kore’de, Kore Üstün Yetenekliler Topluluğuna benzer çok sayıda 
dernek/topluluk bulunmaktadır. Devlet, hükûmet politikaları doğrultusunda 
çalışma yapan bu sivil toplum örgütlerine maddi destek sağlamaktadır. 
Maddi destek, üretilen tez ve raporların nitelik ve niceliklerine göre 
verilmektedir. 

 Bakanlık, doğrudan bütçe kullanmadığı için Topluluğa KOFAC aracılığıyla 
kaynak aktarmaktadır. 

 Topluluk, her yıl “Dünya Yaratıcılık Festivali” düzenlemektedir. 3 gün 2 
gece süren bu festivale diğer ülkelerden öğrenciler davet edilmekte, bu 
etkinliğin bütçesi Daejeon Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır. 

1.5.3.2.8 Seul Fen Lisesi 

Seul Fen Lisesi (Seoul Science High School)’nde Türk heyetine yapılan 
sunumda şu bilgiler aktarılmıştır: 

 1988 yılında kurulan Seul Fen Lisesi, (Güney) Kore’de sadece üstün 
yetenekli öğrencilere eğitim veren 4 fen lisesinden biridir. 

 2008 öncesinde sadece Seul’den öğrenci alınırken bu yıldan itibaren ülkenin 
genelinden 120 öğrenci alınmaktadır (15’er kişiden oluşan 8 sınıf). Toplam 
sayının % 10’unu (12 kişi) maddi olanakları yetersiz öğrenciler 
oluşturmaktadır.  

 Öğretmenler, okul yönetimi tarafından seçilmektedir. 
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 Toplam 121 çalışanı olan okulda; 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 76 
öğretmen, 1 hemşire, 1 beslenme uzmanı, öğretmenlik sertifikası olmayan 
32 yardımcı öğretmen bulunmaktadır. 

 Özel bir mazereti olan öğrenciler dışında tüm öğrenciler yatılıdır. 

 İlk eleme okula başvuran öğrencilerin belgelerinin incelenmesiyle 
yapılmaktadır.  Eleme sonrasında öğrenciler, yaratıcılık ve problem çözme 
yeteneklerini ölçen bir sınava alınmakta; sınava katılanların yaklaşık % 10’u 
bu sınavda başarılı olabilmektedir. Bu % 10’luk dilim içerisindeki 
öğrenciler 2 günlük kampta gözlemlenmekte, öğrenciye kompozisyon 
yazdırılmakta ve mülakata alınmaktadır. En son aşamada da öğrenci sayısı 
120’ye indirilmektedir. 

 Okuldaki kız öğrenci sayısının çok az olmasının (toplam öğrenci sayısının 
% 15’i) nedeni kız öğrencilerin fen bilimlerine ilgi göstermemesidir. 

 Diğer fen liselerinin aksine Seul Fen Lisesi özel statüye sahip olduğundan 
üniversitedeki gibi kredili sistem uygulamaktadır. Buna göre belli bir 
krediyi dolduran öğrenciler yaş ve sınıfına bakılmaksızın üniversiteye 
geçebilmektedir. Üstün yetenekli öğrencilerin okuduğu fen lisesinde 
üniversiteye geçişte standart üniversiteye giriş testi uygulanmamakta, her 
üniversite kendi yaptığı sınav ya da mülakatla üniversiteye öğrenci kabul 
etmektedir. 

 Eğitim 3 yıldır. 

 Öğrenciler mezuniyet tezi hazırlayarak mezun olmaktadır. 

 Eğitim Programı; okulun yönetimi, öğretmenler, öğrenci velileri ve 
üniversitelerdeki bazı profesörlerin oluşturduğu bir kurul tarafından 
hazırlanmaktadır. 

 Okulda bir psikolojik danışman ve her 5 öğrenci için 1 rehber öğretmen 
bulunmaktadır. Öğrenci, rehber öğretmenin çözemeyeceği bir sorunla 
karşılaştığında okul psikolojik danışmanına yönlendirilmektedir. 

 Okuldaki yemekhanenin mönüsünü belirleyen bir beslenme uzmanı 
bulunmaktadır. 

 Seul Fen Lisesi, ülkenin en iyi lisesi olduğundan ailelerin öğrencilerden 
beklentileri fazla olmaktadır. Öğrencilerin üzerinde olumsuz etki oluşturan 
aile beklentilerinden dolayı okulda derecelendirme (okul birincisi, ikincisi) 
kaldırılmıştır. 
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1.5.3.2.9 Seul Ulusal Eğitim Üniversitesi 

Seul Ulusal Eğitim Üniversitesi (Seoul National University of Education)’nde 
yapılan sunumda şu bilgiler aktarılmıştır: 

 Üniversite sadece ilkokul öğretmenleri yetiştirmektedir. 

 (Güney) Kore’de öğretmenliğin seçkin bir meslek olmasından dolayı 
üniversite sınavında % 1’lik dilime giren öğrenciler mülakata alınmakta ve 
başarılı olanlar okula kabul edilmektedir. 

 Üstün yetenekli çocuklar için bir eğitim merkezi bulunmaktadır. Bilgisayar, 
fen bilimleri ve matematik alanındaki üstün yetenekli çocuklar bu merkezde 
eğitilmektedir. Merkez müdürü iki yılda bir değişmektedir. Merkezde görev 
alan 16 profesör bulunmaktadır. İki yılda bir yapılan seçimlerde bu 
profesörlerden biri merkez müdürü olmaktadır. 

 Üniversite, yapılan başvurular arasından akademisyenleri kendisi 
seçmektedir. Akademisyenler, öz geçmişlerine bakılarak alınmaktadır. 

 Fen alanında 60, matematik alanında 40, bilgisayar bilimleri alanında 20 
üstün yetenekli ilkokul öğrencisi (toplam 120 öğrenci) seçilerek bu 
üniversitede eğitilmektedir. Yıllık toplam ders saati 100’dür. 

 Öğrenciler her yıl yeniden seçilmektedir. Birkaç yıl öncesine kadar bu 
öğrenciler sınav ve mülakatla seçilirken günümüzde artık sınavla öğrenci 
alınmamakta; sadece referans, öz geçmişi incelenerek ve mülakatla öğrenci 
seçimi yapılmaktadır. 

 Kore’de Seul Ulusal Üniversitesine benzer şekilde üstün yetenekli eğitimi 
veren üniversiteler bulunmaktadır. Her üniversite kendi bölgesindeki 
öğrenciler arasından seçim yapmaktadır. 

1.5.3.2.10 Kore Sanatta Üstün Yetenekliler Ulusal Araştırma Merkezi 

Kore Sanatta Üstün Yetenekliler Ulusal Araştırma Merkezi (Korean National 
Research Institute for the Gifted in Art)’nde yapılan sunumda Türk heyetine şu bilgiler 
sunulmuştur: 

 Sanat alanındaki üstün yetenekli çocuklarla ilgili çalışmalar yapan merkezde 
6 araştırma görevlisi çalışmaktadır. 

 Kore Ulusal Sanat Üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren Araştırma 
Merkezi; Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığına değil; Kültür, Sanat, Spor 
ve Turizm Bakanlığına bağlıdır. 
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 Üniversitede, sanat alanında üstün yetenekli ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencilerinin eğitim aldığı eğitim merkezi ve araştırma merkezi 
bulunmaktadır. 

 Araştırma Merkezi; tiyatro, müzik, resim, geleneksel sanatlar gibi alanlarda 
araştırmalar yapmaktadır. 

 Araştırmalar ağırlıklı olarak sanat alanında üstün yetenekli çocukların nasıl 
tespit edileceği yönündedir. 

1.5.3.2.11 Kore Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Topluluğu 

Kore Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler Topluluğu (Korean Society for the Gifted 
and Talented)’nda yapılan sunumda Türk heyetine şu bilgiler aktarılmıştır: 

 Üstün yeteneklilerin eğitimi, öğretmenlerinin nitelikleri, eğitim gördükleri 
ortamların özellikleri konularında araştırmalar yapan akademisyenlerden 
oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Konularla ilgili yılda iki tez yarışması 
düzenlemektedir. 

 2000 yılında kurulmuştur. 1.500 civarında üyesi bulunmaktadır. Üyeleri 
öğretmen/akademisyen ya da yüksek lisans öğrencilerinden oluşur.  

 Devletten herhangi bir destek almamaktadır. 

1.5.3.2.12 Genel İzlenimler 

 (Güney) Kore’de özerk idari birimler arasındaki farklı yönetim, uygulama 
ve bütçeleme modellerinin oluşmasını engellemek amacıyla 2002 yılında 
üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili kanun çıkarılmıştır. 

 Güney Kore’deki eğitim sisteminin en önemli özelliklerinden birisi yarı-
hükûmetsel (semi-governmental) olarak adlandırılan kurumların çokluğu ve 
bunların etkili bir şekilde çalışarak eğitimde dinamizmi sağlamasıdır. 

 (Güney) Kore’deki eğitim sisteminin temelini öğretmenler oluşturmaktadır. 
Üstün yetenekli çocuklara eğitim verecek öğretmenlerin ayrı ve tekrarlanan 
bir eğitime tabi tutulması, üstün yeteneklilik eğitiminin en önemli ögesini 
oluşturmaktadır. 

 (Güney) Kore’de standart zekâ testlerine önem verilmemekte, hatta üstün 
yetenekli çocukların eğitim gördüğü fen liselerine girişte uygulanan 
yaratıcılık ve problem çözme becerilerini ölçen testlerin kaldırılmasına 
çalışılmaktadır. Bunun en önemli nedenleri; sınavların çocukların 
psikolojisini olumsuz etkilemesi, ailelerin çocukların sınavlarda başarılı 
olmasını sağlamak için onlara gereğinden fazla psikolojik baskı uygulaması 
ve tek bir sınavla yapılan seçmenin yeterli görülmemesi dolayısıyla 
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tanılamada gözlem ve mülakat yöntemlerine daha fazla ağırlık verilmeye 
başlanmıştır. 

 Yapılan incelemelerde çocukların zekâları değil çalışmayla artan 
başarılarının ölçülmeye başlandığı görülmüştür. Bu yüzden ülkedeki 
öğrencilerin yaklaşık % 40’ı üstün yeteneklilerin gördüğü eğitimlerden 
birine (okul sonrası eğitim, üniversitelerdeki öğretim üyeleri tarafından 
eğitilme veya sadece üstün yeteneklilerin eğitildiği liselere) alınmaktadır. 

 (Güney) Kore’de üstün yeteneklilerle ilgili konularda araştırma yapan sivil 
toplum kuruluşlarına büyük önem verilmekte ve projelerine kaynak 
aktarılmaktadır.  

1.5.3.3 Yeni Zelanda’da Yapılan İncelemeler 

Üstün yetenekli çocukların tanılanması ve eğitimi ile ilgili konularda yurt 
dışındaki örneklerin yerinde incelenmesi amacıyla 12-21 Ekim 2012 tarihleri arasında 
Yeni Zelanda’da araştırma ve incelemeler yapılmıştır. 

Tablo  1.6 Yeni Zelanda Heyet Listesi 

Unvan Adı-Soyadı Seçim Bölgesi Grubu 
Komisyon Başkan Vekili Prof. Dr. Yüksel ÖZDEN Muğla AK Parti 
Üye Dilek YÜKSEL Tokat AK Parti 
Üye Ahmet Duran BULUT Balıkesir MHP 
Uzman (MEB) Serap YALÇIN GÜLER - - 

 

İngiliz Uluslar Topluluğuna mensup olan Yeni Zelanda Westminster (İngiliz) 
türü Parlamenter Demokrasiye sahip Anayasal Monarşi ile yönetilmektir. 2011 yılı 
insani gelişmişlik endeksine göre Yeni Zelanda en gelişmiş 5. ülkedir. Kişi başına düşen 
gelir satın alma gücü paritesine göre 23.737 $’dır.  Nüfusu 4.415.500 olan Yeni 
Zelanda’da ortalama yaşam beklentisi 80,7 yıldır. Ortalama eğitim alma beklentisi 18 yıl 
olup gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) % 6,1’i kadar eğitime kamu harcaması yapılan 
Yeni Zelanda’da yaklaşık 750.000 öğrenci bulunmaktadır. Zorunlu eğitim, 12 yıldır. 

Ziyaretin amacı, Yeni Zelanda’da üstün yeteneklilerle ilgili yaptığı faaliyetleri, 
karşılaştığı sorunları, ürettiği çözümleri yerinde incelemek şeklinde özetlenebilir. 
İnceleme ziyareti kapsamında 11 farklı kişi/kurum/kuruluş yerinde bilgi alınmıştır. 
Ülkenin idari yapısına bağlı olarak, ziyaret edilen şehirlerde farklı eğitim uygulamaları 
tespit edilmiştir. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlar sonrasında, soru-cevap kısmına 
geçilerek konunun detaylandırılmasına katkı sağlanmıştır.  
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1.5.3.3.1 Auckland Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Auckland Üniversitesi-Eğitim Fakültesi-Öğretim, Öğrenme ve Gelişim Okulu 
Araştırma Görevlisi Dr. Janna WARDAM ile yapılan görüşmede Türk heyetine 
aşağıdaki bilgiler aktarılmıştır: 

 Yaş ilerledikçe üstün yetenekli çocuğu seçmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle 
çocukları erken yaşlarda teşhis etmek önemlidir. Teşhis etmede en ideal 
yaşlar 7-8’dir. 

 Erken yaşlarda yüksek potansiyeli olduğu düşünülen çocuklar, ileri yaşlarda 
üstün yetenekli olarak tanılanmayabilir. Çocuğun süreçteki çalışmaları ve 
motivasyonu dikkate alınmalıdır. 

 Sınıf atlatma gerektiği kadar yapılmalıdır. Çocuk, atlatıldığı sınıfın bilişsel 
düzeyine uyum sağlasa da çocuğun sosyal-duygusal gelişimi bilişsel 
düzeyine eşlik etmeyebilir. Sınıf atlatılması düşünülen çocuğun sosyal-
duygusal gelişimi değerlendirilmeli ve sınıf atlatıldığında, söz konusu 
gelişim özellikleri desteklenmelidir. 

 Lise öğrencileri üniversiteden ders alabilmekle birlikte liseler birbirleriyle 
yarış hâlinde olduklarından okul yönetimleri iyi öğrencilerin üniversiteye 
erken başlamalarını istememektedir. Bu nedenle öğrenciler, genellikle 
üniversiteden ders alma haklarını kullanamamaktadır. 

 Okula başlama yaşı 5 (60 ay)’tir. Okula başlanılan ilk yılda 4-5 kişiden 
başlayıp 20 kişiye kadar olan sınıflarda öğretim görülmektedir. Eğitim 6-16 
yaş arası zorunlu ve ücretsizdir. İlkokul 1-6. sınıf, ortaokul 7-8. sınıf ve lise 
ise 9-13. sınıf arasında verilen eğitimi kapsamaktadır. Bir eğitim-öğretim 
yılı 4 döneme ayrılmıştır. Dönemler arasında 2 haftalık tatiller olup yaz tatili 
6-7 hafta sürmektedir. Yeni eğitim yılı ise şubat ayında başlamaktadır. 

 Yeni Zelanda Yeterlilik Kurumu (New Zealand Qualifications Authority-
NZQA) tarafından 2010 yılında Yeni Zelanda Yeterlikler Çerçevesi (The 
New Zealand Qualifications Framework-NZQF) oluşturulmuştur. Eğitim 
sistemindeki öğrencilerin öğrenme çıktılarını iyileştirmek ve kalite 
güvencesi getirmek amacıyla belirlenen “Ulusal Yeterlikler Çerçevesi” ile 
eğitim kademelerine göre öğrencilerin sahip olması gereken “Ulusal 
Standartlar” belirlenmiştir.  

 Ulusal Standartlara göre öğrenciler standart, standart altı, standartın çok altı 
ve standart üstü olarak ayrılmaktadır. Okulların öncelikli hedefi ise standart 
altı öğrencilerin standart öğrencilerin düzeyine getirilmesidir. Özellikle son 
yıllarda (2006 sonrası) standardın üstündeki öğrencilerin üstün yetenekli 
olup olmadığıyla ilgilenilmemektedir. 
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 Üstün yetenekli çocuklarla ilgili ilk çalışma 1930 yılında yapılmıştır. O 
yıllarda kırsal alandaki okullarda 1, 2 ve 3. sınıfta okuyan öğrenciler aynı 
sınıfta birleştirilmiş ve birleştirildikleri sınıflarda kendi öğrenme hız ve hazır 
bulunuşluk düzeylerine göre ilerlemeleri sağlanmıştır. Şu anda uygulanan 
sınıf geçme sisteminden dolayı birleştirilmiş sınıf uygulaması 
yapılmamaktadır. 

 Her okul kendi programını yapmaktadır. 2005 yılında çıkarılan bir kanunla 
her okulun üstün yetenekli eğitimi programı oluşturması zorunluluğu 
getirilmiştir. 

 Ülkedeki okullarda üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili işleri yürüten 
bir görevlinin bulunmadığı durumlarda müdür yardımcısı bu işi 
üstlenmektedir. 

 Başarılı öğrenciler devlet okullarında eğitim görmeyi tercih etmektedir. 

 Ülkede üstün yetenekli çocukları belirlemede kullanılan resmî araçlar: 

o Ulusal standartlar (Okuma-yazma standartları, matematik 
standartları) 

o Standartlaştırılmış başarı testleri (PAT, e-asTTle, Avustralya 
sınavları NCEA vb.) 

o Standartlaştırılmış yaratıcılık testleri, 
o Standartlaştırılmış zekâ/bilişsel yetenek testleridir. 

 Öğrencilere yılda iki kez karne verilmektedir. Karnede akademik notlar ile 
öğretmen görüşleri yer almaktadır. Öğrencinin karnesinde yer alan not ve 
görüşler her yıl bireysel dosyasına aktarılmaktadır. 

 Ailelerin sisteme katılması için seminer, çalıştay ve atölye çalışmaları 
yapılmaktadır. 

 Ülkedeki üniversitelerde üstün yeteneklilerle ilgili araştırmalar 
yapılmaktadır. 

 Maori (Yeni Zelanda yerlileri) kültüründe çocuğun üstün yetenekli olarak 
tanılanması ve toplum içinde sivrilmesi aile tarafından istenmemektedir. 

1.5.3.3.2 Biliş Eğitim Şirketi 

Biliş Eğitim Şirketi (Cognition Education) ziyareti sırasında Türk heyetine şu 
bilgiler aktarılmıştır: 
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 Biliş Eğitim Şirketi, kâr amacı güden bir kuruluş olmakla birlikte, kâr amacı 
gütmeyen ve eğitimi geliştirme amacıyla kurulan Biliş Eğitim Vakfı 
bünyesindedir. 

 Vakıf, yurt içi ve yurt dışı hizmetlerinden elde ettiği gelirlerinin bir kısmını 
eğitim sektörüne aktarmaktadır. 

 Yeni Zelanda merkezli şirket; Pasifik ülkeleri (Avusturalya, Nauri 
Cumhuriyeti, Samoa Adaları), Avrupa ülkeleri (İngiltere, Danimarka, İsveç, 
Norveç, İrlanda), Güney Doğu Asya ülkeleri (Brunei, Malezya, Endonezya), 
Orta Doğu ülkeleri (Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, 
Katar, Mısır) ile Amerika’da bulunan merkezlerinde eğitimin tüm 
alanlarında ulusal ve uluslarası düzeyde eğitim politikaları geliştirmekte, 
mesleki gelişim konularında danışmanlık hizmeti vermekte ve projelere 
katılmaktadır. 

 Biliş Eğitim; Yeni Zelanda’da okul gelişimi, mesleki gelişim, okul yönetimi 
eğitimi, üstün yetenekli eğitimi, e-öğrenme, yeni okul kurulması, eğitim 
sitelerinin yönetimi, eğitim programı geliştirme ve uygulama ile araştırma 
ve değerlendirme konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 Yeni Zelanda Eğitim Bakanlığı resmî İnternet sitesinde hizmet veren 
“Gifted and Talented Online” web sayfası ihaleyle iki seneliğine şirket 
tarafından alınmış ve tasarlanmıştır. Web sitesinde; okul, öğretmen, öğrenci 
ve ailelerin ihtiyaç duyacağı belgeler, grafik, ses ve video gibi materyaller 
ile çeşitli kaynaklar yer almaktadır. 

 Web sayfasının okullar ve öğretmenler için ayrılmış bölümünde okul 
yaklaşımları, üstünlük ve yetenek kavramlarının tanımı, üstün ve yetenekli 
öğrencilerin belirlenmesi, üstün yetenekli öğrencilerin gereksinimlerini 
karşılayabilecek profesyonel eğitim ve destek hizmeti ile ilgili bilgiler 
bulunmaktadır. Her okul için bir analiz ve plan yapılmaktadır. Ayrıca 
sürdürebilirlik için okulların kendilerini değerlendirmesi sağlanmaktadır.  

 Hazırlanan web sitesinde öğretmenler arasında oluşturulan grup, üstün 
yeteneklilik konusunda birbirlerine destek olmakta ve kaynak 
paylaşmaktadır. 

 Web sayfasının öğrenciler için ayrılmış bölümünde; öğrenci ihtiyaç analiz 
anketi, yararlı web siteleri, yarışmalar, kariyer olanakları ile burslarla ilgili 
destek hizmeti verilmektedir. 

 Yeni Zelanda, üstün zekâ ve yetenekli eğitimini yaygınlaştırmaya 
çalışmaktadır. 
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 Eğitimde, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların ancak tüm öğrencilere iyi 
eğitim verilmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasıyla kendi potansiyellerine 
en uygun eğitimi alabilecekleri felsefesi hâkimdir. İlkokulda % 10 oranında 
olan bu grup lise düzeyinde en tepedeki % 2’lik grubu oluşturmaktadır. 

 Veliler okul yönetiminde görev alabilmekte, okul müdürü okul yönetimi 
tarafından seçilerek sözleşmeli olarak işe alınmaktadır. Okul müdürü ise 
görev yapacak öğretmenleri seçmektedir. Okul müdür ve öğretmenlerinin 
maaşları Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir. 

 Eğitim Bakanlığı okullara her öğrenci için para yardımı yapmaktadır. 
Yapılan yardımın miktarı, ülkede 1’den 10’a kadar derecelendirilmiş olan 
ekonomik bölgelere göre belirlenmektedir. 10 ekonomik bölge ise ev 
fiyatları ve ailelerin gelirlerine göre tespit edilmektedir. Devlet, bu sayede 
alt sınıftan üst sınıfa sosyal bir hareketliliğin oluşmasını amaçlamaktadır. 
Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki bölgelerde okuyan çocukların ailelerine 
daha fazla maddi yardım yapılıyor olsa da aile ve çevresel faktörler 
nedeniyle çocukların başarısı değişmemektedir. 

1.5.3.3.3 Auckland Gramer Okulu 

Auckland Gramer Okulu okul müdürü ile yapılan toplantıda Türk heyetine şu 
bilgiler aktarılmıştır:  

 Auckland Gramer Okulu (Auckland Grammar School), 2.500 erkek 
öğrencinin okuduğu bir devlet lisesidir. Yeni Zelanda’nın en büyük 
okullarından biridir. 1869 yılında açılan okul, gelir seviyesi yüksek ailelerin 
çocuklarına eğitim vermektedir.  

 Okul uluslararası 120 öğrencinin yatılı olarak okumasına imkân verecek 
kapasiteye sahiptir. 

 Öğrencilerine ulusal ve uluslararası eğitim programlarının yer aldığı 
akademik bir program sunmaktadır. Öğrenciler, bireysel performansları 
ölçüsünde sınıflara yerleştirilmekte; hızlandırılmış sınıflar ve kurslar 
vasıtasıyla da farklı yeteneklerin ihtiyaç duyduğu dersler verilmektedir.  

 Her öğrenci bireysel potansiyel ve ilgisi çerçevesinde; okuldaki spor, kültür 
ve akademik faaliyetlere teşvik edilmektedir. 

 Okul bölgesi dışından gelen öğrencilerden ücret alınmaktadır. 

 Öğrenciler başarıya göre sınıflara ayrılmaktadır.  

 Üstün yetenekli tanımı “pozitif bir şekilde farklı” anlamında 
kullanılmaktadır. Okuldaki iki sınıfta standardın üstünde 60-70 çocuk 
olduğu ifade edilmiştir. Bu sınıflardaki çocuklar yetenekli olmalarına 
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rağmen üstün yetenekli olarak adlandırılabilecek öğrenci sayısı çok azdır (3-
5 kişi). 

 Okuldaki en deneyimli/başarılı öğretmenler, en başarılı çocukların 
sınıflarına ders vermektedir. Sürekli eğitim almakta öğretmenlerin maaşları 
diğer öğretmenlerle aynı seviyededir. Aldıkları ücretler yaptıkları farklı 
çalışmalara göre artmaktadır (yönetime katılma gibi). 

 Öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimseyen okul; akademik başarıyı 
destekleyen, rekabete dayalı bir sistem üzerine kuruludur. Rekabet sistemi, 
başarının sürekliliğini sağlamaktadır. 

 Öğrenciler; spor, sanat gibi alanlarda okul içi ve dışındaki faaliyetlerle 
desteklenmektedir. Her çocuğun yeteneğini keşfetmesine ortam sağlanarak 
yetenekli olduğu konuda ulusal/uluslararası düzeyde başarılı olması için 
fırsatlar yaratılmaktadır. 

 Okulda salı ve perşembe günleri etüt çalışmaları yapılmaktadır. Üst 
sınıflarda okuyan öğrenciler arasından seçilen rol-model öğrenciler alt 
sınıfta okuyan öğrencilerle etüt günlerinde çalışarak destek olmaktadır. 

 Okullar, 30 yıl öncesine kadar Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 
çalışmaktaydı. Fakat günümüzde bağımsız ve özel bir yapısı olan okullar 
şirket mantığında yönetilmektedir. Her okulun bir muhasebecisi vardır. 
Velilerden oluşan okul yönetiminin altında okul müdürü ve öğretmenler 
bulunmaktadır. Okul yönetimini oluşturan mütevelli heyetinin (velilerin) 
seçimleri 3 yılda bir yapılmaktadır. Ayda bir toplanan yönetim kurulu; 
mülkiyet, personel, finans, politika ile özellikle refah ve öğrenci başarısı 
konusunda kararlar almakla yükümlüdür. 

 Ülkedeki bütün okulların % 4’ü özel, % 96’sı kamuya aittir. Ülkedeki 
Katolik okulları (integratite) özel okul statüsünde olduğu hâlde devlet 
tarafından kaynak aktarılmaktadır. 

1.5.3.3.4 Riverina Okulu 

Riverina devlet okulu; “Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi (Gifted Education 
Centre)”nin okulda uyguladığı “Küçük Gelincikler (Small Poppies)” programını yerinde 
görmek amacıyla ziyaret edilmiştir.  

Küçük Gelincikler (Small Poppies) programının uygulandığı Riverina Okulu 
“Okul Öncesi Sınıf” ziyareti sırasında Türk heyetine şu bilgiler aktarılmıştır: 

 Program, okul öncesi eğitim süresince çocuklarının yeterli ilgi görmediğini 
ileri süren bir grup aile tarafından, çocuklarının ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla 1996 yılında Auckland’da başlatılmıştır. 
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 Küçük Gelincikler, erken çocukluk döneminden başlayarak yetenekli 
çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış; 
benzer yetenek ve ilgi alanlarına sahip çocukların kendi hız ve düzeylerinde 
gelişmelerine olanak tanıyan bir zenginleştirme programıdır. 

 Küçük Gelincikler, zorlu öğrenme deneyimlerinin sunulduğu çocuk odaklı 
bir ortam sunmaktadır. Bu programda, çocuğun öğrenme sürecinin teşvik 
edilmesi yerine, spesifik bir sonuç veya ürün elde etmeye vurgu 
yapılmaktadır.   

 2007’de Küçük Gelincikler programı kapsamında sunulan hizmetlerin 
idaresi Üstün Yetenekli Eğitim Merkezine verilmiştir. 

 Haftada yarım gün (2,5 saat) olan programa 3 yaşından 6 yaşına kadar olan 
çocuklar kabul edilmektedir. Sınıf mevcutları 12 kişi ile sınırlandırılmıştır. 
Her öğrenci yarım günlük eğitim için 35 $ (2012 yılı) ödemektedir. 

 Küçük Gelincikler sınıfı Riverina Okulundaki bir odanın kiralanması ile 
oluşturulmuştur.  

 Sınıfta ücretini ödeyemeyecek durumdaki ailelerin çocuklarına burs 
verilmektedir. 

 Sınıf, bölgedeki Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu öğrencilerinden 
oluşmaktadır. Çocuklar, her hafta yarım gün (2,5 saat)  velileri ile birlikte bu 
sınıfa gelmekte diğer günlerdeyse anaokullarına gitmektedir. Bu nedenle 
Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci başına ödenen ücretin bir kısmı bu 
sınıfa aktarılmaktadır. Çocuklar, eğitim süresince kendi anaokullarındaki 
yoklamadan muaf tutulmaktadır. 

 Çocuklar, devam mecburiyetleri olmadan 2 yaşından itibaren sınıfa 
katılabilmektedir. 

 4-5 yaşlarındaki çocuklar için tam gün olarak uygulanan program, yaklaşık 
20 yıldır uygulanmaktadır. 

 Sınıf öğretmeni, sadece çocuk eğitiminden değil, ebeveyn eğitiminden de 
sorumludur. 

 Sınıf öğretmeni, yıllık planını dönem başında çocukların ilgi duyduğu 
konulara göre şekillendirmektedir. 

 Sınıfta programı uygulayan deneyimli başöğretmen, çocukların küçük 
yaşlarda belirlenmesinin önemli olduğu fakat 5-6 yaşına kadar çocuğun 
üstün yetenekli olup olmadığını söylemenin de güç olduğu belirtmiştir. 
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1.5.3.3.5 Wesley Ortaokulu 

Wesley Ortaokulu; “Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi (Gifted Education 
Centre)”nin okulda uyguladığı “Bir Günlük Okul (One Day School)” programını yerinde 
görmek amacıyla ziyaret edilmiştir.  

Bir Günlük Okul (One Day School) programının uygulandığı Wesley Ortaokulu 
sınıf ziyareti sırasında Türk heyetine şu bilgiler aktarılmıştır: 

 Öğrenciler, akranları olan diğer üstün yeteneklilerle birlikte özel eğitim 
tekniklerinin kullanıldığı bir ortamda, kendileri için özel olarak tasarlanmış 
program çerçevesinde haftanın bir gününü “Bir Günlük Okul”da 
geçirmektedir. 

 Programın temel amacı; üstün yetenekli öğrencilerin zihinsel, sosyal ve 
duygusal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çocuklara hayal güçlerini 
kullanmalarını sağlayan etkinlikler yaptırılmaktadır. 

 “Bir Günlük Okul”da uygulamadaki sınıf programının aksine belirli bir tema 
üzerinde birkaç gün boyunca derinlemesine çalışmalar yapılmaktadır. 

 “Bir Günlük Okul” programı 6-7 yaş, 8-9 yaş ve 10-13 yaşlarındaki 
öğrenciler için uygulanmaktadır. 6-7 yaşındaki öğrencilerin sınıf mevcudu 
12 kişi, 8-9 ve 10-13 yaş gruplarındaki öğrencilerin sınıf mevcutları ise 15 
kişi ile sınırlandırılmıştır.  

 Program için başvuran her çocuk, “Bir Günlük Okul” programına alınma 
koşullarına uygun olup olmadığının tespiti için kapsamlı bir değerlendirme 
sürecinden geçmektedir. Bu ilk değerlendirmenin öğrenci başına ücreti ise 
285 $’dır (2012 yılı).  

 Okuldaki öğretmenler, “Bir Günlük Okul” programını yürüten 
öğretmenlerin uygulama derslerine girerek, bilgi ve tecrübelerinden 
yararlanabilmektedir. Derslerde öğretmenler, üstün yetenekli öğrencilerin 
nasıl davrandığını, nasıl daha iyi öğrenebileceğini gözlemleyerek bu 
yöntemleri kendi derslerinde uygulayabilmektedir. 

 130 öğrencinin öğrenim gördüğü Wesley Ortaokulu, düşük gelir 
seviyesindeki ailelerin olduğu bölgededir. 

 Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi, “Bir Günlük Okul” programı 
uygulamaları için okullarda oda kiralamaktadır. Merkez, şu ana kadar 
Auckland’deki beş okulda oda kiralamıştır.  

 Wesley Ortaokulunda kiralanan sınıfta farklı okullardan gelen 13 üstün 
yetenekli öğrenciye “Bir Günlük Okul” programı uygulanmaktadır. Bu 
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program, Wesley Ortaokulunda haftanın iki günü farklı gruplara 
uygulanmaktadır. 

 Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezinin Yeni Zelanda genelinde kiraladığı 18 
“Bir Günlük Okul” sınıfında tam gün çalışan iki yönetici, yarı zamanlı 
çalışan 18 koordinatör ve öğretmen ile 490 öğrenci vardır. Öğretmenlerin 
ücreti Merkez tarafından ödenmektedir. 

 “Bir Günlük Okul” programına katılan öğrenciler günlük 65 $ (2012 yılı) 
ödemektedir. Program ücretini ödeyemeyecek durumdaki öğrencilere 
“Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi” tarafından burs verilmektedir. 

 Farklı yetenek alanlarına sahip üstün yetenekli öğrenciler aynı sınıflarda 
“Bir Günlük Okul” uygulaması ile yeteneklerini paylaşmaktadırlar. 
Sınıflarının en başarılı öğrenciler, birbirinden etkilenerek öğrenmeleri 
hızlanmaktadır. 

 “Bir Günlük Okul” programı, çocukların hafta sonlarını kendilerine 
ayırmalarını sağlamak için hafta içi yapılmaktadır. 

1.5.3.3.6 Rata Street İlkokulu 

Rata Street Devlet İlkokulu; “Üstün Yetenekli Çocuklar Programı (Gifted Kids 
Programme-GKP)” organizasyonunun okulda uyguladığı “Haftada Bir Gün (The One-
Day-A-Week)” programını yerinde görmek amacıyla ziyaret edilmiş, Türk heyetine şu 
bilgiler aktarılmıştır: 

 “Üstün Yetenekli Çocuklar Programı” ağırlıklı olarak düşük sosyo-
ekonomik gruptaki üstün yetenekli çocuklar için uzman eğitim hizmeti 
sunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. 

 Organizasyon ülkede farklı bölgelerdeki okullarda kiraladığı odalarda üstün 
yetenekli çocuklar için “Haftada Bir Gün” programını uygulamaktadır. 
Ayrıca üstün yeteneklilerin ailelerine ve öğretmenlere bilgi ve rehberlik 
desteği sağlamaktadır. 

 Rata Street İlkokulunda uygulanan “Haftada Bir Gün” sınıfında 9-10 yaş 
grubundaki üstün yetenekli çocuklar eğitim görmektedir. 

 GKP organizasyonu tarafından Rata Street İlkokulunda haftada 4 gün üstün 
yetenekli çocuklar için özel sınıf uygulaması yapılmaktadır. 

 Üstün yetenekliler konusunda uzman bir öğretmenin ders verdiği sınıftaki 
çocukların eğitim ücretleri Eğitim Değerlendirme Ofisi tarafından 
karşılanmaktadır. 
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1.5.3.3.7 Sonia WHITE ile Görüşme 

Ulusal ve uluslararası alanda sunumlar yapmış ve Yeni Zelanda üstün yetenekli 
eğitimi konusunu uzun yıllar öğrenci, öğretmen ve veliler ile sahada çalışmış olan üstün 
yetenekli çocuklar eğitim danışmanı Sonia White ile görüşme sırasında Türk heyetine şu 
bilgiler aktarılmıştır: 

 Üç üniversitede, lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretmen eğitimi 
başlamıştır. 

 2003 yılında üstün yetenekli çocuklar da özel gereksinimli çocuklar 
kapsamına alınmış; üstün yetenekli çocuklara destek ve hizmet verilmesiyle 
ilgili yasa yürürlüğe girmiştir. 

 Üstün yetenekli çocukları tespit etmede genel yetenek testleri 
kullanılmaktadır. 

 Üstün yetenekliler eğitiminde öğretmenin rolü büyük önem taşımaktadır. Bu 
yüzden öğretmenlere verilecek eğitim uzun vadeli bir yatırım olarak 
değerlendirilmelidir. 

 Öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim verilmesi öngörülmekle birlikte, 
hükûmet kaynak ayırmadığı için bireyselleştirilmiş eğitim 
desteklenmemektedir. 

 İlkokulda çok iyi aşamalandırma yapılarak zenginleştirme, sınıf birleştirme 
uygulanabilir.  

 Duygusal ve sosyal gelişim açısından yeterli görülen çocuklara sınıf atlama 
imkânı verilmelidir. Öğrenci, atladığı sınıf düzeyinde de desteklenmelidir.  

 Öğretmenlerin birbiriyle deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak için birlikte 
çalışmayı teşvik edecek ortamlar oluşturulmalıdır. 

1.5.3.3.8 Tracy RILEY, Rose BLACKETT ve Deb CLARK ile Görüşme 

Massey Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tracy RILEY, Yeni Zelanda 
Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği (New Zealand Association for Gifted Children-
NZAGC)  Başkanı Rose BLACKETT, Üstün Yetenekli Çocuklar Programı (Gifted Kids 
Program-GKP) Yönetim Kurulu Başkanı Deb CLARK ile yapılan görüşmede Türk 
heyetine şu bilgiler aktarılmıştır: 

 Yeni Zelanda’da “üstün yeteneklilik” tanımının kapsamı geniştir.  

 Etnik grupların fazla olduğu çok kültürlü bir toplum olmasından dolayı 
üstün yetenek kavramı; inanç, değer, tutum ve gelenekler tarafından 
şekillenmekte, kültürler arasında farklılık göstermektedir.  
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 Ülkede 1972 yılına kadar üstün yetenekliler ile ilgili bir çalışma 
yapılmamıştır. 1972 yılında konu ile ilgili bir araştırma yapılmış; Eğitim 
Bakanlığı tarafından aynı yıl bir rapor yayımlanmıştır. 

 Eğitim Bakanlığı, 1998’de üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaç duyduğu 
alanların belirlenmesi ve bunların araştırılması için Üstün Yetenekli Eğitimi 
Danışma Grubu (Advisory Group on Gifted Education)’nu kurmuştur. 
Bakanlık ile bu Danışma Grubu’nun çalışmaları sonucunda “Gifted and 
Talented Students: Meeting their Needs in New Zealand Schools” isimli el 
kitabı basılmıştır. El kitabı öğretmen ve eğiticilere yönelik hazırlanmakla 
birlikte üstün yeteneklilerle ilgilenen herkes için temel bir kaynaktır. 

 1999 yılında Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinde yer alan On-line 
Öğrenme Merkezi (Online Learning Centre)’ne üstün yeteneklilerle ilgili bir 
bölüm eklenmiştir. 

 2001 yılında Eğitim Bakanlığı tarafından üstün yetenekli çocuklara yönelik 
politikalar oluşturulmaya başlanmıştır. 

 Yeni Zelanda’daki okullarda 10 yıl boyunca gözlemler yapılmış ve sürenin 
sonunda bir rapor hazırlanmıştır.  

 Okullarda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve denetlenmesi Eğitim 
Değerlendirme Ofisi tarafından yapılmaktadır. 

 Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Eğitim Değerlendirme Ofisi (ERO), okulları 
3-5 yıllık zaman diliminde denetlemektedir. Ofis,  okulların çerçeve eğitim 
programı kapsamında kendi ilkelerini oluşturacak nitelikte olup olmadığını 
değerlendirmektedir. Denetlenen okulların istenen nitelikte olmaması 
durumunda alınacak önlemler belirlenmektedir. 

 Eğitim Değerlendirme Ofisi, okulları denetleme görevine ek olarak okullarla 
birlikte çalışır duruma gelmiştir. Ofis, her bölgede bir temsilcilik açmış; her 
okulun kendi bölgesindeki Ofis temsilciliğiyle çalışması sağlanmıştır. 

 Yeni Zelanda’da üstün yetenekli eğitiminde öğretmenlerin kalite ve mesleki 
gelişimlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitelerde 
konuyla ilgili öğretmenlere yönelik lisansüstü eğitim ve sertifika 
programları açılmaktadır. Eğitime ağırlıklı olarak eğitim fakültelerinin 
psikoloji ve özel eğitim bölümü öğrencileri alınmasına rağmen diğer 
bölümlerden de öğrenciler alınmaktadır. Lisansüstü eğitim alan öğretmenler 
Bir Günlük Okul programlarında görev alabilmektedir. 

 Danışma Kurulu, Eğitim Bakanlığı için hazırladığı raporda, her okulda 
koordinatör bir öğretmenin bulunduğunu ancak bu koordinatörlerin yüksek 
lisans eğitimi almış öğretmenlerden seçilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
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 Yeni Zelanda’da özel eğitim gereksinimi olan bireylere ayrılan kaynaklar, 
üstün yetenekli bireylere ayrılan kaynaklardan çok daha fazladır.  

 Üstün yetenekli çocuklarla ilgili alanlarda çalışacak öğretmenlerin nitelikli, 
idealist ve gönüllü olması beklenmektedir. 

1.5.3.3.9 Victoria Üniversitesi 

Victoria Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Professor Dugald 
SCOOT, Dr. Jenny HORSLEY ve Dr. Vicaya M. DHARAN ve Yeni Zelanda Eğitim 
(Education New Zealand) Organizasyon yetkilileri ile aşağıdaki başlıklar konusunda 
görüşme yapılmıştır: 

 Üstün yetenekli çocukların tanılanması,  

 Tanılamada kullanılan araçlar,  

 Eğitim programları (hızlandırma, zenginleştirme vb.),  

 Üstün yetenekli çocukların aileleri,  

 Üstün yetenekli çocukların gelişiminin takip edilmesi,  

 Yeni Zelanda’ya yurt dışından öğrenci alımı, 

 Yeni Zelanda öğrencilerinin yurt dışında eğitim almaları, 

 Türkiye ile üstün yetenekli eğitiminin de dâhil olduğu eğitim alanında olası 
iş birliği, 

 Öğrenci değişiminde ortaokul ve lise düzeylerinde de öğrenci değişiminin 
yapılması,  

Görüşmelerin içeriğiyle ilgili ayrıntılara diğer başlıklar altında da 
değinildiğinden burada sadece konu başlıklarına yer verilmiştir. 

1.5.3.3.10 Genel İzlenimler  

 Yeni Zelanda’da üstün yeteneklilik alanında son 20 yıldır önemli gelişme ve 
uygulamalar gerçekleştirilmektedir.  

 Üstün yeteneklilik eğitiminde esnek ve okul merkezli bir model 
benimsenmiştir. 

 Üstün yeteneklileri tanılamada formal ve informal araçlar kullanılmakla 
birlikte, ana-baba görüşlerine daha çok ağırlık verilmektedir. 

 Tanılamada kullanılan güncel formal araçların ülke normlarına uygunluğu 
sağlanmıştır.  
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 Eğitim Bakanlığı web sayfasında, üstün yetenekli öğrenci, öğretmen, 
yönetici, veli ve araştırmacılar için” On-line” bilgi ve destek hizmeti 
sunulmaktadır. 

 Öğretmenlere üstün yetenekli eğitimi ile ilgili lisansüstü eğitim ve sertifika 
programları ile destek verilmektedir. Böylece bu alanda araştırma 
yapılmasına olanak sağlanmaktadır. 

 Ülkedeki sivil toplum kuruluşları üstün yeteneklilik alanına nitelik ve 
nicelik olarak büyük katkı sağlamaktadır. 

 Sivil toplum kuruluşları tarafından, üstün yetenekli çocukların bireysel 
zamanları dışında aynı düzeydeki akranları ile eğitim almalarına imkân 
veren özel sınıf niteliğinde “Bir Günlük Okul” uygulamaları yapılmaktadır.   

 Üstün yetenekli çocuklarla ilgili okullarda yürütülmekte olan faaliyetler, 
Eğitim Bakanlığı Eğitim Değerlendirme Ofisi tarafından periyodik olarak 
değerlendirilmektedir.   
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Yeni Zelanda’da görüşülen kişilerin özgeçmişleri ve üstün yeteneklilik alanında 
yaptığı çalışmalar aşağıda sunulmaktadır. 

Dr. Janna WARDMAN  

Dr. Janna Wardman Auckland Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim, Öğrenme ve Gelişim Okulu 
araştırma görevlisidir. Ortaöğretim düzeyinde 20 yıllık öğretmenlik ve yöneticilik deneyimi bulunan Dr. Janna 
Wardman üstün yetenekli eğitiminde uluslararası danışmanlık yapmakta ve sunumlarda bulunmaktadır.  

Araştırma alanları; 
 Üstün yetenekli eğitimi (erken çocukluk, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim), 

 Üstün yetenekli öğrencilerde hızlandırma, 

 Akıl hocalığı/Mentorluk, 

 Üstün yetenekli öğrencilere akademik danışmanlık, 

 Üstün yetenekli eğitiminde okul/ev ortaklıkları,  

 Yetenekli öğrenciler için dünya çapında sağlanan faydalar,  

 Nitel ve nicel yöntemlerle araştırmalar, 

 Öğretmenlerin algılarıdır. 

Sonia WHITE  

Sonia White üstün yetenekli eğitimi alanının da ulusal ve uluslararası düzeyde çalışan Yeni Zelanda 
Üstün Yetenekliler Eğitim Danışmanıdır. Flinders Üniversitesinde üstün yetenekli eğitimi ile ilgili yüksek 
lisans yapmıştır. Auckland Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Destek Hizmetleri Bölümünde okullarda üstün 
yetenekli eğitimini kolaylaştırma konusunda 8 yıl (2002-2009) çalışmıştır. Auckland ve Northland 
bölgelerinde 15 yılı aşkın bir süredir “üstün yetenekliler eğitim koordinatörü” olarak üstün yetenekli öğrenciler 
ve velileri ile birlikte çalışmıştır. Ayrıca okullara üstün yetenekli eğitim danışmanlığı yapmıştır.  

White 1990’lardan bu yana uluslararası üstün yetenekli eğitimine dâhil olmuş, Avrupa, Amerika, 
Avustralya ve Hong Kong’da uluslararası konferanslarda ve okullarda sunumlar yapmıştır.    

2011 yılında öğretmenler için el kitabı “Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencileri İçin Savunulabilir 
Sınıf Programları Tasarımı” adlı kitabın da yazarıdır.   

Doç. Dr. Tracy RILEY  

1998 yılında ABD’de bir ilkokul öğretmeni olarak kariyerine başladı. Hâlen Massey Üniversitesi 
Eğitim Programı ve Pedagoji Fakültesinde üstün yetenekli eğitimi öğretim üyesidir. Üniversitede lisans ve 
lisansüstü üstün yetenekli eğitimi ile ilgili makalelerin koordinatörlüğünü ve yüz-yüze, on-line ve karma 
modda öğretimini yapmaktadır. 2007 yılında “Tertiary Teaching Excelence Award for Sustained Excelence” 
ödülüne layık görülmüştür. Yeni Zelanda’da üstün yetenekli öğrenciler için yerel on-line eğitim modüllerini 
geliştirmiş ve kolaylaştırmıştır.      

Rose BLACKETT 

Rose Blacket eğitim psikoloğudur. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için uzman bir eğitimci ve 
öğretmendir. “International Supporting Emotional Needs of the Gifted (SENG)” yönetim kurulu üyesidir. Yeni 
Zelanda Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği (NZAGC) başkanıdır. Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi (Gifted 
Education Centre) için danışman/değerlendirici olarak çalışmaktadır. MEB üstün yetenekliler danışma 
kurulunda ve Canterbury Üstün Yetenekliler Eğitimcileri (Canterbury Association for Gifted Educators 
CAGE) komitesindedir.   
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Deb CLARK 

Deb Clark 2002 yılında “Üstün Yetenekli Çocuklar Programı (Gifted Kids)”nda çalışmaya başladı 
ve bugüne kadar öğretmen, baş öğretmen (lead teacher), ortak başkan ve nihayetinde CEO olmak üzere farklı 
görevler üstlendi. Deb üstün yetenekliler eğitim programının geliştirilmesinde (öğrencilerin tanımlanması 
süreci ve bütün programın gelişimi) bütünleyici bir rol oynamıştır. Deb, Massey Üniversitesinden üstün 
yetenekliler üzerinde eğitim mastırı derecesine sahiptir.  

2002-2004 arası, üstün yetenekliler üzerine yarı zamanlı çalışması tam zamana dönene kadar, 
Lower Hutt’ta Te Ara Whanui Kura Kaupapa’da çalıştı. Deb, 2004-2010 arasında “Üstün Yetenekliler’de 
Hizmet Sunumu” bileşenine liderlik etti ve 2010 ortalarında CEO oldu. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ZEKÂ - YETENEK KAVRAMLARI VE ÜSTÜN YETENEKLİ 
ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 

2.1  ZEKÂ TANIMLARI 

Günümüze kadar zekânın birçok tanımı yapılmıştır. Her kuramcının kendi 
yaklaşımından yola çıkarak oluşturduğu farklı tanımlar bulunmaktadır. 

Tarihsel açıdan bakıldığında ilk olarak Terman (1925) zekâyı “kavram 
oluşturma ve bunların önemini belirleyebilme yeteneği” olarak ele almıştır (Akt. 1). 
Thorndike (1927) ise “doğuştan gelen ya da sonradan kazanılan zihinsel çağrışımların 
nicel toplamı” olarak yorumlamıştır (Akt. 2). Weschler (1940) zekânın sadece bir 
kavram olduğuna değinmiş ve zekâyı, bir amacı olan düşünce ve davranışlarla beraber 
bireyin çevreyle etkin bir şekilde baş edebilmesini içeren “genel bir yetenek” olarak 
değerlendirmiştir (3). Gelişimsel yaklaşımın öncülerinden Piaget (1952) zekâyı, “bireyin 
çevreye uyum sağlama gücü” olarak ifade etmiş ve zekânın sadece zekâ testlerinden 
alınan puan olmadığını belirtmiştir (Akt. 2). 

Zekâyı çok boyutlu olarak gören yaklaşımcılardan en önemlisi olan Gardner’a 
göre (1993) zekâ,  “bireyin bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya 
koyabilme kapasitesi, gerçek hayatta karşılaşabileceği problemlere karşı etkili ve 
verimli çözümler üretebilme becerisi ve çözüme kavuşturulması gereken yeni veya 
karmaşık problemleri keşfetme yeteneği”dir (4). 

Zekânın farklı tanımlamaları olmasına karşın zekâya ilişkin görüşlerin hemen 
hemen tamamı zekânın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu, biyolojik 
temellerinin bulunduğu hususunda birleşmektedir. Buna göre zekâ, bireyin doğuştan 
sahip olduğu, kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkezî sinir sistemi işlevlerini 
kapsayan deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkilerle biçimlenen bir 
bileşimdir(5). 

Geleneksel zekâ anlayışı; tekil, sabit, niceliksel ve gerçek yaşamdan 
soyutlanarak ölçülebilen bir karakteristiğe sahiptir. İnsanların var olan yetenek ve 
potansiyellerini saptamayı amaçlamaktadır. Çoğul ve geliştirilebilir bir nitelik arz eden 
çağcıl zekâ anlayışı ise; sayısal olarak ölçülememekte, gerçek yaşamdan 
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soyutlanmaksızın ölçülebilmekte, bireyin gizil güçlerini ve başarılı olma potansiyelini 
saptamak için kullanılmaktadır (Akt. 6). Bu bağlamda Tablo 2.1’de geleneksel ve çağcıl 
zekâ anlayışları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

Tablo 2.1 Geleneksel ve Çağcıl Zekâ Anlayışlarının Karşılaştırması 

Geleneksel Zekâ Anlayışı Çağcıl Zekâ Anlayışı 
Tekildir. Çoğuldur. 
Sabittir. Geliştirilebilirdir. 
Niceliksel olarak ölçülebilmektedir. Niceliksel olarak ölçülememektedir. 
Gerçek yaşamdan soyutlanarak 
ölçülebilmektedir. 

Gerçek yaşamdan soyutlanmaksızın 
ölçülebilmektedir. 

İnsanların var olan yeteneklerini ve 
potansiyellerini saptamak için 
kullanılmaktadır. 

Bireylerin gizil güçlerini ve başarılı olma 
potansiyellerini saptamak için 
kullanılmaktadır. 

Kaynak: Gürel ve Tat, 2010 

2.2 ZEKÂYA İLİŞKİN FARKLI TEORİLER 

Geleneksel yaklaşım zekâyı; sözel, sayısal ve uzay ilişkileri olarak üç boyutta 
ele alsa da, 20. yüzyılın ortasından başlayarak bilim insanlarının zekâya olan bakışları 
bütüncül ve gelişimseldir (7). 

Zekâ kavram ve kuramlarının gelişiminde kilometre taşı olarak nitelenebilecek 
başlıca düşünür ve bilim adamlarının kuramları Tablo 2.2’de özetlenmektedir (6). 
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Tablo 2.2 Zekâ Kuramlarının Tarihsel Gelişimi 

Kuram Açıklaması 

İnsan Nefs-i Ameli ve Kuramsal Akıl Görüşü (İbn-i Sina) Zekâyı duyuların bir fonksiyonu olarak değerlendirmiştir. 

Kalıtsal Zekâ Yaklaşımı-Hereditary Genius Approach (Galton - 1869) Bireyin kalıtsal olarak taşıdığını düşündüğü bedensel-devinimsel davranışları, zekânın 
ölçüsü olarak görmüştür. 

Binet/Simon Zekâ Testi-Binet/Simon Intelligence Scale (Binet - 1904) Doğru karar verme, kavrama ve mantık yürütmenin zekânın zorunlu aktiviteleri olduğunu 
savunmuştur. 

Psikometrik Yaklaşım-Psychometric Approach (Spearman - 1927) Bilişsel faktörleri ölçerek zekânın da ölçülebileceği görüşünü ileri sürmüş, belirli zihinsel 
yetenekleri “g” ve “s” faktörü olarak değerlendirmiştir. 

Soyut, Mekanik ve Sosyal Zekâ Yaklaşımı-Abstract, Mechanical and 
Social Intelligence Approach (Thorndike - 1930) 

Zekâyı soyut, mekanik ve sosyal zekâ olarak üç temel zihin gücü çerçevesinde 
değerlendirmiştir. 

Zihin Vektörleri Yaklaşımı-Vectors of Mind Approach (Thurstone - 
1938) Sosyal zekânın, IQ’nun bir bileşeni olduğunu ileri sürmüştür. 

Akıcı Zekâ ve Kristalize Zekâ Yaklaşımı-Fluid Intelligence and 
Cristalized Intelligence Approach (Cattell - 1963) 

Cattell, “Mental Tests and Measurements, Mind” -“Zihinsel Testler ve Ölçümler, Zihin” adlı 
eserinde zihnin algısal boyutu üzerinde durarak, zekâyı “akıcı zekâ” ve “kristalize zekâ” 
olmak üzere iki alt başlık altında incelemiştir. 

Zihin Yapısı Yaklaşımı-Structure of Intellect Approach (Guilford - 1967) Zekânın; içerik, ürün ve işlemden oluşan üç boyutu olduğunu savunmuştur. 
Bilişsel Gelişim Kuramı-Cognitive Development Theory (Piaget - 1970) Zekâyı, değişme ve kendini yenileme gücü olarak tanımlamıştır. 

Duygusal Zekâ Kuramı-Emotional Intelligence Theory (Salovey ve 
Mayer - 1983) 

İlk kez duygusal yetenek olarak değerlendirilen özellikleri sıralayarak duygu ve duygu 
yönetimini kavramsallaştırmışlardır. Duygusal zekâyı; duyguları algılama, kullanma, anlama 
ve yönetme yeteneklerinden oluşan bir kavram olarak yorumlamışlardır. 

Çoklu Zekâ Kuramı -Multiple Intelligence Theory (Gardner - 1983) Tekli zekâ modelinin antitezi niteliğindedir. Farklı zekâ türlerinin varlığına dikkat çekmekte 
ve her insanın kendine özgü bir zekâ profiline sahip olduğu görüşünü savunmaktadır. 

Triarşik Zekâ Kuramı -Triarhic Intelligence Theory (Sternberg - 1985) Zekânın birbiriyle etkileşerek işleyen bileşimsel, bağlamsal ve deneyimsel üç alt alandan 
oluştuğunu ileri sürmektedir. 

Biyoekolojik Yaklaşım-Bioecological Approach (Ceci - 1990) Spearman’ın “g” faktörüne karşı çıkmış ve zekâyı biyolojik temele sahip bilişsel potansiyel 
olarak ele almıştır. 

Duygusal Yetenek Çerçevesi-Emotional Competence Framework 
(Goleman - 1998) 

Bir bireyin IQ testinde sözel ve sayısal beceriler bağlamında gösterdiği başarının gelecekteki 
yaşam başarısını öngörmede yeterli olmayacağını savunmuş ve en az IQ kadar önemli olan 
duygusal tepki düzenleme, duygusal uyum gibi yeteneklere dikkat çekmiştir. 

Kaynak: Gürel ve Tat, 2010
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2.3      ÜSTÜN ZEKÂ VE ÜSTÜN YETENEK 

Herhangi bir şeyi yapabilme becerisi anlamına gelen “yetenek” sözcüğü 
Türkçede belli bir alanı ima etmeyen geniş ve kapsayıcı bir sözcüktür. Türkçe, 
yaygınlaşan bu anlayışı kolayca kavramaya izin verse de, diğer diller için aynı durum 
geçerli değildir. Örneğin İngilizcede yetenek alanına bağlı olarak kullanılan iki ayrı 
terim (gifted/talented) vardır (7). 

“Üstün zekâlı” ve “üstün yetenekli” kavramlarını açıklayan çok sayıda tanım 
vardır. Bu tanımlar geleneksel olanlar ve çağdaş olanlar olarak gruplandırılabilir. 
Geleneksel tanım sadece tek bir kritere bağlıdır, bu kriter de zekâyla ilişkili olarak 
yüksek IQ puanına karşılık gelmektedir. Oysa çağdaş tanım çok daha fazla sayıda kriteri 
içermektedir (8). 

İlk zamanlar en kolay gözlenebilir sınırlı sayıda özelliğin basit sınıflaması 
olarak tanımlanan üstün yetenek; giderek daha çok sayıda boyutu içeren, daha geniş bir 
kapsama yayılan ve zamanı da bir değişken olarak kullanan esnek ve dinamik bir 
tanımlamaya dönüşmüştür (7). Bu anlayışa göre “üstün zekâlı ve üstün yetenekli” 
kavramları çok sayıda farklı özelliği kapsamaktadır. Bugün artık üstün ve yetenekli 
kelimelerinin sadece zekâ ile ilişkisi olmadığı kabul görmektedir (8). 

“Üstün zekâlı ve üstün yetenekli” kavramlarının birden çok özellikle ilişkili 
olduğu yıllar içinde ortaya çıkmıştır. Tek bir özellikten çoklu özelliklere geçiş, aslında 
zekâya olan bakışın değişmesi ile paralellik göstermektedir (8). Bir başka deyişle, 
zekânın çok boyutlu olduğu Gardner (1993) tarafından ortaya konulduktan sonra, “üstün 
zekâ ve üstün yetenek”e ilişkin olarak yapılan tanımlar değişerek bugünkü hâlini  
almıştır (4). 

Zekâ ve yetenek alanlarında çalışan bazı teorisyenlerin görüşlerine aşağıda yer 
verilmiştir. 

2.3.1    Gardner’ın Çoklu Zekâ Teorisi  

Son yıllarda üzerinde en çok durulan çoklu zekâ yaklaşımının öncüsü 
Gardner’dır (1993, 1999). Başlangıçta yedi olarak tanımladığı zekâ alanına sonradan bir 
tane daha ekleyerek, sekiz zekâ alanı içeren Çoklu Zekâ Teorisi’ni ileri sürmüştür. Bu 
kuram, bütün insanlarda sekiz zekâ alanının da bulunduğunu, bunların gelişmişlik 
düzeylerinin bireyden bireye farklılık gösterdiğini ifade etmektedir (4, 9). 

Bu sekiz zekâ alanının özellikleri aşağıda kısaca belirtilmiştir: 

1. Sözel / Dilsel Zekâ: Dilin anlamlı ve sözcüklerin yerinde kullanımına ve 
anlaşılmasına yönelik yetenektir. Okuduğunu ve dinlediğini anlama, 
anlamları ve dil bilgisi kurallarını kavrama, yazılı ve sözlü ifade becerilerini 
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içermektedir. Öykü, roman, şiir okuma, anlama, yazma gibi yüksek dil 
becerisi gerektiren zekâ alanıdır. 

2. Mantıksal / Matematik Zekâ: Matematik sorularını çözme, mantıksal 
kuramlarla uğraşma, kıyaslamalar ve sınıflandırmalar yapma yeteneğinin 
gelişmiş olmasıdır. Tümevarım, tümdengelim türü akıl yürütmelere ve 
sayısal hesaplamaya dayalı zekâ kullanımıdır. Bir matematikçinin ya da 
fizikçinin matematik zekâyı kullandığı kabul edilmektedir. 

3. Mekânsal / Görsel Zekâ: Alışık olmadığı, yabancı olduğu yerlerde yönünü 
bulabilme, nesne ve boyutların boşluklarını tahmin edebilme mekânsal 
zekânın gelişmişliğini göstermektedir. Üç boyutlu durumların temsili, 
yeniden düzenlenmesi, değiştirilip dönüştürülmesi gibi beceriler bu gruba 
girer. 

4. Müzikal / Ritmik Zekâ: Bir ses tonunu yakalayabilme, ses tonunda oluşan 
değişimleri fark edebilme, bir müzik aletini çok iyi çalma, sesini müziğin 
ritmine göre güzel ve yerinde kullanabilme ya da güzel şarkı söyleme ses ve 
yeteneğine sahip olma zekânın bu alanının gelişmişliğini göstermektedir. 
Müzik zekâsı, sesleri ayırt edebilme, ritim, doku tınlama duyarlılığı, müzik 
temalarını yani melodiyi doğru biçimde duyabilme ve icra edebilme ile en 
üst düzey olan beste yapabilme becerilerine denk gelmektedir. 

5. Bedensel / Kinestetik Zekâ: Yapılan bedensel hareketlerde kas kontrolü, 
iskelet yapısı ve kasların koordinasyonu, periyodik olarak belirli 
hareketlerin tekrarlanabilmesi gibi sistematik olan beden hareketlerinin 
farkındalık meydana getirecek kadar becerili yapılabilmesi kinestetik 
zekânın gelişmiş olduğunu göstermektedir. Bir veya birden fazla sportif 
faaliyette başarılı olma, bir yerde uzun süre hareket etmeden duramama gibi 
göstergeler bedensel zekânın etkisidir. 

6. Kişiler Arası / Sosyal Zekâ: Kişiler arası ilişkilerle ilgili bu zekâ, 
başkalarının davranış ve motivasyonlarını anlayabilme, bu bilgiyi kullanarak 
akıllıca ve üretime-çözüme yönelik davranışlar sergilemeyi içermektedir. 
Diğer kişilerin söz ve düşüncelerini iyi kavrama, yüz ifadelerini tanıma, 
uygun yanıtlar verme ve çok iyi iletişim becerisi sosyal zekânın geliştiğini 
göstermektedir. 

7. Kişisel / İçsel Zekâ: Kendi iç dünyasına yönelik duygu ve düşüncelerinin, 
değer yargılarının farkında olma, çok boyutlu yargılayabilme yeteneği 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zekâ; kişinin kendisini tanıma, bilişsel 
açıdan güçlü ve zayıf yanlarının farkında olma, düşünme biçimlerini 
geliştirme, duygularını tanımlayabilme becerisine sahip olmayı gerektirir. 
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İçsel zekâ, kişinin yaşamına ilişkin planlar yaparak bunları uygulamaya 
geçirebilmesinde de başarı göstermesini kapsar. 

8. Doğacı Zekâ: Doğal çevreye duyarlılığı yüksek, sağlıklı bir çevre bilincine 
sahip, çevrelerindeki doğal kaynaklara, hayvan ve bitkilere karşı çok 
meraklı olma ve ilgi duyma gibi özellikleri taşıma, doğacı zekâya sahip 
bireylerin temel nitelikleridir. Bu zekâ alanı, bireyin doğayı 
gözlemleyebilme, doğa ile uyum içinde yaşayabilme, doğa duyarlılığını 
geliştirme, doğayı takdir edebilme ve doğaya katkıda bulunabilme 
yeteneğini göstermektedir (5, 7, 10). 

2.3.2 Gagné’in Ayrımsal Üstün Zekâ ve Yetenek Modeli 

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli kavramları sıklıkla birlikte kullanılır. Bazen ise 
“üstün veya yetenekli” olarak tek bir kavram gibi ele alınır. Bunlar farklı iki kavram 
olarak düşünüldüğünde, “üstün”lük daha çok zekâ ile; “yetenek” ise müzik, sanat, dans 
veya spor gibi alanlarda yüksek düzey performans sergilemeyle ilişkilendirilir (8). 

Gagné (1996), ise “üstünlük” kavramının daha çok zihinsel, algısal/motor veya 
yaratıcı alanlarla; “yetenek” kavramının ise daha çok akademik, teknik, sanatsal, kişiler 
arası ilişkiler ve atletik alanlardaki başarıyla ilişkili olduğunu söylemektedir (11). 

Gagné (2009)  yeteneğin, çocuklarda daha ileriki yıllarda gözlenebildiğini buna 
karşın üstün olmanın ise çok daha önceden kestirilebileceğini belirtmektedir. Bütün 
bunların dışında yetenek çok daha kolay değerlendirilebilmesine rağmen üstün olmanın 
nasıl değerlendirileceği hâlâ tartışma konusudur (12). 

Gagné (1996); motivasyon, eğitim ve kişilik özellikleri gibi bazı kolaylaştırıcı 
faktörlerin “üstün”lükten “yetenek”e geçişte oldukça önemli olduğuna vurgu 
yapmaktadır. Bu kolaylaştırıcı faktörler iki kategoride incelenebilir: Birinci grup, bireyin 
kendisiyle ilgili olan fiziksel ve psikolojik nitelikleri iken ikinci grup; aile, sosyal çevre 
ve diğer önemli olaylardan oluşan çevresel özellikleridir (11). 

Bununla birlikte Culatta ve Tompkins (1999) ise yeteneğin, genetikle ilişkisi 
olsa da çevre aracılığıyla da büyüyüp geliştiğine inanmaktadır. Ebeveynler, aile çevresi, 
arkadaş grupları ve toplumsal deneyimler, çocuğun yeteneklerinin gelişmesini güçlü bir 
şekilde etkilemektedir (13). 

2.3.3 Sternberg’ın Üçlü Saç Ayağı Teorisi 

Bireysel farklılıklarla ilgili olarak yapılan ilk çalışmalarda, üstün yeteneklilik 
genetik faktörlere bağlanırken, günümüzde yapılan çalışmalarda üstün yeteneğin genetik 
ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıktığı belirtilmektedir (14, 15). 
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Sternberg, Üçlü Saç Ayağı Teorisi’yle, insan zekâsının birbirleriyle karşılıklı 
etkileşim içinde olan üç boyut çerçevesinde açıklanabileceğini söylemiştir. Bunların 
bireyin iç dünyası, dış dünyası ve iç-dış dünyası ile kazandığı deneyimler olduğunu 
belirtmiştir. Geleneksel Zekâ Katsayısı (Intelligence Quotient-IQ) puanının üstün 
yeteneği tanımlamakta yetersiz kaldığını savunan Sternberg (1997) üç tür zekâdan söz 
etmektedir: Analitik, sentezci ve pratik zekâ.  

 Analitik zekâ; çözümleme becerilerini, mantıksal düşünmeyi, akıl 
yürütmeyi, okuduğunu anlamayı ve geleneksel zekâ testlerinin ölçtüğü 
becerileri içerir. Analitik zekâsı yüksek olan bireyler genelde okul 
sınavlarında ve akademik alanda başarılı olurlar.  

 Sentezci zekâ; yaratıcılığı, yeni durumlarla baş etmeyi, içgörüyü ve sezgileri 
ifade eder. Yaratıcı zekâ, hayal gücünün kullanıldığı hikâyeler yazma, 
sanatsal bir nesne ortaya koyma veya bir reklam hazırlama sürecinde 
kendini gösterir.  

 Pratik zekâda ise analitik ve sentezci becerilerin günlük yaşamın sorunlarını 
çözmede etkili olması söz konusudur. Pratik zekâ, genel zekâdan farklı bir 
zekâ alanıdır. Bunun kanıtı olarak toplum içinde, genç yaşta liderlik 
özelliğiyle ön plana çıkmış bireyler gösterilebilir. Fakat bu gençler var olan 
potansiyellerine rağmen okul veya iş yerlerinde beklenen başarıyı 
gösteremeyebilirler. Bu yüzden eğitimci ve araştırmacıların hedefi, bu zekâ 
alanına yönelik beceri ölçümlerini geliştirmek ve bu becerileri işe yarar 
şekilde kullanmanın yollarını bulmak olmalıdır.  

Birçok birey bu üç tür zekâya belli derecede sahiptir. Önemli olan bireyin bu 
özelliklerinin ne ölçüde güçlü olduğunu bilmesi ve bunu güçsüz yanlarını telafi etmek 
için kullanabilmesidir (16). 

Son 30 yıldır “üstün” ve “yetenekli” kavramlarına ilişkin yapılan tanımlara 
bakıldığında, ABD’de federal hükûmetin üstün yeteneklilerle ilgili politikasını 
belirlemek amacıyla hazırlanan ve 1972’den bu yana pek çok eyaletteki uygulamanın 
asgari standartları olarak kabul edilen rapor (Marland, 1972) üstün yeteneklileri 
aşağıdaki alanlardan birinde ya da birkaçında üstün performans gösteren çocuklar olarak 
tanımlamaktadır (17). 

1. Genel zihinsel yetenek 
2. Özel akademik yetenek 
3. Yaratıcı ya da üretici düşünce yeteneği 
4. Liderlik yeteneği 
5. Görsel ve gösteri sanatlarında yetenek 
6. Psiko-motor yetenek. 
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Davaslıgil’in aktardığı gibi (1990) 1977 yılında Amerika’da “üstün zekâlı” ve 
“üstün yetenekli” kavramları arasındaki karışıklığı ortadan kaldırmak için bu alanda 
yetkin olan kişilerden oluşan bir eğitim komisyonu kurulmuştur (18). Bu komisyon, 
üstün yeteneği şu şekilde tanımlamıştır: “Seçkin yeteneklerinden dolayı yüksek 
seviyeli iş yapmaya yeterli olduğu, bu alanda profesyonel kimseler tarafından 
belirlenmiş çocuk, üstün yetenekli çocuktur.” Söz konusu Komisyon, üstün 
çocukların tanımında yer alması gereken çeşitli yetenek alanlarına dikkat çekmiş ve 
ABD’de geniş kabul görmüştür (19). 

Renzulli (1986) bu tanıma eleştiriler getirmiş ve bazı eklemelerde bulunmuştur. 
Buna göre yaratıcı hizmetlerde başarı gösteren bireylerde yaptığı incelemeler sonucunda 
üstün yetenekliliği aşağıdaki gibi tanımlamıştır: Üstün yeteneklilik, insanın üç temel 
özelliği arasındaki ilişkiden oluşur; bunlar “ortalama üstü akademik yetenek”, 
“yaratıcılık” ve “motivasyon”dur. Üstün yetenekli kişiler bu özellikleri birleştirebilme 
yeteneğine sahip ve bunları farklı alanlardan bir ya da birkaçına uygulayabilen 
insanlardır (20).  Renzulli ve Reis (1985) üstün yetenekli çocukların sahip oldukları 
yetenekleri geliştirebildiklerini ve çok daha önemlisi insanoğlu için önemli olan 
alanlarda bunları işe yarar bir şekilde sunabildiklerini vurgulamıştır. Bu bireyler normal 
programlar yolu ile sağlanamayan geniş kapsamlı eğitim olanaklarına ve hizmetlerine 
gereksinim duyarlar. Kişinin performansında etkili bir faktör olan bu yetenekler o kişinin 
yaşamı boyunca kademeli olarak ortaya çıkabilmektedir (21). 

2.3.4 Renzulli’nin Üçlü Çember Modeli 

Yaşamları boyunca “üstün başarı göstermiş kişiler”i inceleyen Renzulli 
(1986), bu üstün performansın altında iç içe geçmiş üç belirgin özelliğin olduğunu 
belirtmektedir. Bu üç özellik normalin üzerinde yetenek1, yaratıcılık ve 
motivasyondur(20). 

Renzulli’nin (1978) üstün yetenekliliği açıklarken kullandığı özellikler 
şunlardır(22): 

1. Yetenek 

a) Genel Yetenek: Soyut düşünebilme, sözel ve sayısal akıl yürütme, uzamsal 
ilişkiler, bellek ve sözcük dağarcığının fazla olması, yeni durumları şekillendirme, bilgi 
işlem sürecinin otomatikleşmiş olması, yeni bilgilerin hızlı, sağlıklı ve seçici olarak 
hatırlanmasına ilişkin özellikleri içerir. 

b) Özel Yetenek: Resim, dans, müzik, tiyatro gibi sanat alanındaki yeteneklerle 
matematik, fen, kimya gibi teknik alanlardaki yeteneklerdir. 

                                                        
1 Genel bir yetenek olduğu gibi belli bir alana özgü yetenek de olabilir. 
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2. Yaratıcılık 

Yaratıcılık; düşüncenin akıcılık, esneklik ve özgünlüğü, deneyime açık olma, 
yenilik ve değişikliğe karşı alıcı olma; ayrıntıya, düşünce ve maddelerin estetik 
niteliklerine duyarlı olmayı içermektedir. 

3. Motivasyon 

Zihinsel olmayan özellikler olarak nitelendirilen motivasyon ise belirli bir 
problem, çalışma alanı veya herhangi bir ifade şekline karşı yüksek düzeyde; ilgi, heves, 
hayranlık, bağlılık duyma kapasitesi, azimli, sabırlı, kararlı olma, çok çalışabilme ve 
kendini belirli bir işe adayabilme kapasitesi, önemli bir işin üstesinden gelebileceğine 
ilişkin bireyin kendisine olan inancını içerir (20). 

Türkiye’de 1991 yılında toplanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Konseyi, 
Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri Komisyonu Raporu’nda, “üstün zekâ” ve “üstün 
özel yetenek” kavramları “üstün yetenek” başlığı altında toplanmış ve şu şekilde 
tanımlanmıştır: “Üstün yetenekliler, genel ve/veya özel yetenekleri açısından yaşıtlarına 
göre yüksek düzeyde performans gösterdiği, konunun uzmanları tarafından belirlenmiş 
kişilerdir.” (23). 

2001 tarihli Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Yönergesi’nde; “Üstün veya 
özel yetenekli çocuk, özel akademik alanlarda veya zekâ, yaratıcılık, sanat ve liderlik 
kapasitesi yönüyle yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür 
yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından sağlanamayan hizmet veya faaliyetlere 
gereksinim duyan çocuktur.” biçiminde ele alınmıştır (24). 

 Ayrıca, 2006 tarihli “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nin 4’üncü 
maddesinin “ğğ” alt bendinde “Üstün yetenekli birey: Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, 
liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde 
performans gösteren birey” şeklinde tanımlanmaktadır (25). 

Üstün yetenekliler, bütün insanlarda bulunan özelliklerin dağılımı, sıklığı, 
zamanlaması ve kompozisyonu açısından diğerlerinden farklılık gösteren bireylerdir (7). 
Bugün “üstün yetenek” bir devamlılık içinde anlamlı, yararlı bir yaşam uğraşısında göze 
çarpan olağanüstü performans gösterme durumu olarak tanımlanabilmektedir (26). 

Günümüzde artık üstün zekâlı ve üstün yetenekli kavramları ayrı olarak 
düşünülmemekte; üstün zekânın, üstün yetenek içinde tanımlanabileceği 
belirtilmektedir (27). Bu nedenle Rapor’da üstün zekâ ve üstün yetenek 
kavramlarına atfen “üstün yetenek” kavramı kullanılacaktır. 
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2.4 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN AYIRT EDİCİ 
ÖZELLİKLERİ 

Polonyalı bilim insanı Dabrowski (1967), bireylerin gelişim potansiyellerine 
bağlı olarak bazı alanlarda içeriden ya da dışarıdan gelebilecek uyarıcılara verdikleri 
tepkilerin yoğunluğunda farklılıklar olduğunu ileri sürmektedir (28). Dabrowski, bu 
düşünceden hareketle beş ayrı aşırı duyarlılık alanı belirlemiştir. Belirtilen aşırı 
duyarlılık (overexcitability) alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1. Psiko-motor aşırı duyarlılık; yoğun ve hızlı hareket ihtiyacı, uzun süre aktif 
kalabilme, ani tepki verme, eylemde bulunmak için zorlama ve yerinde 
duramama gibi özellikleri taşımaktadır. 

2. Duyularla ilgili aşırı duyarlılık; duyulardan haz alma, konfora ve lükse 
eğilim; dikkat çekme, güzel nesnelere karşı ilgi, güzel yazı yazma gibi 
özellikleri ve dokunma, tatma ve koklama duyularından hoşlanmayı içerir. 

3. İmgeleme (imaginational) gücüne yönelik aşırı duyarlılık; zengin ve renkli 
bir hayal gücü, çağrışım ve bağlantı kurmada çeşitlilik, güçlü bir biçimde 
görselleştirme ve icat etme becerisini beraberinde getirir. Şiir ve öyküler 
yazma, hayal kurma da bu gruba girer. 

4. Zihinsel aşırı duyarlılık; soru sorma, bilgiye açlık, keşfetme merakı, 
kuramsal analiz ve sentez yapabilme, güçlü gözlem, bağımsız düşünme, 
sembolik düşünme, bilginin ve gerçeğin peşinden koşma özelliklerini 
kapsar. 

5. Duyuşsal aşırı duyarlılık; ilişkilerin yaşanma biçimi, insanlara, nesnelere, 
yerlere bağlanma, bireyin kendisi ile ilişkisi, güçlü duyuşsal bellek, ölüm 
kaygısı, şefkat ve sorumluluk duygusunu öne çıkarma, güvenlik ihtiyacı, öz 
eleştiri, utangaçlık ve başkalarının sorunları ile ilgilenme gibi özelliklerle 
ilgilidir. 

Aşırı duyarlılık alanlarındaki farklılıklar bireyi diğerlerinden farklı kılmaktadır. 
Üstün yetenekliler konusunda yapılan araştırmaların çoğunda bu çocukların fiziksel 
özellikleri, zihinsel gelişimleri, ilgi alanları, kişilikleri, okul başarıları, uyum becerileri, 
öğrenme yaşantıları ve etnik özellikleri merak konusu olmuştur (29). Üstün yetenekli 
çocukların hangi özelliklere sahip olduğuna duyulan merakın altında, bu çocukları erken 
fark edebilme çabası yatmaktadır. Üstün yetenekli çocukların erken yaşta fark edilmesi, 
yeteneklerini geliştirmesi için ihtiyacı olan destek eğitimi alması ve uygun çevresel 
düzenlemelerin yapılması açısından büyük önem taşımaktadır (30). 

Çocuklardaki üstün yeteneğin erken fark edilmesi ve bunun geliştirilmesine 
olanak tanınması, özellikle eğitimciler için son derece önemli ancak bir o kadar da 
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zordur (31). Dolayısıyla çocukları sınıf içinde çok iyi takip etmek, gündelik 
konuşmalarındaki farklılıkları anlamaya çalışmak gerekmektedir (32). 

Literatürde, üstün yetenekli çocukların genellikle, normal gelişim gösteren 
çocuklara göre, yetenekli oldukları alanda daha hızlı ilerledikleri vurgulanmaktadır. 
Ancak üstün yeteneklilik tiplerine göre bu hızlı ilerleme özelliği değişebilir. Özel bir 
alanda yetenekli olan çocuğun tüm gelişim alanlarında hızlı olması beklenmemelidir. 
Örneğin, görsel sanat alanında üstün yetenekli olan çocuk sadece bu alanda yaşıtlarından 
üstün olma özelliği göstererek diğer gelişim alanlarında standart gelişim ritmi 
izleyebilir(30, 33). 

Üstün yetenekli çocukların bir ya da birden çok alanda daha hızlı gelişim 
gösterdikleri ve bu çocukların bazı ortak özellikler taşıdıkları ileri sürülmektedir (34). 

Üstün yetenekli çocukların erken dönemlerinde gözlenen özellikler: 

 Bebeklikte olağan dışı ataklık 

 Uzun dikkat süresi 

 Geniş hayal ve imgeleme gücü 

 Uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma 

 Gelişimsel dönüm noktalarına daha hızlı ilerleme 

 Keskin gözlem yapma 

 Aşırı merak duyma 

 Güçlü bellek 

 Erken ve olağanüstü dil gelişimi 

 Hızlı öğrenme yeteneği 

 Aşırı duyarlılık 

 Akıl yürütme ve problem çözme becerisi 

 Mükemmelliyetçilik 

 Sayılar, bulmacalar ve yap-bozlar ile oyun becerisini geliştirme 

 Kitaplara aşırı ilgi duyma 

 Soru sorma 

 İlgi alanının oldukça geniş olması 

 Gelişmiş mizah duygusu 

 Eleştirel düşünebilme 

 İcatlar yapabilme 
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 Aynı anda birkaç işi yapabilme, yoğunlaşabilme 

 Yaratıcılık (35, 36). 

Bir çocuğun üstün yetenekli olarak görülmesi için yukarıda adı geçen bütün 
özelliklere sahip olması gerekmemektedir. Üstün yetenekli bir çocukta öne çıkan bir 
özellik, bir başka üstün çocukta hiç görülmeyebilir. Dolayısıyla bireysel farklılıkların 
olabileceği dikkate alınmalıdır (30). 

Üstün yetenekli çocuklarda gözlemlenen özellikler tüm çocuklarda belli 
ölçülerde gözlemlenebilen özelliklerdir. Üstün yeteneğin bir göstergesi olabilmesi için 
bu özelliklerden birçoğunun ilgili yaş grubunun doğal olarak gösterdiği ölçülerin 
üzerinde bir düzeyde çocukta gözleniyor olması gerekmektedir (7). 

Akarsu (2001)’nun aktarımına göre üstün yetenekliler alanında çalışan kişilerin 
belirlediği en yalın tanı ölçütleri şunlardır (7): 

 En az bir yetenek alanında yaşıtlarının üstünde performans gösterme 

 Dili etkili kullanma 

 Merak ve bazı konulara yoğun ilgi gösterme 

 Çabuk öğrenme 

 Güçlü bellek 

 Yüksek düzeyde duyarlı olma 

 Özgün ifade biçimlerine sahip olma 

 Yeni ve zor deneyimleri tercih etme 

 Kendisinden büyüklerle arkadaşlık yapma 

 Yeni durumlara çabuk uyum sağlama 

 Okumaya düşkün olma 

2.5 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL 
ÖZELLİKLERİ 

Üstün yetenekli çocukların gelişimsel özellikleri; fiziksel özellikler, bilişsel 
özellikler ve sosyal-duygusal özellikler olarak üç başlıkta incelenebilir. Bu özellikler 
kalıtım yoluyla geçmemektedir. Özelliklerin birçoğu üstün yetenekli çocukların sosyal 
çevresinde var olan olanaklar ve etkileşimler sonucunda kazanılmaktadır. Üstün 
yeteneğin gelişmesi, uygun çevresel ortamın ve bu ortamda gerekli eğitimin sağlanması 
ile mümkün olmaktadır. 
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2.5.1 Fiziksel Özellikleri 

Geçmişte, çocukların fiziksel gelişimleriyle üstün yeteneklilik arasında bağlantı 
kurulmasına karşın, günümüzde, fiziksel gelişim ile üstün yeteneklilik arasında doğrudan 
bir ilişki kurulamayacağı genel kabul görmektedir. Daha da önemlisi ayırt etme ve 
tanılamada fiziksel özelliklere ait bir tanılama biçimi kullanılmamaktadır. 

2.5.2 Bilişsel Özellikleri 

Üstün yetenekli çocuklar; 

 Çok meraklıdırlar. İlgilendikleri konuya karşı dikkatlerini yoğun bir şekilde 
yönlendirir. Problem çözme becerileri son derece gelişmiştir (37). 

 Neden-sonuç ilişkisi kurarlar. İlgi alanları hakkında detaylı bilgi 
sahibidirler, bağımsız çalışmayı daha çok tercih ederler (34). 

 Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde yaşıtlarından 
ileri düzeydedirler. Orijinal fikirler geliştirirler, yaratıcıdırlar (30). 

 Çok hızlı öğrenirler. Duyduklarını ve gördüklerini uzun zaman belleklerinde 
tutabilirler. Kendi sınıf düzeyinin üstünde kitaplar okumaktan hoşlanırlar. 
Zihinden işlem yapmada çok başarılıdırlar (29, 38). 

 Rutin veya tekrarlı işlerden hoşlanmazlar. Genellikle okulda karşılaştıkları 
uyarıcılar onlara yetersiz gelir, dolayısıyla canları çok çabuk sıkılır. Zaman, 
ölüm vb. soyut kavramların ne demek olduğunu yaşıtlarına göre daha çabuk 
kavrarlar. Oyun kurallarını hemen kavramakta, hatalarından ders almakta, 
istediklerini yapmak veya yaptırmak için diğerlerini ikna edici fikirler öne 
sürmektedirler (39). 

2.5.3 Sosyal-Duygusal Özellikleri 

Clark (1992) ve Silverman (1994), üstün yetenekli çocukların; 

 Gelişmiş ahlaki değerlere sahip, 

 Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı hassas, 

 Mükemmelliyetçi, 

 Beklentileri yüksek, 

 İdealist, 

 Duygusal derinliği olan, 

 Farkındalığı yüksek 

çocuklar olduğunu belirtmektedirler (40, 41). 
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Her ne kadar araştırmacı ve eğitimciler, bu özelliklerin üstün yetenekli çocuklar 

arasında sıklıkla rastlanan durumlar olduğunun altını çizseler de özellikleri bütün üstün 
yetenekli çocuklara genellemek doğru değildir (42). 

2.6 BÖLÜM ÖZETİ 

Zekâ, insanlık tarihinde birçok araştırmacının ilgi alanına girmiştir. Farklı 
tanımları olmasına karşın, zekânın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu 
genel kabul gören bir yaklaşımdır. 

Zekâya ilişkin birçok farklı yaklaşım ileri sürülmesine rağmen 20. yüzyılın 
ortalarından itibaren çoklu zekâ kavramı öne çıkmıştır. Bu kapsamda Renzulli, Sternberg 
ve Gardner günümüzde zekâ konusunda farklı yaklaşımlar öne süren kuramcılardan 
bazılarıdır. 

Zekâ ve yetenek dikkate alındığında akranlarına nazaran çok sayıda farklı 
özelliğe sahip çocuklar “üstün” olarak adlandırılmaktadır. Bu çocukların akranlarına 
göre farklı fiziksel, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimsel özellikleri bulunmaktadır. Bu 
özellikleri ve çocuğun sahip olduğu zekâ potansiyelini besleyen en önemli kaynağın 
sosyal çevre olduğu düşünülmektedir.  Zenginleştirilmiş çevre ve ortam çocuğun zekâ 
potansiyelini geliştirirken, sosyal çevresindeki bireyler ile etkileşimi ve yaşantısı da 
sosyal özelliklerine yön verebilmektedir. 

Günümüzde üstün zekâlı ve üstün yetenekli kavramları artık ayrı olarak 
düşünülmemekte; üstün zekânın, üstün yetenek içinde tanımlanabileceği belirtilmektedir.  

Çalışmalarımız boyunca alan akademisyenleri ve ilgili kurum temsilcileri 
tarafından zekâ tanımları ve üstün yeteneklilerin özellikleri konusunda dile getirilen 
farklı yaklaşımlara raporun toplantı tutanakları bölümünde yer verilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

2 ÜSTÜN YETENEKLİLİK VE TANILAMA 

3.1 ÜSTÜN YETENEKLİLİĞİ TANILAMA 

Çeşitli ülkelerde üstün yetenekliliği tanılama ile ilgili olarak farklı politika, 
model ve stratejiler bulunmaktadır. Bazı tanılama süreçleri sadece zekâ puanı (IQ) 
üzerinde dururken, bazıları -özellikle son yıllarda- çok boyutlu değerlendirmenin 
avantajlarından ve öneminden bahsetmektedir. Feldhusen, Hoover ve Sayler (1990), 
ideal bir tanılama sisteminin henüz geliştirilmemiş olduğunu belirtmekle birlikte (Akt. 1) 
bazı araştırmacılara göre; iyi bir şekilde ortaya konulan tanılama sürecinin aşağıdaki 
sorulara cevap vermesi beklenmektedir (2, 3): 

 Üstün yetenekli çocuk kimdir? 

 Niçin tanılamaya çalışıyoruz? Diğer bir deyişle üstün yetenek eğitiminin 
amacı ve hedefi nedir? 

 Üstün yetenekli çocuklarda desteklenecek olan nedir? Kapsamlı kişilik 
gelişimi mi yoksa özel bilgi ve özel yetkinlik alanları mı desteklenecek? 

 Üstün yetenekli çocukları nasıl buluruz? 

 Üstün yetenekli çocukları tanılamak için en uygun araçlar nelerdir? 

 Ölçümler nasıl ve nerede yapılmalıdır? 

 Çeşitli araçlardan elde edilen veriler nasıl analiz edilir ve yorumlanır? 

 Üstün yetenekli çocukları tanılamadan kim sorumludur? 

Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında, tanılama amacının ne olduğu ilk 
sorulardan biridir. Tanılamanın amacı açık ve net olduğunda üstün yeteneklilik 
kavramına ve üstün yetenekliliğin tek ya da çok boyutlu olarak ele alınmasına karar 
verilebilmektedir. 

Tanılama ile ilgili bir diğer soru ise, tanılamanın gerçekten gerekli olup 
olmadığı sorusudur. Araştırma sonuçları; eğitim ihtiyaçlarına yönelik programların var 
olması, çocuğun bireysel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seçeneklerinden yararlanması 
ve gelişiminin desteklenmesinin mümkün olduğu durumlarda tanılamanın uygun 
olabileceğini göstermektedir. Aksi takdirde yapılan tanılamanın çocuğu etiketleme ve 
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çevresindekilerin çocuğa yönelik yaklaşımlarına olumlu ya da olumsuz yön vermenin 
ötesine geçmeyeceği belirtilmektedir. Etiketleme sosyal izolasyon, ben merkezci tutum 
ve davranışlar, aşırı başarı baskısı ve çok fazla sorumluluk yüklenmesi gibi nedenlerle 
benlik kavramı ve kişilik gelişiminin bozulması gibi problemleri beraberinde 
getirebilmektedir. 

3.2 TANILAMA İLKELERİ 

Tanılama sürecini yapılandırma ile ilgili ilkeler, öğrencilerin gizli yetenek ve 
becerilerini ortaya çıkarma ve onaylama ile ilgili stratejilerin hangi yaklaşımla 
tasarlanacağına ve geliştireceğine ilişkin rehber niteliğindedir. 

Tanılama süreci; 

 Seçilen üstün yeteneklilik tanımı ve öğrenci ihtiyaçlarını yansıtır. 

 Yetenekleri gözlemleme, değerlendirme ve dosyalama/kaydetme için çeşitli 
araçlardan elde edilen veriyi birleştirir. 

 Kapsayıcı ve savunulabilir niteliktedir. 

 İkinci bir dezavantajlı olma-yetersizlik durumunu içerecek genişliktedir. 

 Alternatif yaklaşımların kullanılması ile esnektir. 

 Değerlendirme araçlarındaki potansiyel ön yargıyı kontrol tekniklerini 
kapsar. 

 Testler, dereceleme ölçekleri, gözlem formları, görüşmeler, portfolyo, 
performans ve aday gösterme (birey/öğrenci, ebeveyn, akran, öğretmen gibi) 
aracılığıyla veri sağlayacak kişilerle iletişim kurar. 

 Kendi içinde barındırdığı değerlendirmeyle sürekli güncelleme ve 
sürdürülebilirliğe imkân verir (2). 

Tanılama süreci ve içeriğine ilişkin getirilen öneriler aşağıdaki gibidir: 

 Farklı kaynaklardan çoklu kriter kullanma, 

 Tanılamaya erken dönemde başlama, 

 İkinci bir dezavantajlı olma-yetersizlik durumunu içerecek genişlikte olma, 

 Açık ve genişletilmiş üstün yeteneklilik tanımını benimseme, 

 Tek bir kesme noktası1 ile hareket etmekten kaçınma, 

 Zekânın çok boyutluluğunu kabul etme, 
                                                        

1 Zekâ testlerinden belli bir puanın belirlenerek, belirlenen puan ve üzeri alanların ‘üstün yetenekli’ olarak 
tanılanması. 
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 Çok boyutlu üstün yeteneklilik göstergelerini kabul etme, 

 Üstün yetenekliliğin farklı alanları için ayrı araç ve prosedür kullanma: 
testlerin geçerli ve güvenilir olduğundan emin olma, 

 Otantik değerlendirme (portfolyo, çalışma örneği vb.) ve performansa dayalı 
(problem çözme ve yaratıcılığı ortaya çıkaran değerlendirme görevleri) 
prosedür içerme, 

 Farklı kültürel ve sosyo-ekonomik gruplarda üstün yetenekliliğin farklı 
formlarının görülebileceğinin farkında olma, 

 Öğrencileri eğitsel ihtiyaca dayalı tanılama, 

 Tanılama ve öğretim arasındaki güçlü bağı varsayma, 

 Öğretmen, yönetici ve toplum arasında iş birliği çabalarını geliştirme, 

 Devam eden güncelleme çalışmalarını gerçekleştirme (Akt. 1, 4). 

Tanılama süreci ve içeriğine ilişkin öneriler dikkate alındığında üstün yetenekli 
çocukların tanılanmasında çoklu kriter, erkenlik ve ikinci bir gereksinim durumunu 
kapsayıcı genişlikte olma ilkelerinin öne çıktığı görülmektedir. 

3.2.1 Çoklu Kriter İlkesi 

Zekâ testleri/ölçekleri; bireyin kalıtsal yetenekleriyle çevresel etkenlerin 
etkileşimi sonunda oluşan ve kişinin yapmaya çalıştığı her işin başarılmasında etkisini 
gösteren genel zihin gücünü ölçmek maksadıyla hazırlanmış testlerdir. Bu tür testlerde; 
sözel yeteneği, sayı ilişkilerini, problem çözme gücünü ve şekiller arası ilişkileri görme 
gücünü ölçen sorular yer almaktadır (5). Bireysel zekâ testleri yüksek yetenek seviyesini 
belirleyen araçlardır. Bununla birlikte sadece genel zihinsel yetenek incelemesi çocuğun 
sahip olduğu üstün yetenek çeşidini belirlemede yeterli olmamaktadır. Bunun yanı sıra 
araştırmacılar, genel zekâ testi ölçümünde test alma biçimi, içe dönüklük/dışa dönüklük 
gibi kişilik özelliklerinin önemli düzeyde açıklayıcı etkisini ifade etmektedirler. 

Genel zekâ puanı üstün yetenekliler programlarına kabul için kullanılan baskın 
bir kriter olma özelliğini korumaktadır. Bu durum, güncel çok boyutlu üstün yetenek 
tanımlamaları ile çelişmektedir. Zekâ puanlarına duyulan güvenin hâlâ devam ediyor 
olmasının en önemli nedeni geçerlilik konusudur. Eğitimciler ucuz, güvenilir ve geçerli 
testler kullanmak istemekte, zekâ testleri de bu talebi karşılamaktadır. Diğer yandan zekâ 
testleri akademik başarının en etkili yordayıcıları arasındadır. Birçok üstün yetenek 
programı da genellikle yüksek seviyede başarılı öğrencilere yöneliktir. Bununla birlikte 
son zamanlarda güncel üstün yetenek kavramları ile uygulamalar arasında bağlantı 
kurma çalışmaları başlamıştır (6). 
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Zekâ testlerinin bazı üstün ve eksik yönleri özetlenecek olursa: 

Üstün Yönler: 

 Yüksek test skoru akademik (teorik) biliş düzeyini tahmin edebilmektedir. 

 Seçkin, üst sosyo-ekonomik seviyedeki aileden gelen çocuğun zihinsel 
yetenekliliğinin daha güvenilir bir göstergesi olabilmektedir. Dış görünüşten 
kaynaklanabilecek taraflı tutumları ortadan kaldırabilmektedir. 

 Kişisel değerlendirmelerin yapısında bulunabilecek ön yargı ve yanlış 
değerlendirmelere fırsat tanımamaktadır. 

 Testle değerlendirme amaçlı sonuç elde etmek daha kolay ve çabuktur. 

 Testler, standartlaştırılmış olduklarından geçerlidirler. 

 Test sonuçlarıyla testin uygulandığı bireyleri mukayese etme fırsatı elde 
edilir (5). 

Eksik Yönler: 

 Testler akademik olmayan becerileri ortaya çıkaramazlar. 

 Bireyin sosyal yeteneği veya başarısıyla ilgili fikir sunmamaktadır. Örneğin, 
yaratıcı düşünce yeteneğini teşhis etmek mümkün olmayabilir. 

 Test olmaktan hoşlanmayan çocuklar için dezavantajlı olabilir. Tek 
oturumluk bir sınav sonunda değerlendirme yapmak ve sonuçlar çıkarmak 
güvenilir olmayabilir. 

 Test sonuçları, kişinin becerilerinin doğuştan, sabit ve durağan olduğunu 
ima eder. 

 Testler, zekânın çok boyutlu doğasını ve çeşitli düşünme becerilerini 
değerlendirmede yetersiz olabilir. 

 Genellikle ortalama sosyo-ekonomik kültür yapısına uygun 
oluşturulduklarından düşük kültür yapıları için adaletsiz olmaktadır (5). 

 
Zekâ testlerinin; akademik becerileri ölçebilir olma özelliği, kişisel 

değerlendirme hatalarından uzak olma hususu ve değerlendirme amaçlı toplu 
karşılaştırma yapmaya imkân tanıması yönleriyle üstün yetenekliliği belirlemede ölçek 
olarak kullanılabilecekleri kanaatini uyandırmaktadır. Buna karşın, zekâ testlerinin 
yeteneği belirleyici tek ölçek olmaması; başka ölçeklerin de kullanılması önerilmektedir. 
Zekâ testinin belirlediği puanın, bireyin zekâ düzeyinin sabit, değişmez değeri olduğu 
yanılgısına düşülmemelidir (5). 
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Son yıllarda zekâ kavramının çok boyutlu olarak ele alınması ile birlikte üstün 
yetenek kavramının içerisinde yer alan alt boyut ve özelliklerde de farklılaşmalar 
gerçekleşmiştir. Güncel üstün zekâ ve yetenek teorileri karmaşık ve hiyerarşik 
yapılardan geliştiği için son yıllarda çok boyutlu ölçüm metotları ve sınıflandırma 
yaklaşımları, geleneksel tek boyutlu metotlardan daha fazla önerilmekte ve 
kullanılmaktadır. 

Üstün yetenekliliği tanılamada tek bir doğru söz konusu değildir. 
Değerlendirmede kullanılan araçların hepsi ölçme hatalarına sahiptir. Zekâ testleri 
geçerli ve güvenilir olmakla birlikte farklı kültür yapılarındaki çocukları 
değerlendirmede sınırlılıkları söz konusudur. Çoklu kriter kullanımı ve farklı 
değerlendirmeler, her bir tekniğin doğasında var olan ölçme hatalarını kontrol etmeye 
yardımcı olabilir. Tanılama modelinin sadece zekâ değil; motivasyon, yaratıcılık, 
girişimcilik, dayanıklılık, cesaret gibi zihinsel olmayan kişilik özelliklerini de dikkate 
alması önemlidir. Çocukları değerlendirmede etkili olan sosyalleşme ve kültür gibi 
bağlamsal değişkenler de göz önünde bulundurulmalıdır (6). 

Kabul edilen tanılama yaklaşımı ve tanımı doğrultusunda, tanılama amacından 
yola çıkarak formal ve informal değerlendirme yapılarını (zekâ testleri, yaratıcılık 
testleri, kontrol listeleri, motivasyon, kişilik, yaratıcılık özelliklerini değerlendiren 
dereceleme ölçekleri, portfolyo, öğretmen-ebeveyn-akran-kendi kendine aday gösterme 
gibi) içinde barındıran çoklu kriter kullanımı, üstün yetenekliliği belirleme ve 
desteklemede daha etkili olabilmektedir. 

Yukarıda ele alınan aşamalı modellerin yanlış ve/veya eksik tanılama 
tekniklerini minimize edici özellikte oldukları ve bireylerin bireysel ihtiyaçlarını en 
iyi şekilde karşıladıkları belirtilmektedir. Tanılama içeriğinin takip edilecek 
program ve prosedüre uygun olması beklenmektedir. Tek kriterden ziyade 
kriterlerin kombinasyonunun mümkün olan en iyi tanıyı vermesi olasıdır (7, 8). 

3.2.2 Erkenlik İlkesi 

Özel eğitimde en önemli ilkelerden biri erkenlik ilkesidir. Çocuğun en üst 
düzeyde doyum ve gelişimini gerçekleştirmek için erken tanılamanın önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

Eğitim ve gelişim psikologları, okul öncesi çocukların aile ve okulda zengin, 
güdüleyici bir öğrenme ortamı sağlanarak en üst düzeyde doyurulmaları gerektiğini 
vurgulamaktadırlar (3). Öğrencilere optimal gelişim fırsatı sağlanmak istendiğinde, 
erken yaşlarda üstün yetenekli çocukları tanılama ve eğitme kritik bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
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Günümüzde eğitimciler, okul öncesi dönemde olağanüstü yüksek potansiyel ve 
yetenek gösteren öğrencileri tarama ve eğitmenin yararlarının farkına varmaya 
başlamışlardır. Erken tanılama ve uygun eğitim fırsatları, öğrencinin alanında başarılı 
olma olasılığını artırmakta ve desteklenmediklerinde davranışsal, duygusal, sosyal ve 
eğitimsel problemlerin ortaya çıkma riskini azaltmaktadır (9). 

Değerlendirmenin çocuğun tüm yönleriyle yapılamaması, müdahalenin 
sağlanamaması riskini doğurabilir. Mevcut eğitim programı değiştirilmeden üstün 
yetenekli çocuğun eğitim ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olmayabilir. Yetenekleri 
doğrultusunda zorlanmayan çocuk okuldan uzaklaşabilir; yıkıcı davranışlar geliştirebilir 
ya da kendinden düşük beklentiler geliştirebilir. Erken tanılama ile güdüleyici çevre, 
çocuğun potansiyelini gerçekleştirmesine destek olabilmektedir (10). 

Öğrencinin sahip olduğu yeteneklerin erken belirlenmesi sadece öğrenci için 
değil öğrenci ile ilgili olan herkes için önemlidir. Erken tanılama; öğrenciyi potansiyelini 
kullanmaya teşvik ederek düzenli bir çalışma sistemi benimsemesine yardımcı 
olabilmekte; aile ve öğretmenlerin, öğrencinin ilgi ve yeteneklerini en üst düzeyde 
kullanması ve geliştirmesi yönünde destek sağlayıcı düzenlemeler yapmalarına fırsat 
sağlamaktadır (11). 

Üstün yetenekli öğrencileri tanılamanın zor olmasının en önemli sebebi; üstün 
yeteneklilik tanımı konusunda bir uzlaşmanın olmamasıdır. Çalışma alanında, özellikle 
küçük yaştaki üstün yetenekli çocukları tanılamada kullanılabilecek araçlarda eksiklikler 
söz konusudur. Zekâ testleri, küçük yaştaki öğrencilerin potansiyelleri ve faaliyet 
performansları için kapsamlı bir bakış açısı sunamamaktadır. Bununla birlikte zekâ 
puanının küçük çocuklarda kullanımı (6 yaş sonrasında daha güvenilir olmaları 
nedeniyle) taban kriter olarak problem oluşturmaktadır (10). Var olan öğretmen 
dereceleme ölçeklerinin ise teknik eksiklikleri söz konusudur (9). Öğretmen dereceleme 
ölçeklerindeki en önemli sınırlılıklardan birisi, testi dolduracak öğretmenlerin üstün 
yeteneklilikle ilgili donanım eksiklikleridir. 

Okul öncesi dönemde zihinsel gelişimin devam etmesi nedeniyle tanı koyma 
yoluna gidilmemektedir. Denver-II Gelişimsel Tarama Testi (DGTT), Ankara Gelişim 
Tarama Envanteri (AGTE), Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı 
(GEÇDA) gibi erken çocukluk gelişim envanterleri sonuçlarına dayalı olarak çocuğun 
gelişim profili çıkarılmakta ve “yaşıtlarına göre ileride gelişim”-“yüksek potansiyel” 
göstermekte olduğu belirtilebilmektedir. 

3.2.2.1 Denver II Gelişimsel Tarama Testi (DGTT) 

Denver II, 0-6 yaş arası çocukların gelişimsel değerlendirmesinde kullanılan bir 
tarama testidir. DGTT, ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Doods tarafından 
yayımlanmış ve 50’den fazla ülkede standardize edilerek uygulamaya konmuştur. 
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Türkiye’de ise 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji 
Bölümü tarafından standardize edilerek kullanıma ve testör eğitimine sunulmuştur. 

DGTT, 1990 yılında özellikle ‘dil’ alanına ilişkin eksiklikleri dolayısıyla 
Frankenburg ve Doods tarafından gözden geçirilmiş ve Denver II oluşturulmuştur. 
Denver II’nin Türkiye’de yeniden gözden geçirilmesi Yalaz, Anlar ve Bayoğlu (1996) 
tarafından yapılmıştır. 

Denver II, ‘Kişisel-Sosyal’2, ‘İnce Motor-Uyumsal’3, ‘Dil’4 ve ‘Kaba Motor’5 
gelişimsel alanlarını taramak üzere dört bölümde toplanmış 121 maddeden oluşmaktadır. 

DGTT, bir zekâ testi değildir. İlerleyen yaşlardaki zihinsel veya uyumsal 
yeteneği tahmin etmede kullanılmaması gerekmektedir. DGTT, çocuğun gelişimi ile 
ilgili tanı koymaya yardımcı olmak amacıyla kullanılan gelişimsel bir tarama testidir. 
Tek başına tanı koymak için yeterli değildir (12). 

3.2.2.2 Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) 

Savaşır ve arkadaşları (1994) tarafından geliştirilen AGTE, 0-6 yaş grubu 
çocukların hem genel gelişim hem de dört farklı gelişim alanında6 değerlendirilmesi 
amacıyla uygulanan bir envanterdir. 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık 
periyodlarla; dil gelişimi, zihinsel beceriler, küçük-büyük kas gelişimi ve sosyal-öz 
bakım becerileri tek tek incelenip gözlemlenerek puanlanır. Çeşitli yaş gruplarına göre 
düzenlenen envanter, 154 maddeden oluşmaktadır (13). 

3.2.2.3 Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA) 

Temel, Ersoy, Avcı ve Turla (2004) tarafından geliştirilen GEÇDA; 
Psikomotor, Gelişim, Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi ve Sosyal-Duygusal Gelişim olmak 
üzere dört alt testten oluşmaktadır. Araçta 73’ü psiko-motor gelişim, 60’ı bilişsel 
gelişim, 60’ı dil gelişimi ve 56’sı sosyal-duygusal gelişim alanına ait olmak üzere 249 
madde bulunmaktadır. Araç, oluşturulan gelişimsel oyunlar sırasında çocuğun 
gözlenmesi yoluyla uygulanmakta ve değerlendirilmektedir. Uygulama sırasında 
gözlenmesi mümkün olmayan maddeler anne-babaya sorularak değerlendirilmekte ve 
araçta “A” harfi ile gösterilmektedir (14). 

 

                                                        
2 İnsanlarla anlaşma, kendi bireysel gereksinimlerini karşılayabilme. 
3 El-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, sorun çözme. 
4 İşitme, anlama ve dili kullanma. 
5 Oturma, yürüme, zıplama, genel olarak büyük kasların hareketleri. 
6 Dil bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım. 
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3.2.3 “İkinci Bir Gereksinim Durumunu Kapsayıcı Genişlikte Olma” 
İlkesi 

‘İki kere farklı çocuk’ kavramı oldukça yeni bir kavramdır. Yeni zekâ ve 
değerlendirme teorilerinin önerildiği yıllarda ortaya çıkmıştır. İki kere farklı çocuklar bir 
ya da daha fazla alanda üstün yetenek ve bir ya da daha fazla alanda yetersizlik 
gösterirler. Üstün zekâ ile birlikte ciddi duygusal bozukluklar, Asperger sendromu, 
dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, fiziksel yetersizlikler vb. 
görülebilmektedir. 

İki kere farklı çocukların tanılanması yaklaşımları, son yıllarda artan bir şekilde 
değerlendirilmekte ve çeşitli tanılama stratejilerinin fayda ve etkinlikleri 
araştırılmaktadır. Üstün yeteneklilik ile birlikte sahip olunan yetersizliğin doğru 
göstergelerinin neler olduğu ve tanılamanın en doğru metodunun ne olduğu 
tartışılmaktadır. 

İki kere farklı çocuklar genellikle öğretmen ve ebeveynin üstün yeteneklilikle eş 
değer tuttuğu davranış özelliklerini (iyi akademik performans, öz kontrol, ileri sosyal 
beceriler, iyi çalışma alışkanlıkları, kural ve sosyal normlara uyum vb.) göstermezler. İki 
kere farklı çocukların okul çalışmasına direnme, sınıfta bozucu/yıkıcı davranışlar, 
hiperaktivite, okula olumsuz tutum, okuma, yazma ve matematikte zayıf performans gibi 
nedenlerle özel eğitim veya danışmanlık servislerine yönlendirildikleri 
görülmektedir(15). 

Geleneksel, sabit ölçümler üzerinde iyi performans göstermelerini engelleyici 
özelliklere sahip iki kere farklı çocuklardaki üstün zekânın bütün çeşitlerini tanılamanın 
en güvenilir ve geçerli metodu dinamik değerlendirmedir.  

Dinamik değerlendirme; deneyimden öğrenme yoluyla çocuğun yeteneğini 
inceleyen tanılama prosedürüdür. Bu değerlendirme çocuğun güçlü ve zayıf yönlerinin 
profilini vermektedir.  

Sabit değerlendirmenin amacı, yeteneğin yüksek düzeyde sayısal ölçümlerini 
yapmak iken, dinamik değerlendirmenin amacı yetenek ile eksik yönlerin ve öğretimin 
etkisinin niteliksel bir tablosunu sağlamaktır. Dinamik değerlendirme, sabit 
değerlendirmenin yerine geçmemekle birlikte, öğrenme problemleri olan çocuklardaki 
üstün yeteneğin tespitinde bütünleyici bir ölçüm olabilmektedir (15). 

Çoklu tarama metotları, iki kere farklı çocuklar için önemlidir. Dinamik 
değerlendirme, portfolyolar, öğretmen dereceleme ölçekleri, birey ve ebeveyn 
görüşlerinin de kullanışlı oldukları belirtilmektedir (16). Ayrıca sözel olmayan düşünme 
beceri testlerinin sözel ölçümlerde yetersizlik gösteren çocuklardaki zihinsel yeteneği 
tanıladığı belirtilmektedir (15, 16). 
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3.3 TANILAMA ARAÇLARI 

Üstün yeteneklilerin tanılanmasında farklı ölçme araçları kullanılmaktadır. 
Zekâ, başarı, yaratıcılık ve üçlü yetenek testleri ile aday gösterme, dereceleme ölçekleri 
ve alternatif değerlendirmeler tanılamada kullanılan farklı yöntemlerdir. 

3.3.1 Bireysel Zekâ Testleri 

En kapsamlı zekâ testleri olan Wechsler ve Stanford Binet Zekâ Testleri pek 
çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın olarak kullanılan zekâ testleridir. Bu iki 
ölçek, psikoloji ve eğitim alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunların dışında 
kullanılan bireysel ölçekler Bilişsel Değerlendirme Ölçeği ve Kaufman Çocuklar İçin 
Değerlendirme Bataryası’dır (17). Ayrıca bireysel zekâ ölçeklerine alternatif olarak grup 
zekâ testleri de kullanılabilmektedir. 

3.3.1.1 Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği 

Wechsler Zekâ Testi üstün zekâ/üstün yetenekliliğin tanılanmasında kullanılan 
en yaygın testtir. Wechsler Okul Öncesi ve İlkokul Zekâ Ölçeği (Wechsler Preschool 
and Primary Scale of Intelligence-WPPSI) 2 yaş 6 aydan 7 yaş 3 aylığa kadar, Wechsler 
Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (Wechsler Intelligence for Children-WISC), 6 yaştan 16 yaş 
11 aya kadar ve Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Ölçeği (Wechsler Adult Intelligence 
Scale-WAIS) 16 yaş ve sonrası için kullanılmaktadır. 1949 yılında Wechsler tarafından 
geliştirilen test, 2003 yılında dördüncü sürüm ile güncellenmiştir (Akt. 1). WISC, 
gözden geçirilmiş yeni formu Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği- (WISC-R), ve 
WISC-III arasında çok küçük farklılıklar bulunduğu belirtilmektedir. Yapısal olarak 
WISC-IV önceki sürümlerine benzese de, önemli ölçüde değişiklikler söz konusudur 
(18). İlk üç versiyonunda iki faktör -sözel ve performans- birleşiminden genel zekâ 
puanı -’g’ puanı- elde ediliyorken, dördüncü versiyonunda Sözel Kavrama, Algısal Akıl 
Yürütme, Çalışma Belleği ve İşlemleme Hızı olarak adlandırılan dört faktör yapısı 
incelenmektedir. Böylece testte, sadece sözel ve performans ölçümleri ile genel zekâ 
puanı sunmaktan uzaklaşılmıştır (19). 

WISC-IV, toplam IQ puanının yanı sıra 4 indeks puanı verir. İndeks puanları; 
Sözel Kavrama (Verbal Comprehension), Algısal Akıl Yürütme (Perceptual Reasoning), 
Çalışma Belleği (Working Memory) ve İşlemleme Hızı (Processing Speed)’nı içerir. 
Testin, “Sözel Kavrama” ve “Algısal Akıl Yürütme” puanlarını oluşturan 6 farklı alt 
ölçek ile mükemmel zekâ ölçümleri sağlanmaktadır. Test, cevaplamak için süreyle 
sınırlandırılmış tek bir alt test (Blok Desenleri) içermektedir. 

Sadece yaygın bir şekilde kullanıldığı için değil üstün yetenekli öğrencileri 
tanılama için kullanıldığı, sonuçları uygun bir şekilde yorumladığı ve ikili farklılıkları 
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(üstün yeteneklilik - öğrenme güçlüğü) ayırt ettiği için WISC-IV’ün mükemmel bir test 
olduğu belirtilmektedir (Akt. 1). 

Diğer yandan üstün yetenekli çocuklar, Hızlı İşlem Yapabilme Yetisi gereken 
görevlerde ortalama öğrencilerden hızlı olamamakta ve İşlemleme Hızı puanları toplam 
IQ puanlarını düşürebilmektedir. Bu nedenle, WISC-IV testi ile üstün yetenekli 
programına seçim yapılması uygun bulunmamaktadır (18). 

3.3.1.2 Stanford - Binet Zekâ Ölçeği 

Stanford-Binet 5 (SB-5), 2003 yılında Cattell-Horn-Carroll’ın zekâ teorisine 
uygun olarak yeniden düzenlemiştir. SB-5 sözel ve görsel testler arasında eşit olarak 
ayrılmış 10 alt testten oluşur. Akıcı Akıl Yürütme (Fluid Reasoning), Bilgi (Knowledge), 
Niceliksel Akıl Yürütme (Quantitative Reasoning), Görsel-Uzamsal İşlemleme (Visual-
Spatial Processing) ve Çalışma Belleği (Work Memory) değerlendirilen beş yetenek 
alanıdır. SB-5’in temel avantajı, zamana dayalı olmamasıdır. Bu nedenle test, “yansıtıcı 
üstün yetenek”lileri (reflective) göz ardı etmemektedir (Akt. 1). 2 ila 85 yaş normları 
arasında uygulanabilmektedir. Toplam IQ ile tanılama yapıldığı durumlarda, 
tanılamadaki en önemli sınırlılığı ise WISC-III’e göre puanların önemli ölçüde 
azalmasıdır. 

SB-5 test takımının üstün zekâlı/üstün yetenekli çocukları değerlendirmede 
etkili olup olmadığı sorusunun cevabı birçok değişkene bağlıdır. SB-5; tanılamada güçlü 
sözel akıl yürütme becerilerinden ziyade görsel-uzamsal ve matematik becerilerinin 
temel alınması, kesme noktasının 120 olarak belirlenmesi ve Rasch Puanlama Metodu 
kullanılması hâlinde üstün yetenekli çocukları değerlendirmede etkili olabilmektedir. 
Norm tablolarından çıkarılan IQ puanının, üstün yetenekli çocuklar için kullanılan diğer 
ölçme araçları ya da SB’nin ilk versiyonlarından elde edilen puanlardan önemli ölçüde 
düşük olduğu görülmektedir (18). 

3.3.1.3 Diğer Bireysel Zekâ Testleri 

Bilişsel Değerlendirme Ölçeği, 5-7 yaşları arasındaki çocuklara bireysel olarak 
uygulanmaktadır. Sistemde 4 bileşen, 8 alt ölçekten oluşan Temel Batarya ve 12 alt 
ölçekten oluşan Standart Batarya bulunmaktadır. Sistemdeki 4 bileşen; Planlama 
(sayıları eşleme, planlı kodlar), Dikkat (ifadesel dikkat, sayı bulma), Eş Zamanlılık 
(sözel olmayan matrisler, sözel mekânsal ilişkiler) ve Ardışıklık (sözcük dizileri, cümle 
tekrarları)’tır (17). 

Kaufman Çocuklar İçin Değerlendirme Bataryası-II, 7-18 yaş aralığındaki 
çocukların zekâ ve başarılarını değerlendirmektedir. Batarya’da Ardışık Bilgi İşleme, Eş 
Zamanlı Bilgi İşleme, Öğrenme, Planlama ve Bilgi alt ölçekleri bulunmaktadır (17). 
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Kırcaali-İftar (2009), WISC-R ve Stanford Binet Zekâ Testlerinin yanı sıra 
Goodenough-Harris Adam Çizme Testi, Porteus Labirentleri Testi, Leiter Uluslarurası 
Performans Testi, Cattel Zekâ Testi ve Kohs Küpleri Zekâ Ölçeğini Türkiye’de 
kullanılan testler olarak sıralamaktadır (20). 

Goodenough-Harris İnsan Resmî Çizme Ölçeği, 3-15 yaş aralığındaki 
çocuklara grup olarak da uygulanabilen bir testtir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması 1971 
yılında Perin Uçman tarafından yapılmıştır. Çocukların resimsel betimlemelerinin 
kendilerine ve başkalarına ilişkin algılarını ortaya koyduğu varsayımına dayanmaktadır. 
Çocukların yaptığı resimler ile zekâlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş olan ölçeğin 
çocuk hakkında karar verirken tek başına kullanılmaması önerilmektedir. 

Porteus Labirentleri Testi, bireysel zekâ testi olarak kullanılan, sözel 
açıklamaya dayalı olmayan bir testtir. Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılan test 
12 labirentten oluşmaktadır. 7-14 yaş aralığında uygulanmaktadır. 

Gözden Geçirilmiş Leiter Uluslararası Performans Ölçeği (LEITER-R), 2-21 
yaş aralığında uygulanmak üzere desenlenen test, bireylerin zihinsel performanslarını 
belirlemeyi amaçlamaktadır. Dile dayalı olmayan ve kültürel normlardan arındırılmış bir 
performans testidir. Ölçeğin zihinsel yetersizliğin ve üstün zekâlılığın tanılanmasında 
kullanıldığı belirtilmektedir (17, 21). 

Cattel Zekâ Testi, R. B. Cattel (1957) tarafından geliştirilen testin Türkçe 
uyarlama çalışmasını Toğrol (1974) gerçekleştirmiştir. 2A, 2B ve 3A formları 
bulunmaktadır. 4-7, 7-14 ve 14+ yaş aralığında uygulanabilen kültürden arınmış bir 
testtir. 

Kohs Küpleri Zekâ Ölçeği, 3-19 yaş aralığında bireysel olarak uygulanabilen 
süreli bir testtir. Ölçek 17 kart ve desenli küpten oluşmaktadır. 

3.3.1.4 Grup Zekâ Testleri 

Grup zekâ testleri, bireysel testlerden daha az güvenilir ve geçerli testlerdir. 
Motive edilmeyen çocuklar informal olarak gözlenen yeteneklerinden daha düşük IQ 
puanları alabilirler. Grup testleri genellikle okumaya ağırlık verir ve gerçek okul 
başarısıyla yüksek düzeyde ilişkilidir. Bu testlerden elde edilen düşük puanların, zayıf 
okuma becerisini yansıtıyor olması mümkündür (22). 

Grup testleri süreli olduğundan, bu testlerde hız önemli bir faktördür. Bireysel 
zekâ testlerinde aynı durum söz konusu değildir. Süre faktörü daha çok yansıtıcı 
(reflective) ve mükemmeliyetçi üstün yetenekli çocukların puanlarını düşüren bir etkiye 
sahip olabilir (Akt. 1). 
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Grup zekâ testlerinin en büyük avantajı, ders notları düşük olan, gerçek 
potansiyeli hakkında ipucu yansıtamayan ve dolayısıyla akademik olarak başarısız 
görünen öğrencileri tanılayabilmesidir. Bununla birlikte sadece zekâ testi puanlarına 
ağırlık verilmesi yaratıcı öğrencilerin, sanat, müzik, bilgisayar, matematik ve sosyal 
çalışma gibi akademik ve sanat alanlarında üstün öğrencilerin ve daha yansıtıcı 
(reflective) ve mükemmeliyetçi öğrencilerin belirlenememesi sonucunu beraberinde 
getirebilir. 

Zekâ, testlerden elde edilen değer ile eş anlamlı değildir. Bir çocuğun zekâ 
testinde kesme noktası ile üstün yetenekli olarak etiketlenmesi, üstün yetenekliliğin tek 
boyutlu bakış açısını desteklemektedir. Kesme noktasını geçemeyen diğer bütün 
çocuklar ‘üstün yetenekli olmayan’ olarak değerlendirilmektedir (4). Bu durum zekâ 
testlerinin en önemli sınırlılıkları arasındadır. 

3.3.1.5 Sözel Olmayan Zekâ Testleri 

Sözel olmayan, akıl yürütmeyi değerlendiren testler; dil, kültürel ve ekonomik 
dezavantajları nedeniyle başarısız olan ve işitme, konuşma, dil güçlükleri olan üstün 
yetenekli öğrencileri tanılamada kullanılmaktadır. WISC-Performans Ölçeği sözel 
becerilere vurgu yapmadığından kimi zaman sözel olmayan ölçü olarak kabul 
edilebilmektedir. 

Üstün zekâ/üstün yetenekliliği tanılamada kullanılan sözel olmayan zekâ 
testleri; Raven-İlerleyen Matrisler, Leiter Uluslararası Performans Ölçeği, Naglieri Sözel 
Olmayan Yetenek Testi’dir (Akt. 1, 22, 23). Sözel olmayan zekâ testlerinin her biri 
kendine özgü niteliklere sahiptir (23). 

3.3.2 Başarı Testleri 

Özel akademik yetenek, üstün yetenekliliğin önemli bir kategorisini 
oluşturmaktadır. Standardize edilmiş başarı testleri üstün akademik yetenek göstergeleri 
ve ulusal normlara dayalı puanlar sağlamaktadır (Akt.1). İlköğretimde uygulanmaya 
başlanan testler, yetersizlik gösteren üstün yetenekli (öğrenme güçlüğü gibi) ve yaratıcı 
öğrencilerin tanılanmasında yetersiz kalmaktadır (22). 

IQ ölçümleri ve başarı testleri objektiflik, geçerlik ve güvenirlik ölçme 
kriterlerini en iyi karşılama özelliğine sahip olduğu düşünülen testlerdir. Bununla birlikte 
genel üstün yeteneklilik özelliklerinden farklılaşan iki farklı gereksinimlilik durumları 
söz konusu olduğunda (üstün yetenek ve DEHB, üstün yetenek ve özel öğrenme güçlüğü 
gibi) ve yaratıcılık, üretkenlik gibi üstün yetenek tanılama kriteri olarak belirlenen 
özellikleri değerlendirmede yetersiz kalabilmektedirler. 



125 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

3.3.3 Yaratıcılık Testleri 

Yüksek yaratıcılık, yüksek zekâ ile birlikte giden bir yetenek olarak düşünülse 
de, araştırma sonuçları yaratıcılığın yüksek zekâ gerektirmediğini, yüksek zekâ ile 
yaratıcılık arasında düşük bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Yaratıcılık testleri, sınıf ortamında gözlemlenemeyen ya da ortaya çıkmayan 
kendine özgü yaratıcı öğrencileri tanılamada kullanılabilir. Yaratıcılık testleri, farklı 
düşünme testleri ile ilgi ve biyografik özellikleri değerlendiren iki kategoride ele alınır. 
En yaygın olarak kullanılan farklı düşünme testi, Torrance Yaratıcı Düşünme Testi 
(TYDT)’dir (Akt. 1). 

E. D. Torrance tarafından 1966 yılında geliştirilen test bataryası “sözel” ve 
“şekilsel” kısımlardan oluşmaktadır. Testin sözel kısmında 7 adet, şekilsel kısmında ise 
3 adet alt test bulunmaktadır. TYDT sözel kısımda bulunan alt testler sırasıyla, “Soru 
Sorma”, “Nedenlerini Tahmin Etme”, “Sonuçlarını Tahmin Etme”, “Ürün Geliştirme”, 
“Alışılmadık Kullanımlar”, “Alışılmadık Sorular” ve “Farz Edin ki” alt testleridir. 
TYDT şekilsel kısımda bulunan alt testler sırasıyla “Resim Oluşturma”, “Resim 
Tamamlama” ve “Doğrusal Daireler” alt testleridir (24). 

TYDT’nin anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim öğrencileri ve yetişkinler için olan 
A ve B formları Aslan (1998) tarafından Türkçeye adapte edilerek, geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları yapılmıştır (25). 

3.3.4 Üçlü Yetenek Testi 

Üçlü Yetenek Testi, Üçlü Zekâ Teorisi’ne dayanmaktadır. Teori; analitik, 
yaratıcı ve pratik zekâyı içermektedir. Sternberg’in teorisi zekâyı genişletilmiş bir 
şekilde ele almaktadır. Üçlü Yetenek Testi (Triarchic Abilities Test-TAT); üç alanda test 
takımı (sözel, nicel ve şekilsel), çoktan seçmeli ve yazılı olmak üzere iki test tipini 
içermektedir. Üçlü Yetenek Testi; analitik, sentezci-bütünsel ve pratik beceriler, 
otomasyon, sözel, niceliksel ve şekilsel işlemleme olmak üzere yedi alt puan 
vermektedir. 

3.3.5 Woodcock Johnson III 

Woodcock ve Johnson tarafından 1977’de geliştirilen batarya, 1989 ve 2001 
yıllarında yeniden revize edilmiş, 2007 yılında ise normatif güncellemesi yapılmıştır. WJ 
III, “Bilişsel Yetenek Testleri” (WJ III Tests of Cognitive Abilities) ve “Başarı Testleri” 
(WJ III Tests of Achievement)  olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her iki batarya 
da 2 ila 90 yaşları arasında uygulanabilmekte; genel zihinsel yetenek, özel bilişsel 
yetenekler, akademik yeterlilik, sözel dil ve başarıyı ölçen kapsayıcı bir sistem 
sağlamaktadır (26, 27). 
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Bilişsel Yetenek Testleri ve Başarı Testleri standart batarya ve tamamlayıcı 
batarya olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Standart Batarya, zihinsel yeteneğin farklı 
yönlerini; Tamamlayıcı Batarya ise farklı zihinsel alanları daha derinlemesine ölçmeyi 
ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştımacılar, amaçları ve değerlendirmenin 
genişliğine bağlı olarak sadece Standart Batarya’yı ya da her iki bataryayı birlikte 
kullanabilmektedir (26, 27). 

3.3.6 Aday Gösterme 

Öğretmen: Öğretmen gözlem ve önerileri birçok tanılama modeli içerisinde yer 
almaktadır. Kontrol listeleri ve dereceleme ölçekleri aracılığıyla objektif puanlamalar 
yapılabilmektedir. En önemli sınırlılığı, öğretmenlerin sınıf ortamında kendilerini 
memnun eden, işbirlikçi, başarılı, uyumlu, yetersizliği olmayan öğrencileri aday 
gösterme eğiliminde olmalarıdır. Ortalama ya da ortalamanın altında performans 
gösteren yüksek zihinsel potansiyelli öğrenciler, başarılı öğrenciler arasında gözden 
kaçabilmektedir (Akt. 1). 

Ebeveyn: Çocuk ve gençleri en iyi tanıyan ebeveynleridir. Ebeveynlerin 
çocuklarının ilk aylarına ve erken çocukluk dönemine ilişkin gelişimsel farkındalıkları 
mevcuttur. Ebeveynin aday göstermesi; ebeveynlerin çocuklarını değerlendirmede 
objektifliklerinin düşük olması, yanlı karar verme, gerçekçi değerlendirmenin düşük 
olması gibi nedenlerle çok fazla kullanılmamakla birlikte, son dönemde dile getirilen 
çoklu kriter yaklaşımları içerisinde önerilmektedir (Akt. 1). 

Akran: Akranlar, üstün yetenekli sınıf arkadaşlarını belirleyebilmektedir. 
Doğrudan, gizli ya da oyun formatında sorularla akran aday gösterme formu ya da 
stratejisi geliştirilebilir. Aday gösterme formlarında yer alan “En iyi seçenek olduğunu 
düşündüğünü yaz”, “Birden fazla aday gösterebilirsin”, “En iyi seçenek olarak kendini 
düşünüyorsan yazabilirsin” gibi yönergeler etkili olabilmektedir (Akt. 1). 

Kendini Aday Gösterme: Öğretmenler; yetenek, yaratıcılık, motivasyon gibi 
özellikleri ya da başarısız ve uyumsuz öğrencileri gözden kaçırabilmektedirler. Kendi 
kendini aday gösterme, özellikle akran baskısı nedeniyle özel yeteneklerin maskelendiği 
yıllarda (ortaokul ve yüksekokul) önerilmektedir (Akt. 1). 

3.3.7 Alternatif Değerlendirme 

Alternatif Değerlendirme; Performansa Dayalı Değerlendirme, Otantik 
Değerlendirme, Portfolyo Değerlendirme ve Dinamik Değerlendirme’yi içermektedir. 

Alternatif değerlendirmeyi vurgulayan araştırmacılar, yalnız zekâ testlerine 
güvenmemektedirler (6). Alternatif değerlendirme sürecinde öğrencinin belli bir sürede, 
belli sorulara verdiği yanıtlara bağlı olmaksızın ürün geliştirme sürecinin ve tamamladığı 
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ürün çalışmasının niteliğinin değerlendirilmesi söz konusudur. Ürün ve performans 
değerlendirme hem üstün yetenekliliğin tanılanma sürecinde hem de üstün yetenek 
programını değerlendirmede kullanılabilir. 

Performansa Dayalı Değerlendirme; öğrencinin orijinal ya da kuralları 
önceden belirlenmiş bir ürün oluşturmasını gerektirmektedir. Performansa Dayalı 
Değerlendirme, kısa bir hikâye ya da bilgisayar programı yazma, rol oynama, deney 
tasarlama, melodi oluşturma, askerî ya da politik strateji oluşturma, yardım toplama 
stratejisi geliştirme gibi örnekleri içermektedir. 

Otantik Değerlendirme; öğrencilerin, öğrendiklerini gerçek dünyada 
uygulamalarına dayalıdır. Otantik ve performansa dayalı değerlendirme özellikle 
kültürel olarak farklı üstün zekâlı/üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasına katkı 
sağlama potansiyeline sahiptir (28). 

Portfolyo Değerlendirme; öğrenci çalışmalarının akademik ürün ve başarılarını 
yansıtır. 

Dinamik Değerlendirme; öğrenci ve sorumluluğu (ödevi) arasındaki etkileşime 
odaklanır. Ödevler, probleme dayalı olmalı ve karmaşık stratejiler gerektirmelidir. 
Problemin çözümünde kullanılan bilginin etkililiği ve bu bilgiyi yeni görevlere transfer 
edebilme önemlidir. Bu şekilde çeşitli düzeylerde gözlem fırsatı sağlamaktadır. Dinamik 
Değerlendirme Modeli, yetersiz temsil edildiği düşünülen üstün yetenekli öğrencilerin 
tanılanıp tanılanmadığına karar vermek için kullanılır (23). 

3.3.8 Dereceleme Ölçekleri 

Öğretmen tarafından tutulan dereceleme ölçekleri, üstün yetenek programlarına 
(tarama ve tanılamada) kabul için yaygın şekilde kullanılan ölçekler arasındadır. Zekâ 
testlerini takiben kullanılan ikinci ölçeklerdir (23). Öğretmenin konu ile ilgili 
donanımının yetersizliği ve yanlılığı, sınırlılık oluşturabilmektedir. 

3.4 TANILAMA MODELLERİ 

3.4.1 Renzulli Döner Kapı Modeli-Yetenek Havuzu Tanılama Planı 

Renzulli tanılama sisteminin odak noktası, “Yetenek Havuzu” öğrencileridir. 
Tanılama sisteminin amaçları, “Renzulli Üçlü Halka Modeli”nin üstün yeteneklilik 
tanımlamasıyla ilişkilidir (29). 

Renzulli Döner Kapı Modeli (Renzulli Revolving Door Model), öğrencileri 
çeşitli ölçümlere katılma fırsatı sağlayarak seçmeyi ve öğrencilerin özel yaratıcı, üretken 
etkinlikler-deneyimler içerisinde dönmelerini sağlamaktadır. Okul popülasyonunun 
yüksek potansiyelli öğrencileri, çeşitli ölçümlerle (başarı testleri, öğretmen önerileri, 
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yaratıcılık değerlendirmesi, çalışma örnekleri gibi)  % 15-20’lik “Yetenek Havuzu”na 
dâhil olurlar. Aynı zamanda öğrencilerin ileri düzey ilgilerini, yüksek yaratıcılık ve 
motivasyon belirtilerini yakalayabilmek amacıyla, öğrencinin sınıfta yapılan 
zenginleştirme deneyimlerinde de gözlemlenmesi sağlanır. Öğrencilerin yetenekleri, 
ilgileri ve öğrenme biçimlerine ilişkin bilgiler “Toplu Yetenek Portfolyo”sunda toplanır. 
Düzenli aralıklarla incelenen ve yeniden analiz edilen bu bilgiler; kariyer danışmanlığı, 
zenginleştirme aktiviteleri gibi kararların alınmasında yol gösterici olmaktadır (7). 

Renzulli’ye göre, üstün yetenekli popülasyonu çok çeşitlidir. Bu nedenle üstün 
yetenekli çocuğun tek bir evrensel imajı oluşturulamaz. Aynı durum tanılama için de 
geçerlidir (30). 

Renzulli ve Reis (1997); Renzulli (2005) beş basamaklı planı şu şekilde 
açıklamaktadır (Akt.1): 

AŞAMA I - Test Puanı Önerileri (Test Score Nominations): Yetenek 
Havuzu’nun yarısı standardize edilmiş zekâ ve/veya başarı testleri ile seçilir. % 92’lik 
dilimde puan alan öğrenciler ayrıca bir değerlendirmeye gerek kalmadan kabul edilir 

AŞAMA II - Öğretmen Önerileri (Teacher Nominations): Bu aşama, standart 
testler ile karar verilemeyen, fakat farklı özellikler sergileyen öğrencilerin önerilmesine 
imkân verir. “Aşama I” aracılığıyla kabul edilen öğrenciler bildirildikten sonra, 
öğretmenler özellikle yüksek yaratıcılık, yüksek motivasyon, olağanüstü ilgi ve 
yetenekler, özel alanlarda üstün performans ve potansiyel sergileyen öğrencileri aday 
gösterirler. Bu süreçte eğitim alan öğretmenlerin önerileri ile seçilen öğrenciler, Test 
Puanı ile önerilen öğrencilerle eşit değerde Yetenek Havuzu’na kabul edilir. 

Bu prosedür için öğretmen aday gösterme formu ve dereceleme ölçekleri 
kullanılır. Dereceleme ölçekleri düşük dereceli öğrencileri elemek için kullanılmaz. 
Öğrencilerin toplu profillerini oluşturmak için kullanılır. Öğretmenlerin çok fazla aday 
gösterdiği durumlarda okul kurulu tarafından öğretmenlerden, sıralamalarını gözden 
geçirmeleri istenir (29). 

AŞAMA III - Alternatif Değerlendirme Yolları (Alternative Pathways): 
Kendini aday gösterme, ebeveyn, akran önerileri, yaratıcılık testi sonuçları ürün 
değerlendirmeyi içerir. 

Test Puanı, Öğretmen Aday Gösterme ve Alternatif Değerlendirme Yolları 
arasındaki en önemli farklılık, Alternatif Değerlendirme Yolları’nın otomatik olarak 
gerçekleşmemesidir. Bir ya da daha çok alternatif yol ile önerilen öğrenciler seçim 
komitesi tarafından yeniden incelenir. Seçim komitesi birçok durumda önceki okul 
kayıtları, öğrenci, öğretmen ve ebeveyn görüşmeleri ve bireysel değerlendirme 
uygulamalarının incelenmesini içeren “Örnek Olay Çalışması” yürütebilir. Komitenin 
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kararı ile “kabul edilme” gerçekleşir. Bazı durumlarda bir ya da daha fazla alternatifle 
önerilen öğrenciler denemeye dayalı olarak programa yerleştirilirler. 

AŞAMA IV - Özel Öneriler (Special Nomination): Bu aşama, tanılama 
sistemindeki iki “güvenli kapı”dan biridir. Öğretmenin yanlılığı-ön yargılarından 
kaçınmak amacıyla, aday gösterilen bütün öğrencilerin listesi bütün öğretmenlere 
dağıtılır. Amaç, öğretmenlerin listede olmayan öğrencileri aday göstermelerine olanak 
sağlamaktır. Bu prosedür, şimdiki öğretmeni tarafından önerilmeyen öğrencilerin önceki 
öğretmenleri tarafından önerilmelerine, Yetenek Havuzu’nda yer alan öğrenciler için 
öğretmenlerin önceki deneyimlerine dayalı öneride bulunmalarına ve normal sınıflarda 
zenginleştirme yaşantılarının bir parçası olarak karşılaşılabilecekleri öğrencileri de 
önermelerine imkân verir. Özel bir alanda olağanüstü güçlü yönleri olan ya da 
olağanüstü şekilde yaratıcılık gösteren öğrenciler önerilebilir. 

Bu aşama, tüm okul mevcudunun son kez gözden geçirilmesini sağlar. Öğrenci 
listesi bütün öğretmenlere sunulur, aynı zamanda geçmiş yıllarda derslere giren 
öğretmenlerin de listeyi görmesi sağlanarak “tekrar tarama” yapılmış olur. Böylece 
kişisel ve ailevi problemler nedeniyle başarısız olan ya da okulu bırakmak isteyen 
öğrencilerin önerilmesine olanak verilmiş olunur.  

Alternatif Değerlendirme Yolları’nda olduğu gibi otomatik kabul gerçekleşmez. 
Ayrıca “Örnek Olay Çalışması” uygulanabilir ve son karar seçim komitesine bırakılır. 

AŞAMA V - Ebeveyne Bildirim ve Ebeveynin Oryantasyonu (Notification 
and Orientation Parents): Yetenek Havuzu’na yerleştirildiği belirtilen bütün öğrencilerin 
ailelerine, programın kapsamlı açıklaması ve bildirim mektubu gönderilir. Mektup, 
çocuğun “üstün” olarak etiketlendiğini göstermemektedir. Bununla birlikte aile 
oryantasyon programına davet edilmekte ve programın yapısı açıklanmaktadır. Aileler, 
Yetenek Havuzu’na kabule nasıl karar verileceği, programın yıllık uygulandığı ve 
öğrencinin süreç ve katılımının değerlendirilmesinin bir sonucu olarak yıl boyunca 
havuzda kalabileceğine ilişkin bilgilendirilirler. Aileler, çocukları ya da program 
hakkında ek bilgi istediklerinde bireysel randevu alırlar. Benzer bir oryantasyon 
programı öğrencilere de uygulanır. Öğrencilere “üstün” oldukları söylenmez fakat Üçlü 
Halka Kuramı tartışmaları ve genel-özel yeteneklerini geliştirme çalışmaları aracılığıyla 
üstün davranışların gelişimini anlamaya çalışmaları kendi sorumluluklarının parçası 
olduğu kadar programın da amacıdır (29). 

AŞAMA VI - Faaliyet Bilgi Önerileri (Action Information Nominations): 
Büyük çaba gösterilmesine rağmen, sistem ara sıra Yetenek Havuzu’na seçilemeyen 
öğrencileri farkına varmadan atlayacaktır. Faaliyet Bilgi Mesajlarını (Action Information 
Message) içeren “Okul Çapında Zenginleştirme Modeli”nin bu parçası, bağımsız bir 
proje yürütmek isteyen, okulda ya da okul dışında özel bir konu, çalışma alanı, sorun, 
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fikir ya da durum ile heyecanlanan, aşırı derecede ilgilenen bir öğrenci olduğunda oluşan 
dinamik etkileşimler olarak tanımlanabilir. Faaliyet Bilgi Önerileri, performansa dayalı 
değerlendirme kavramından gelmektedir ve tanılama sisteminin ikinci “güvenli kapısı” 
olarak sunulmaktadır (29). Faaliyet Bilgi Mesajları, öğrencinin ileri seviye faaliyetlerine 
otomatik olarak katılması anlamına gelmemekle birlikte, bazı faaliyetlere hak kazanıp 
kazanamadığına ilişkin tekrar gözden geçirme fırsatı sağlar. 

Faaliyet Bilgisi, aynı zamanda projeler için yetenek havuzunda yer almayan 
öğrencileri aday göstermede ve Üçüncü Tip Zenginleştirme Çalışmaları içerisinde 
bireysel ya da küçük grup araştırma alanlarına karar vermek amacıyla da 
kullanılabilmektedir. Bu öneriler izleme komitesi tarafından yeniden 
incelenmektedir(Akt. 1). 

Renzulli Tanılama Sistemi tablo 3.1’de verilmektedir (29, 31).7 

Tablo 3.1 Renzulli Tanılama Sistemi 

Test Puanı Kriteri 
(Yetenek Havuzu’nun 
yaklaşık % 50’si) 

Aşama 1 
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Test Dışı Kriter 

(Yetenek Havuzu’nun 
yaklaşık % 50’si) 

Aşama 2 Öğretmen Önerileri 

Aşama 3 Alternatif Yollar  →  Örnek Olay 

Aşama 4 Özel Öneriler → Örnek Olay 

 Aşama 5 Aile Önerileri 

 Aşama 6 Faaliyet Bilgi Önerileri 

 

Renzulli Yetenek Havuzu Modeli’nin avantajları; 

 Daha fazla öğrenci katılım fırsatına sahip olur. 

 Tanılama esnek ve çok boyutludur. 

 Tanılama bütün yıl devam eder. 

 Öğrencilerin kendi kendilerini aday göstermeleri teşvik edilir. 
                                                        

7 Renzulli Identification System’den uyarlanmıştır. 

% 99 

 

 

%92 
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 İlgisiz ve başarısız öğrenciler kaynak odada zamanını boşa harcamaz. 

 Elitizm yüklemesi azalır ya da elimine edilir. 

 Kesin ve hızlı karar verme zorunluluğu elimine edilir (% 3-5 ya da kesme 
noktasına dayalı kriterler) (Akt.1). 

3.4.2 Maker DISCOVER Problem Matrisi 

Maker, üstün zekâlılığı ‘karmaşık sorunların üstesinden gelebilme yeteneği’ 
olarak tanımlamakta ve üstün zekâlılığın anahtar ögesini bireylerin kompleks 
problemleri (ilgi ve istekle) çözme yeteneğinin oluşturduğunu belirtmektedir (32). 
DISCOVER8 Problem Matrisi (Maker DISCOVER Problem Matrix-DPM), farklı 
türlerde problem geliştirmeye yarayan bir problem geliştirme modelidir. Matris iyi 
yapılandırılmış problemlerden iyi yapılandırılmamış problem aralığında yer alan 6 
problem türü içermektedir. Performansa dayalı tanılama sürecidir. Etkili, mükemmel ve 
ekonomik bir şekilde karmaşık problemleri çözme yeteneğini değerlendirir. Hem eğitim 
etkinliklerinin hem de üstün yeteneği tanılama ve değerlendirme araçlarının 
tasarlanmasında kullanılmaktadır (33). 

Maker (1994), öğrencilerin problem çözme performanslarının 
değerlendirilmesinin üstün zekâlılığın bir değerlendirmesi olduğu, basit problemleri 
çözmekten çok kompleks problemleri çözme becerisinin üstün zekâlılık hakkında bilgi 
verdiğini düşünmektedir (33). 

DPM, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirme ve değerlendirme 
amacıyla geliştirilen DISCOVER Müfredat Modeli (DISCOVER Curriculum 
Model)’nde, eğitim-öğretim etkinlikleri ve ölçme değerlendirme uygulamalarında üstün 
zekâlı ve yetenekli öğrenciler için farklı türde problem üretiminde etkin kullanılmaktadır 
(Akt.1, 33). DISCOVER Müfredat Modeli’nde, Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı’ndaki 
zekâ alanlarına göre farklı türde geliştirilen problemler üzerinden üstün zekâlı ve 
yetenekli öğrencilerin çeşitli zekâ alanlarındaki problem çözme performans ve 
gelişimleri izlenebilmektedir. 

Uzamsal Zekâ, öğrencilerin geometrik şekiller oluşturmasını gerektiren Pablo 
karton parçaları ve tangramlarla değerlendirilir.  

Dilsel Zekâ, hikâye anlatma ve hikâye yazma ile değerlendirilir. Uzamsal ve 
dilsel aktivitelerde orijinallik, karmaşıklık ve neden-sonuç ilişkileri aranır.  

                                                        
8 Discovering Intellectual Strengths and Capabilities through Observation while allowing Varied Ethnic 
Responses 
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Mantık-Matematik Zekâ ise 12 matematik problemi ve tangramlarla 
değerlendirilir. Matematik problemlerinde esnek ve orijinal düşünme kadar strateji 
kullanımı da önemlidir. 

DPM’ye uygun hazırlanan farklı türdeki problemler üzerinden performansa 
dayalı ölçme-değerlendirme yapılabildiği için DPM’ye uygun geliştirilen ölçme araçları 
diğer birçok araca göre daha kullanışlıdır (33). 

DISCOVER Problem Matrisi’nde her öğrencinin tüm aktivitelerdeki özel 
davranışları ve problemlerle ilişkili yorumları gözlemciler tarafından kaydedilmektedir. 
Aynı zamanda öğrencinin bütün problem çözme becerisi derecelendirilerek 
değerlendirmektedir. Beş aktivitenin iki ya da daha fazlasında yeterlilik derecesi verilen 
öğrenciler üstün yetenek programına yerleştirilirler ya da ayrıca test edilirler. Modelin 
baştan sona vurgusu; etkili, yeterli ve yaratıcı problem çözebilmedir. 

3.4.3 ENTER Modeli 

Almanya’da tanılama ve yeteneği geliştirme bir ihtiyaç olarak görülmektedir. 
1988 yılında Üstün Yeteneklilik Çalışma Merkezi (Center for the Study of Giftedness)  
kurulmuştur. Üstün yeteneğin sadece IQ ile tanılanamayacağı ilkesine dayanan, Çoklu 
Üstün Yeteneklilik Modeli, Mönks (1992) tarafından geliştirilmiştir. Ülkede en yaygın 
olarak kullanılan tanılama modeli ENTER modelidir (6). 

Modelin adı “Araştırma - Daraltma - Test Etme - Değerlendirme - Gözden 
Geçirme (Explore - Narrow - Test - Evaluate - Review)” her biri tanılama sürecinin 5 
tanı basamağı olan kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır (34). 

ENTER modeli, tanılama planının “teorik model”, “kaynaklar” ve “tanılama 
amacı” olmak üzere üç özel koşula bağlı olduğunu belirtmektedir. 

Tanılama Koşulları: Somut tanı imkânları uygulamada mevcut olan kaynaklar 
tarafından sınırlandırılmaktadır. Olumsuz kaynak koşulları, tanılama niteliğinin 
bozulmasına yol açmaktadır. Böyle bir durumda da tanılama sürecindeki çabalar boşa 
çıkmaktadır. 

Gerçek tanılama ne çeşit ve ne kadar bilgi toplanacağına karar verdiği için 
tanılama amacına bağlıdır. Örneğin amaç, çocuğun sınıf atlayıp atlamayacağına karar 
vermekse, hızlı bir şekilde çocuğun akademik öğrenme potansiyeli değerlendirilmelidir. 
Eğer amaç, çocuğun müzik alanında mükemmel bir seviyeye ulaşıp ulaşmadığına karar 
vermekse, sanat alanındaki öğrenme yeterlilikleri bu sürecin odağı olacaktır (34). 

ENTER Tanı Basamakları: Modeldeki tanılama amacı, bireyi üstün yetenekli 
olarak etiketlemek değildir. Amaç, bireyin öğrenme yoluna karar verebilmektir. İlk üç 
basamakta temel olarak özel veriler toplanmaktadır.  
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İlk basamak olan “Araştırma” basamağında,  öncelikli olarak birey ve onun 
etrafını çevreleyen sistem ile etkileşimi araştırılır. Okul, ev ve akran grupları içerisindeki 
davranış modelleri ve genel performans seviyeleri ile ilgilenilir. Çocuğun alanı, 
yetenekleri, genel performans düzeyi ve davranış özellikleri; sosyal çevresindeki 
kişilerle görüşülerek toplanmaktadır.  

İkinci basamakta birey için bir yetenek alanı tanımlaması denenir. “Daraltma” 
yetenek alanını tanımlama, gözlemler, dereceleme ölçekleri, kontrol listeleri ve 
görüşmeler ile gerçekleştirilir. Daraltma; kişiliğin diğer yönleri ile ilgili bilgi toplamak 
anlamına gelmektedir.  

Üçüncü basamak “Test Etme”; psikolojik testler, başarı testleri, gözlemler 
aracılığı ile elde edilen, başarı için engelleyici olabilen faktörleri, tanımlanan yetenek 
alanları ile ilgili niceliksel veriyi içerir. Bu tanı basamağının amacı, tanılama analizi ile 
öngörülen faaliyetleri yapabileceği bireysel öğrenme yolunu tanımlamaktır.  

Özetle ilk üç basamak; 

 Araştırma; birey ve çevresini oluşturan sistemlerle etkileşimini, 

 Daraltma; birey için uygun yetenek alanının belirlenmesini, 

 Test Etme; birey için öğrenme yolunun belirlenmesini  

içermektedir. 

“Değerlendirme” ve “Gözden Geçirme” basamakları tanılama (4. basamak) ve 
“Tanılama Modeli”nin (5. basamak) geçerliliğini doğrulamaya hizmet etmektedir.  

Dördüncü basamak, sürecin gerçek amacı ile ilgili kararın çocuğun programda 
başarılı olup olmadığının değerlendirilmesi anlamındadır. Kararın tanılama amacına 
uygun verilip verilmediğini değerlendirir.  

Beşinci basamak, tanılama amacı ve temelini oluşturan üstün yeteneklilik 
modelleri ile ilgilidir. Bu basamak, tanılama amacının bireyin mükemmellik gelişimini 
en uygun şekilde destekleyip, desteklemediğinin eleştirel bir şekilde gözden 
geçirilmesidir (34). Tanılama amacı bireye uygun olmayabilir ya da uygulanan model 
üstünlüğün gelişimini açıklayan ilgili faktörleri içermeyebilir (7). 

3.4.4 Münih Üstün Yeteneklilik Modeli 

Yordayıcı, moderatör ve kriter değişkenlerinin farklılaştırılmış 
değerlendirilmelerinden oluşan Münih Üstün Yeteneklilik Modeli (Munich Model of 
Giftedness) Şekil 3.1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 3.1 Münih Çok Boyutlu Üstün Yeteneklilik Modeli 

 

Bu modelde üstün yeteneğin tanılanması Münih Üstün Yeteneklilik Bataryası 
(The Munich Giftedness Test Battery-Münchner Hochbegabungs-Testbatterie/MHBT) 
ile yapılmaktadır. MHBT, çok yüksek seviyede yeteneğin farklılaştırılmış 
değerlendirmesi için test ve ölçekler içermektedir. MHBT ölçekleri, üstün yetenekliliğin 
desteklenmesi ve gelişimi ile ilişkili bilişsel ve bilişsel olmayan (özellikle motivasyonel) 
kişilik özellikleri ve sosyal-çevresel değişkenler kadar yeteneği yordayıcı ve araştırıcı 
değişkenleri de değerlendirmektedir (8). 

Model ‘çok üstün’ yetenekli çocuklar ve ergenleri desteklemede; desteklemenin 
amacının ne olduğu, neyin destekleneceği, (kapsamlı kişilik gelişimi ya da özel bilgi ve 
özel yetenek alanları) ve destekleyici ölçümlerin nasıl ve nerede yapılacağı soru ve 
cevaplarını dikkate almaktadır. 
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3.4.5 Nörobilişsel Yaklaşım 

Nörobilişsel yaklaşım çerçevesinde bilişsel süreçler, sinir sisteminin yapı ve 
süreçleri temelinde ele alınmakta; bu temele uygun yöntem ve tekniklerle incelenmekte 
ve bu alanın kavram, model ve kuramları ile anlaşılmaya çalışılmaktadır (35). 

Karakaş (2002)’a göre zekâ, beyin yapı ve işlevleri ile bilişsel işlevlerin hem 
yatay hem de dikey eksende gelişmesinin sonucudur. Son yıllarda, artık tek boyutlu 
olarak ele alınmayan ve zekâ olarak adlandırılan karmaşık yeteneğin çok yönlü 
ölçümünde bilişsel süreçlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir (36). 

Nörobilişsel yaklaşım temelinde Karakaş (2011), geniş bir özellikler kümesini, 
bunların temelinde de bütünleşik olarak çalışan beyin yapılarının oluşturduğu sistemleri 
içeren zekâyı kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek için nöropsikolojik testlerin ve 
nöroradyolojik tekniklerin kullanılmasını önermektedir. Üstün zekâlı bireylerin 
tanılanmasında beyin faaliyetlerini ortaya koyan veya bu faaliyete duyarlı yöntemler 
olarak; 

 Nöropsikolojik Testler ve Nöropsikolojik Görevler, 

 Beyin elektriksel faaliyeti: Elektroensefalografi (EEG), Olay İlişkili 
Elektrofizyolojik Ölçümler (OİP/ERP), 

 Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (FMRG) kullanılmasını 
önermektedir (35). 

Karakaş tarafından yapılan araştırmalarda, biliş ile beyin ilişkisini dolaylı olarak 
ortaya koyan nöropsikolojik testler ile bu ilişkiyi doğrudan gösteren FMRG testlerinden 
elde edilen sonuçlar, üstün zekâyı ayırt eden fonksiyonun görsel-mekânsal biliş 
olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, üstün zekâlı çocukları tanılama girişimlerinde 
görsel-mekânsal algı ve bilişe özel önem verilmesi önerilmektedir. 

Türkiye’de de bilişsel zekâyı ölçen nöropsikolojik testler kullanılmaktadır. 
Bilişsel Potansiyeller İçin Nöropsikolojik Test Bataryası (BİLNOT Bataryası), Türk 
toplumu için araştırma-geliştirme çalışması yapılmış ilk nöropsikolojik testler 
topluluğudur. Batarya; temel ve uygulamalı bilim literatüründe yaygın olarak kullanılan 
7 testten oluşmaktadır. Testlerden elde edilen puanlar, bilişsel özelliklerin geniş bir 
yelpazede değerlendirilmesini sağlamaktadır. İlgili süreçler algı-tepki kontrolünden; 
dikkat, görsel-mekânsal algılama, öğrenme, bellek, irdeleme ve genel yeteneğe kadar 
uzanmaktadır (37). 

BİLNOT Bataryası’nda yer alan testlerle ilgili özet bilgiler Tablo 3.2’de yer 
almaktadır (26). 
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Tablo 3.2 BİLNOT Bataryası’nda Yer Alan Testler 

Formun Türkçe 
Adı 

Testin 
Orijinal Adı 

Geliştiren Kişi - 
Tarih 

İlgili 
Beyin 
Alanı 

Ölçtüğü Bilişsel Özellik 

Wisconsin Kart 
Eşleme Testi 
(WCST) 

Wisconsin 
Card Sorting 
Test 

Heaton ve diğ.,1993 
Heaton, 1981 
Berg, 1948 

FL 

*Karmaşık (Yönetici) Dikkat 
*Özellik Belirleme 
*Perseverasyon 
*Çalışma Belleği 
*Yönetici İşlevler 
*Kavramsallaştırma 
*Soyut Düşünme 

Stroop Testi 
TBAG Formu Stroop Test Stroop, 1935 FL 

*Odaklanmış Dikkat 
*Tepki Ketlemesi 
*Bozucu Etkiye Direnç 
*Bilgi İşleme Hızı 

Wechsler Bellek 
Ölçeği 
Geliştirilmiş 
Formu (WMS-R) 

Wechsler 
Memory 
Scale-Revised 

Wechsler, 1987 
 

FL 
TL 
H 
LSY 

*Dikkat / Konsantrasyon 
*Sözel Bellek 
*Görsel Bellek 
*Anlık Bellek 
*Gecikmeli Bellek 

Sayı Dizisi 
Öğrenme Testi 

Serial Digit 
Learning Test 
 

Zangwill, 1943 

FL 
TL 
H 
LSY 

*Öğrenme 
*Kısa-Süreli Bellek 

Çizgi Yönünü 
Belirleme Testi 
(ÇYBT) 

Judgement of 
Line 
Orientation 

Benton ve diğ., 
1978 

SH 
PL 

*Görsel-Mekânsal Algılama 
*Yönlenim 

İşaretleme Testi 
(İT) 

Verbal and 
Nonverbal 
Cancellation 
Tests 

Weintraub ve 
Mesulam, 1985 

SH 
PL 

*Görsel-Mekânsal Algılama 
*Süreli Dikkat 
*Görsel Tarama 
*Ataklık 
*Tepki Hızı 
*Mekânsal İhmal 

Raven Standart 
Matrisler Testi 
(RSPM) 

Raven 
Standart 
Progressive 
Matrices 

Raven ve diğ., 1993 
SH 
PL 
YBA 

*Görsel-Mekânsal Algılama 
*Kategori Değiştirebilme 
*Çalışma Belleği 
*Soyutlama, İrdeleme 
*Genel Yetenek 

Açıklama: FL: Frontal Lob, TL: Temporal Lob, H: Hippokampus, LSY: Limbik Sistem 
Yapıları, SH: Sağ Hemisfer, PL: Pariental Lob, YBA: Yaygın Beyin Alanları 

 

Türk çocukları için araştırma ve geliştirme çalışmaları sürmekte olan 
nöropsikolojik testler Tablo 3.3’de yer almaktadır (35). 
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Tablo 3.3 Nöropsikolojik Testler 

Testlerin Adları Duyarlı Beyin Alanı 

Mangina Test Frontal Lob 
Pariental Lob 

İşitsel Sözel Öğrenme Testi Frontal Lob 
Temporal Lob (Sol Yarıküre) 

Üst-Biliş Testi Beyne Yaygın Sinir Ağı 
Kelime Kökü Tamamlama Testi Bazal Gangliyonlar 
Yönetici İşlev Davranışlarını 
Derecelendirme Ölçeği 

Frontal Lob 
Beyne Yaygın Sinir Ağı 

3.4.6 PASS Teorisi ve Bilişsel İşlemler 

PASS teorisi, Naglieri ve Dass (1997) tarafından günümüz teorik ve uygulamalı 
psikoloji alanlarının özetlenmesi ile oluşturulmuştur. Teori, zekâyı bilişsel işlemler 
olarak yeniden kavramsallaştıran bir görüş ortaya koymaktadır. İnsanın bilişsel 
fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul eden Planlama, 
Dikkat, Eş Zamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır. Bu teoriye göre insanın 
bilişsel aktiviteleri dört parçadan oluşmaktadır. Birincisi bilişsel kontrolü sağlayan 
Planlama işlemleri, ikincisi istenilen amaca ulaşmak için işlemlerin kullanımı, kararlılık 
ve kendini kontrol, belli bir süre içinde odaklanmış seçici bilişsel aktiviteyi sağlayan 
Dikkat işlemleri, üçüncüsü ve dördüncüsü ise bilgi üzerinde işlem yapmanın iki formu 
olan Eş Zamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlerdir. Bu dört bilişsel işlemin ölçümlenebilmesi 
için Bilişsel Değerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System-CAS) ile dört ayrı 
ölçek yapılandırılmıştır (38). 

Planlama; bireyin, problemlerin çözümlerini belirlediği, seçtiği, uyguladığı ve 
değerlendirdiği zihinsel bir süreçtir. Bir yöntem ya da çözümün hazır olarak verilmediği 
problemleri çözme aracıdır.  

Dikkat; bireyin belli bir zaman diliminde, birçok uyarıcı arasından belirli bir 
uyarıcıya odaklanmasını sağlayan zihinsel işlemdir.  

Eş Zamanlı Bilişsel İşlemler’in özünü, bireyin anlaşılabilir ve kavranabilir bir 
bütünlük içinde uyarıcının parçalarını karşılıklı olarak ilişkilendirmesi oluşturur. Eş 
Zamanlı İşlem, güçlü uzamsal ilişki ve mantığa dayalı gramatik parçalardan oluşur.  

Ardıl Bilişsel İşlemler ise; bireyin, uyaranları zincir benzeri özel bir dizi 
oluşturacak şekilde bir araya getirdiği zihinsel bir işlemdir. Ardıl işlemlerin ayırt edici 
özelliği; her bir parçanın sadece kendinden öncekilerle ilişkili olması ve uyaranların 
birbiriyle karşılıklı ilişkiye sahip olmamasıdır (38). 
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CAS’dan yararlanarak, PASS Teorisi ile üstün yetenekli çocukların tanılanması 
mümkündür. PASS Teorisi’nin çok boyutluluğu, bir çocuğun daha iyi 
değerlendirilebilmesi için daha uygun koşullar ve teori tabanlı bir yaklaşım sağlar. 
Teorideki bu özel süreçler yaratıcılık gibi özel güçlerle ilişkilendirilebilir. CAS’ın 
özellikle Planlama’yı içeriyor olması “üstün” ve “yaratıcı” çocukların daha doğru 
değerlendirilmesini sağlamaktadır. CAS’ın dört ölçeği de üstünlüğün değerlendirilmesi 
için gerekli olan bilişsel işlemlerin değerlendirilmesine olanak sağlar; geleneksel zekâ 
testleri ile ölçülemeyen bilişsel alanlarda üstün olan bireyleri belirleyebilir. Ölçülen 
fonksiyonların daha geniş kapsamlı olması, geleneksel testlerle belirlenenlere göre daha 
çeşitli alanlarda üstün olan çocukların belirlenebilmesine imkân sağlamaktadır. Ayrıca 
CAS, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bilişsel işlem örüntülerinin incelenmesine de 
olanak sağlar ve bu çocukların hangi bilişsel işlemlerde problem yaşadıklarının 
belirlenmesine yardımcı olur (38). 

3.4.7 Olimpiyatlar 

Olimpiyatlar, Rusya’da üstün yetenekli çocukların vitrine çıkması için 
nesillerdir devam eden bir gelenektir. Olimpiyatlar çocuklara, yaratılıcık ve yeteneklerini 
gösterme imkânı tanıyan yarışmaları içeren, çeşitli skolastik disiplinlerle ilişkili bir dizi 
festivaldir. Olimpiyatlara seçim çoklu seviyeleri içeren bir süreçtir. Öğrenciler her 
seviyede yazılı sınavlara alınırlar, finalistler ulusal yarışmaya katılır ve uluslararası 
olimpiyatlarda ülkelerini temsil ederler. Olimpiyatlar daha çok skolastik yeteneklere 
odaklanırken yıllık sanat ve çocuk festivali (Isskustvo i Deti-Art and Children ) genç 
müzisyenler, sanatçılar, şairler ve diğer sanatçı çocuklara yönelir. Üstün çocukları içeren 
(Odarennye Deli) diğer festivaller bilgisayar uzmanları, mühendisler ve mimarlara 
yöneliktir. Bazı festivaller çocukların ilgi ve yeteneklerine yönelik başarılarını diğerleri 
ile paylaşma imkânı sunar. Aynı zamanda iletişim ağı içinde fırsat oluşturmaktadır (6).  

Festivallere ek olarak orta öğretim düzeyinde (12 yaş ve üzeri) öğrencilerin 
sabah 07:30 akşam 23:00 arasında çalıştıkları, öğrencilerdeki yetenekleri geliştirmeyi 
amaçlayan özel okulların yanı sıra 4-15 yaş arası çocuklar için disiplinler arası eğitim 
programları da bulunmaktadır (6). 

3.5 TÜRKİYE’DE TANILAMA SÜRECİ 

Türkiye’de eğitim sistemi içerisine dâhil olan çocuklara yönelik tanılama 
işlemleri illerde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) bünyesinde yapılmakta 
iken, erken çocukluk dönemine yönelik işlemler sadece RAM’larda değil; hastane 
psikologları ya da özel sektördeki psikologlar tarafından da yürütülmektedir. 
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RAM ve psikologlar tarafından gerçekleştirilen tanılama işlemleri, aile ya da 
okulun talebi doğrultusunda başlatılmaktadır. Okullarda akranlarından farklı ve grup 
ortamlarına uyumu düşük çocuklar RAM’lara yönlendirilmektedir. Son yıllarda üstün 
yetenekli çocuklara ilişkin artan farkındalıkla birlikte üstün yetenekli olarak düşünülen 
öğrenciler de bu merkezlere yönlendirilmeye başlanmıştır. Uygulanan ölçme araçları 
sonucuna göre ‘üstün yetenekli’ olarak belirlenen çocukların, aynı okul ve sınıfta, 
akranları ile eğitimine devam etmesine karar verilmektedir. Çocuk; herhangi bir program 
zenginleştirme, farklılaştırma önerisi/uygulaması almamaktadır. 

Bununla birlikte çocuk üstün yetenekli öğrencilere yönelik örgün eğitim dışında 
destek eğitimi almak isterse, uygun sınıf seviyesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 
tanılama sürecine dâhil olmaktadır. 

BİLSEM’de tanılama ile ilgili işlemler Merkez Tanılama Komisyonu9 
tarafından yürütülmektedir. BİLSEM, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla il 
bünyesinde yer alan bütün resmî ve özel okullara tanılama yapılacak sınıf seviyesi ve 
ilgili işlemleri duyurur. Sınıf öğretmenleri, sınıfta akranlarına göre farklı özellikler 
gösterdiğini gözlemlediği öğrencileri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 
gözlem formlarını doldurarak aday gösterir. 

Ön Değerlendirme: Aday gösterilen öğrencilerin gözlem formları BİLSEM 
Tanılama Komisyonu tarafından değerlendirilir. 

Grup Tarama: Ön değerlendirme sonucunda grup taramasına girmesi uygun 
görülen öğrenciler, BİLSEM Yürütme Kurulunun10 belirlediği tarihlerde, belirlenen 
ölçme araçları ile grup taramasına alınır. 

Bireysel İnceleme: Grup taramasında yeterli performans gösteren öğrenciler 
standart ölçme araçları ile bireysel incelemeye alınır. 

Bireysel inceleme sonucuna göre üstün yetenekli olduğu belirlenen öğrenciler 
örgün eğitimlerine paralel olarak BİLSEM’lerde destek eğitim faaliyetlerine devam 
ederler (39). 

                                                        
9 Tanılama Komisyonu: Okul öncesi eğitimi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli 
çocuk/öğrencilerin tanılama sürecindeki inceleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek üzere merkez 
müdürünün başkanlığında; görevlendireceği bir müdür yardımcısından, araştırma, izleme ve dokümantasyon 
birimi başkanından, okul öncesi eğitimi birimi başkanından, rehberlik ve psikolojik danışma birimi başkanı ve 
bu birimde görevli öğretmenler ile özel eğitim öğretmeninden oluşturulur.  
10 Merkez Yürütme Kurulunda; merkez müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, birim başkanları, merkezin 
bulunduğu yerleşim biriminde rehberlik ve araştırma merkezi varsa rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün 
görevlendirdiği bir rehber öğretmen, velilerin seçtikleri veli temsilcisi, öğrencilerin seçtikleri öğrenci temsilcisi 
ve sponsor temsilcisi görev alır. 
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Ortaöğretim düzeyinde ise özel okullar öğrenci kabulunde farklı yöntemler 
benimsemektedir. Bu okullardan biri olan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi 
(TEVİTÖL)’nde üç aşamalı bir süreçle öğrenci kabul edilmektedir.  

 Birinci aşama ön kabul-ön kayıt şartlarını sağlayan ve aileleri tarafından 
aday gösterilen öğrencilerin “Prograsif Matrisler Grup Testi”11 uygulaması;  

 İkinci aşamada ise WISC-R zekâ ölçeği ile bireysel incelemeye alınması,  

 Üçüncü aşama, bir haftalık eğitim kampında çocukların fen bilimleri, 
matematik, dil sanatları, resim ve müzik alanlarında performans 
değerlendirmesine tabi tutulmasıdır.  

Bir hafta süren performans değerlendirmesinde öğrencilerin kişisel ve 
psikolojik durumları danışman öğretmenler tarafından gözlemlenmektedir. Bu gözlemde 
öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığı; yetenek, ilgi, beceri ve başarıları; 
benlik kavramı, etkili iletişim, sorumluluk, etkili karar verme, liderlik, problem çözme, 
öğrenme stili alt alanları incelenmektedir. Kampın sonunda uzman öğretmenler, 
branşlara yönelik belirledikleri kriterlerle, gözlem sonuçlarını değerlendirmektedir (40). 

3.6 BÖLÜM ÖZETİ 

Zekâ kavramına bakış açısına bağlı olarak üstün zekâ/yeteneğin belirlenmesinde 
zaman içinde değişiklikler yaşanmıştır. Tek boyutlu zekâ kavramının yerini çok boyutlu 
zekâ tanımlamalarının almasıyla, üstün zekânın belirlenmesine ilişkin çok boyutlu 
modellerin geliştirilmeye ve tartışılmaya başlandığı görülmektedir.  

Üstün zekâ ve üstün yetenek kavramlarının ayrı ayrı kullanımları üstün yetenek 
kavramı üzerinde birleşiyorken, yalnızca toplam genel zekâ puanının temel gösterge 
olarak ele alındığı tanılama yaklaşımları yerini çok boyutlu kriter ve alternatif 
değerlendirme yöntemlerine bırakmaktadır.  

Çeşitli ülkeler, üstün yetenekliliğin tanılanmasında farklı model ve uygulamalar 
kullanmaktadır. Bu model ve uygulamalardaki farklılıklar, ülkelerin ihtiyaç ve 
gereksinimlerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Üstün yetenek eğitimiyle ilgili 
ülke amacına paralel olarak tanımlamalar yapılmakta ve tanımın boyutluluğuna karar 
verilmektedir. 

                                                        
11 Raven tarafından geliştirilen test, öğrencileri zihinsel yeteneklerine göre gruplandırmak için 
kullanılmaktadır. Alıştırma (12 soru) ve Esas Kısım olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde 
de, belirli mantık sistemine göre dizilmiş şekillerden sonra hangi şeklin gelmesi gerektiğini sorgulayan 
soruların yer aldığı sözel olmayan bir testtir. 
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“Aday gösterme, test etme, etiketleme ve seçim” üstün yetenekliliğin 
tanılanmasına ilişkin bir süreçtir. Tanılama, üstün yetenekli bireyin, ailenin ve yakın 
çevrenin tutumlarında değişikliklere neden olabilmektedir. Üstün yetenekli olarak 
tanılanan bireyin kendisinden ve ailenin bireyden beklentileri farklılaşabilmektedir. Bu 
farklılaşmaya paralel olarak bireyler de pozitif ve negatif tepki verebilmektedir. Bununla 
birlikte seçilen bireylerin yanı sıra seçilemeyen bireylerin de kendilik beklentileri ve 
kendilik algılarında bazı olumsuz gelişmeler söz konusu olabilmektedir. Bu anlamda 
tanılama, bireyin yaşantısını önemli ölçüde etkileyen, kritik, dikkatli ve ayrıntılı olarak 
ele alınması gereken bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

3 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK VE SOSYAL ÇEVREYLE 
ETKİLEŞİMİ 

4.1 SOSYAL ÇEVRENİN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUĞA BAKIŞI 

Ülkemizde üstün yetenekli çocuk ve sosyal çevre etkileşimine ilişkin 
araştırmalar sınırlı olmakla birlikte bölüm içeriği; Araştırma Komisyonunun dinlediği 
alan uzmanlarının görüşleri ve araştırmalarında ele aldıkları sosyal çevrenin çocuğa 
bakış açısı, aile, akran ve öğretmen etkileşimleri bağlamında oluşturulmuştur.  

Çeşitli potansiyellerle doğan üstün yetenekli çocukların, hayatlarını en iyi 
şekilde yaşayabilmek için her türlü olanağa sahip oldukları düşünülmektedir. Her 
problemi zekâları ile çözebilecekleri, kimsenin yardımına ihtiyaçlarının olmadığı 
konusunda yaygın bir kanı bulunmaktadır. Fakat üstün yetenekli çocukların yaşamları 
incelendiğinde bu düşüncenin doğru olmadığı görülmektedir. Üstün yetenekli çocuklar 
da normal gelişim gösteren akranlarından farksız olarak tek başlarına altından 
kalkamayacakları sorunlarla karşılaşabilmektedir.  

Toplumdaki yetişkinler, üstün yeteneklilere yönelik hayranlık/takdir duyma ve 
eleştirme/küçümseme tutumları sergilemektedir (1). Toplumda üstün yetenekli 
çocukların zaten üstün olduğu, her ortamda kendilerini geliştirebilecekleri, sınavla 
öğrenci alan okulların (fen liseleri, Anadolu liseleri vb.) üstün başarılı çocuklara yönelik 
olduğu, bu çocukların normal eğitime ek bir eğitim almasının toplumun üstesinden 
gelemeyeceği sorunlara neden olacak bir seçkinler sınıfı ortaya çıkaracağı yönünde ön 
yargılar bulunmaktadır. 

Toplumda, üstün yetenekli çocuklar hakkında ileri sürülen ve eğitimle 
değiştirilebilecek yanlış kanılar şöyle sıralanabilir: 

 Üstün yetenekli çocuklarda davranış ve ruhsal bozukluklar gözlenir. 

 Üstün yetenekli çocuklar erken gelişir ve erken ölürler, kısa ömürlüdürler. 

 Üstün yetenekliler aşırı hareketlidir. 

 Üstün yetenekliler sıska, kısa boylu, iri kafalı, çelimsiz ve gözlüklü olurlar. 

 Üstün yetenekliler uyumsuz olurlar. 



150 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

 Üstün yetenekliler tek başlarına oynamaktan hoşlanırlar. 

 Kardeşlerin en küçüğünün üstün yetenekli olma olasılığı yüksektir. 

 Üstün yeteneklileri eğitirsek seçkin bir sınıf yaratırız. 

 Üstün yetenekli çocuklar diğer insanları aşağılamaktan hoşlanırlar. 

 Üstün yetenekli çocuklar sınıflarında sürekli ders çalışan öğrencilerdir. 

Diğer yandan, sosyal-duygusal ihtiyaçlar, bireyin yaşadığı ortama sağlıklı uyum 
sağlayabilmesi için gerekli tüm durumları kapsar. Bu ihtiyaçlar, bireyin kendi içindeki 
ve kişiler arasındaki iyi olma durumunu ve başarısını tanımlamakla birlikte, kişinin 
kendini ve diğerlerini anlamasını ve duygularını düzenleyerek rahatça ifade edebilmesini 
içerir (2).  

Üstün yetenekli çocukların sosyal ve duygusal uyumlarına yönelik yapılan 
çalışmalar iki görüşle yansıtılmaktadır.  

Birinci görüş; çocukların toplum içerisinde sosyal çevresiyle uyum sorunu 
yaşamadığını ileri sürmektedir.  

İkinci görüş; üstün yetenekli çocukların sosyal çevreleriyle ciddi uyum 
sorunları yaşadıklarını belirtmektedir. Her iki görüşle de ilgili yapılmış araştırmalar 
bulunmaktadır. Bu anlamda tüm çocukların zaman zaman sosyal-duygusal sorunlar 
yaşayabileceği bilinmekle birlikte, üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarının bazı 
açılardan farklılaştığı ve bu sebeple de özel destek sistemlerine ihtiyaç duydukları 
gözlenmektedir (Akt. 3).  

Üstün yetenekli çocuklar; 

 Toplumsal ön yargılar,  

 Yeterli ve uygun araçlarla tanılanamama,  

 Uygun olmayan sınıflara yerleştirilme,  

 Gelişim hızlarına paralel olmayan eğitim programını takip etme,  

 Yeterli eğitim, bilinç ve farkındalık sahibi olmayan öğretmen ve idareci,  

 Bilinçli anne-baba yoksunluğu,  

 Farklılıklarını kabul etmeyen arkadaş çevreleri  
sebebiyle sosyal-duygusal sorunlar yaşayabilmektedir.    

Üstün yetenekli çocukların sahip oldukları eş zamanlı olmayan gelişim hızları 
da yaşadıkları sosyal-duygusal sorunların bir diğer sebebidir. Fiziksel, sosyal-duygusal 
ve bilişsel gelişim düzeyleri birbirinden farklı olan üstün yetenekli çocuklar, 
bulundukları düzeyin gelişim problemlerini yaşayacaklarından, çoklu sorunlarla 
karşılaşma riski taşımaktadırlar (Akt. 3).  
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Üstün yetenekli çocuklar yaşlarından büyük çocuklar gibi düşünmekte ve 
kendilerine büyük çocukların koyduğu tarzda standartlar koyabilmektedir. Bu da 
yaşıtları ile aralarında olumsuz ilişkilere sebep olabilmektedir. Gelişimin belli alanlarda 
çok hızlı olması, üstün yetenekli çocuklarda karışık duygu ve düşünceler ile yetersizlik 
hissine sebep olabilmektedir. Bilişsel işlevler yoğun bir şekilde gelişirken, duygusal 
işlevler eş zamanlı olarak gelişmemekte ve bu durum çocukların içsel çatışmalar 
yaşamalarına zemin hazırlayabilmektedir (Akt. 3). Eş zamanlı olmayan gelişimin bir 
başka sonucu da onlara kolay gelen görevlerde rahat hareket ederken alışkın olmadıkları 
veya zor gelen durumlarda hazırlıksız yakalanmaları ve kızgınlık yaşamalarıdır. Aslında 
eş zamanlı olmayan gelişim gösterenler sadece üstün yetenekliler değildir. Onları 
diğerlerinden farklı kılan, beceri ve yeteneklerinin çok fazla ilgi çekmesi sebebiyle 
sınırlılıklarının da daha belirgin şekilde algılanmasıdır (Akt. 3).  

Üstün yetenekli çocukların, doğalarında var olan potansiyellerine ve 
özelliklerine aile ve sosyal çevreleri yön verebilmektedir. Söz konusu özelliklerin 
olumlu ya da olumsuz olarak algılanması, toplumda hangi şekilde yer bulacağı ile ilgili 
aile-çevrenin tutum ve yaklaşımları son derece önemlidir. Bu anlamda aile-çevrenin 
çocuğa ilişkin yaklaşımları çocukların sosyal ve duygusal problemler yaşamalarına 
sebep olabilmektedir. Bu açıdan üstün yetenekli çocukların sosyal özelliklerinden 
sayılan mükemmeliyetçilik, çocuğun yakın çevresindekilerle etkileşiminin içeriğine 
bağlı olarak başarıya yol gösterici bir özellik olabileceği gibi yeni girişimlerde 
bulunmasını sınırlandırıcı bir özellik olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Diğer yandan 
üstün yetenekli bir çocuk mükemmeliyetçilik özelliği göstermeyebilir.  

4.2 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK VE AİLE 

Aile, bireyin temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve gelişim özelliklerinin 
desteklendiği ilk ortamdır. Her parçası birbirini etkileyen ve her parçası birbirine bağlı 
kuvvetlerden etkilenen sosyal bir sistem olan ailede, bireyler arasındaki iletişim çocuğun 
psiko-sosyal gelişimini etkilemektedir. Aile içindeki ilişkilerin yapısı, aile işlevlerinin 
sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi çocuğu olumlu yönde desteklemektedir.  

Aileye yeni bir üyenin katılmasıyla yeni bir döngüye giren aile sisteminde; 
çiftler bir yandan ebeveynlik sorumlukları alırken, bir yandan da çevreleri ile ilişkilerini 
şekillendirmektedir.  Bir çocuğun doğumuyla, çiftlerin kendilerinden, birbirlerinden, 
hayattan, yakın ve uzak çevreden beklentileri farklılaşmakta; çiftlerin yaşam biçimleri, 
evlilik ilişkileri etkilenmektedir. Bununla birlikte, ailelerin çocukları ile ilgili üstlenmiş 
olduğu görev ve sorumluluklar, çocuğun üstün yetenekli olması durumunda 
farklılaşabilmektedir. Her aile kendi öznelliği, uyumu, aile üyelerinin kişilik özellikleri, 
içinde bulundukları toplum yapısı ve aldıkları sosyal destekler ile üstün yetenekli bir 
çocuğa ilişkin farklı tepkiler ve başa çıkma stratejileri geliştirebilmektedir.  
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Üstün yetenekli çocukların eğitim ve gelişimi üzerinde anne babalar önemli bir 
role sahiptir. Çocuğun; potansiyelini doğru kullanan,  yaşamdan doyum sağlayan, mutlu 
ve dengeli birey olarak yetişmesi, aile içi ilişkiler ve anne baba tutumları ile doğrudan 
ilgilidir. Yaşıtlarından farklı özellikleri olan üstün yetenekli çocuk anne-babalarının, 
çocuklarının tanılanmasından eğitimine; ilgi, merak ve hayal güçleri karşısında doğru 
davranış biçimleri geliştirmekten, olası sorunları önlemeye kadar birçok alanda daha 
fazla donanım ve desteğe ihtiyaç duydukları gözlenmektedir. 

Her çocuk gibi üstün yetenekli çocuğun sosyal-duygusal gelişiminin 
desteklenmesi için etkili anne-baba tutumlarına ve sağlıklı iletişime ihtiyaç 
duyulmaktadır. Üstün yetenekli bireylerin yaşayabileceği sosyal-duygusal problemler, 
doğrudan çocuğun üstün yetenekli olma özelliğinden kaynaklanmayabilir. Bu noktada 
aile ve sosyal çevre ilişkileri ile çocuğun desteklenme biçiminin göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir. 

Üstün Yeteneklilikte Aile Eğitimi: 

Ailenin farklılığa uyumunu kolaylaştıran etmenlerden biri, hem çocuğun hem 
de ailenin gereksinimlerini karşılamaya yardım edecek ve ailelerin karşılaştıkları 
sorunlarla başa çıkmalarını kolaylaştıracak destek hizmetlerini sağlamaktır. Çocuğun ve 
ailenin davranışlarını ve çeşitli alanlardaki gelişimlerini etkileyerek,  yeterliliklerini 
güçlendirecek en önemli sosyal desteklerden biri aile eğitimidir. Üstün yetenekli 
çocukların gereksinimlerinin karşılanmasında önemli bir role sahip olan aile eğitimi ve 
destek programlarının etkili olabilmesi ise hazırlanan programın aileye uygunluğuna 
bağlıdır.      

Aile Eğitim Programları;  

 Temel iletişim becerileri, disiplin anlayışı, sınır koyma, 

 Üstün yeteneklilik tanımı, tanılama araçları, tanılama için hangi kurumlara 
başvurulması gerektiği, çocuğun üstün yetenekli olduğunu bilmenin önemi, 
özel eğitimin ne olduğu, eğitim imkân ve haklarının neler olduğu,  

 Anne babaların, çocuklarının üstün yetenekli olduğunu öğrendiklerinde 
yaşadıkları duygusal karmaşa ile başa çıkma yöntemleri,  

 Üstün yetenekli çocukların sahip oldukları belirtilen özellikler, söz konusu 
özelliklerle başa çıkabilme/destekleme becerileri ve bireysel farklılıkları,  

 Merak, yaratıcılık, problem çözme, karar verme becerisi, 
mükemmeliyetçilik (olumlu/olumsuz) gibi özellikler, özelliklerin nasıl 
destekleneceği, olumlu davranış kazandırma, geleceği planlama vb. 

ile ilgili konuları içerebilir. 
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Aile ihtiyaçları çerçevesinde planlanan eğitim programları ile ailelerin 
deneyimlerini paylaşması, ilgili konularda desteklenmesi sağlanarak, çocuğun hem aile 
üyeleri hem de sosyal çevreyle etkileşimine katkı sağlanmaktadır. 

Aile eğitimi ile: 

 Anne-baba eğitim sürecinde aktif olarak yer alır.  

 Eğitimde okul-aile iş birliği sağlanır.  

 Anne-babalar kendilerini daha yeterli hisseder ve çocuklarına daha olumlu 
yaklaşır. 

 Ailelerin etkileşime girmeleri sağlanır.  

 Ailelerin deneyim ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmalarına fırsat verilir. 

 Anne-babalar çocuklarına gerekli becerileri nasıl öğreteceklerini öğrenir. 

 Kazandırılması gereken karakter ve değerler eğitimi konusunda ailelerin 
bilinçlenmeleri sağlanır. 

Aile eğitimi, üstün yetenekli çocuğun eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Erken dönemden itibaren ailenin sürece katılımı, çocuğun psiko-sosyal gelişimi ve 
eğitimine önemli katkı sağlayacaktır.  

4.3 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK VE ÖĞRETMEN 

Bireyin var olan potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi ve içinde bulunduğu 
topluma katkı sağlayabilmesi, üstün yeteneklilerin ayrı bir grup olarak ele alınmasını 
zorunlu hâle getirmiştir. Üstün yetenekli bireylerin yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarını optimal 
düzeyde karşılamak için ailelerden sonra en büyük görev kuşkusuz ki öğretmenlere 
düşmektedir (4).  

Üstün yetenekli çocuklarla çalışacak öğretmenlerin mesleki formasyonları 
yönünden güçlü donanıma sahip olması ve belli kişilik özelliklerini taşıması 
gerekmektedir. Çocukların gelişim ve öğrenme özellikleri, ilgileri, yaşanma ihtimali olan 
sorunlar, duygusal durumları vb. özelliklerinin öğretmenler tarafından bilinmesi 
gerekmektedir (5). 

Öğretmenlerin farklı çocuklar ve eğitimleri konusunda göstereceği yaklaşım 
büyük önem taşımaktadır. Çünkü öğretmenin eğitime bakışının öğretim yaklaşımları 
üzerinde etkisi bulunmaktadır. Öğretmenler, üstün yetenekli öğrenciler için amaç 
belirlemekte, değerlerin oluşumuna yardım etmekte, öğretim yöntem ve stratejileri 
seçmekte ve en önemlisi öğrencilere model olmaktadır. 

 



154 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Üstün yetenekli çocuklarla çalışan öğretmenler, üstünlüğü sadece “yüksek 
potansiyel”, “yüksek başarı”, “yaratıcı güç” olarak düşünme yerine bu belirtilen 
özelliklerle birlikte, üstün yetenekli olmanın bazı güçlükleri, yetersizlikleri ve sorunları 
da beraberinde getirebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Üstün yeteneği sadece 
yüksek potansiyel olarak gören öğretmenler, dikkatini çocuğun başarısına yönelteceği 
için onu tüm yönleri ile tanıma ve gereksinimlerine cevap verme fırsatı bulamayacaktır. 
Bunun yanı sıra aşırı derecede iyimser ve gerçek dışı beklentiler de çocuğun gelişimini 
desteklemeyecektir (Akt. 4).  

Günümüz eğitim bilimi yaklaşımlarına göre, öğretmenin eğitim ortamındaki 
rolü “öğrenen ile öğrenen” olmadır. Bu rol değişiminin gereklerine ve üstün yetenekli 
çocuk özelliklerine paralel olarak öğretmenlerin;  

 Yenilikçi,  

 Değişime ve öğrenmeye açık olma,  

 Teknolojik gelişmeleri izleme,  

 Esnek, bireysel farklılıklara duyarlı olma,  

 Etkili iletişim, problem çözme, empati, espri yapma-anlama becerileri  
vb. kişisel özelliklere sahip olması beklenmektedir. 
Mesleki alanda ise öğretmenlerin; 

 Mesleki gelişimini destekleyici çalışmaları izleme,  

 Öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme sürecinde bireysel özellikleri 
dikkate alma,  

 Eğitim/öğretim programları ve öğrenme ortamlarını öğrenci ihtiyaçlarına 
göre düzenleme ve zenginleştirme/farklılaştırma,  

 Bilgi-iletişim teknolojilerini kullanma,  

 Mesleki bilgi ve deneyimlerini paylaşma,  

 Öğrencinin bireysel ilgi ve yeteneklerini ortaya koyma fırsatı sunan sınıf 
iklimi oluşturma  

gibi mesleki özelliklere de sahip olması beklenmektedir. 
Sınıf ortamında; 

 Öğretmenin etkili soru sorma ve düşünme becerisine sahip olması, üstün 
yetenekli öğrencilere sınıf ortamında etkili soru sorma ve düşünme becerisi 
kazandırarak etkin öğrenmelerini kolaylaştırmaktadır.  
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 Üstün yetenekli çocuklar bütün gelişim alanlarında aynı düzeyde 
ilerlemedikleri için öğretmenlerin beklentilerini gerçekçi düzeyde tutmaları 
önemlidir. 

 Bireysel ilgi ve yetenek alanına yönelik zorlayıcı (challenging) etkinliklere 
yer verilmesi çocuğun bu alanda derinlemesine öğrenme merakını teşvik 
eder. 

 Ders içi ve ders dışı özel etkinliklere yer verilmesi, çocukların sosyal-
duygusal gelişimini destekleyecektir. 

Bunların yanı sıra öğretmenlerin üstün yetenekli çocuk ailesi ile iş birliği 
yapması gelişim sürecinin bütün olarak desteklenmesi ve izlenmesine olanak verir. 

4.4 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK VE AKRAN 

Arkadaşlık, hem çocuklar hem yetişkinler için vazgeçilmez bir gereksinimdir. 
Akran etkileşimi bütün gelişim alanlarını desteklemesi açısından önemlidir. 
Akranlarınca aranmak, beğenilmek ve benimsenmek benlik saygısının önemli bir 
koşuludur. Çocuklar zekâları, sportif ve sanatsal yetenekleriyle kendini akran grubu 
içerisinde kanıtlamaya çalışır (6).  

Üstün yetenekli çocukların arkadaşlık beklentileri akranlarına göre farklılık 
göstermektedir (Akt. 7). Üstün yetenekli çocuklar, ileri düzeydeki akademik ve duygusal 
gelişimleri sebebiyle kendi yaş gruplarıyla arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorluk 
yaşayabilmektedir (Akt. 8). Bunun sonucunda da arkadaşlarını kronolojik yaştan ziyade 
bilişsel yaş benzerliğine göre seçmektedirler. Bunu yapmak için birçoğu kendilerine 
yaşça büyük çocuklar veya yetişkinler bulmaya çalışmakta veya diğer çocuklara göre 
daha sık yalnız kalmayı tercih etmektedir (Akt. 7). Arkadaş seçimi açısından normal 
gelişim gösteren çocuklarla üstün yetenekli çocuklar arasındaki farklılık, ilköğretim ve 
ortaokul yıllarında, sonraki yıllara göre daha fazladır (Akt. 8). 

Üstün yetenekli çocuklara akademik başarıları sebebiyle arkadaşları tarafından 
“lakap” takılabilmektedir. Çocuklar, bundan korunmak için kendilerini gizleyebilmekte, 
tartışmalardan, kulüplerden kendilerini geri çekebilmektedir. Akran baskısı, üstün 
yetenekli çocuklar üzerinde negatif bir etki oluşturabilmektedir. Bu etki, üstün yetenekli 
çocuklarda dışlanma ve reddedilme duygusuna, geri çekilme ve daha düşük başarı 
gösterme gibi problemlere yol açabilmektedir (Akt. 8). 

Üstün yetenekli ergenler ise, “üstün” etiketinden kaynaklandığı vurgulanan 
farklı olma duygusu taşımaktadırlar. Üstün yetenekli çocukların akranlarından “farklı” 
hissettikleri resmedilirken, üstünlük etiketi üstün yetenekli çocukların akran 
gruplarından ayrılmasına sebep olabilmektedir. 
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4.5 BÖLÜM ÖZETİ 

Farklı yeteneklerle doğan üstün çocukların, hayatlarını en iyi şekilde 
yaşayabilmek için her türlü olanağa sahip oldukları düşünülmektedir. Zekâları ile her 
problemi kendi başlarına çözebilecekleri, kimsenin yardımına ihtiyaçları olmadığı 
konusunda yaygın bir kanı vardır.  

Bir çocuğun yetiştirilmesinde en büyük sorumluluk, hiç kuşkusuz ailenin 
omuzlarındadır. Ailelerin çocuklarıyla ilgili üstlenmiş olduğu görev ve sorumluluklar, 
üstün yetenekli bir çocuğa sahip olmaları durumunda bir kat daha artmaktadır.  

Toplumun en temel ve en küçük kurumu olan ailenin ülkemizde bu bağlamda 
karşılaştığı en önemli sorun, destek sistemlerinin yerleşmemiş olmasıdır. Ailelerin büyük 
bir kısmı, üstün yeteneğin ne demek olduğunu, çocuklarının üstün yetenekli olup 
olmadığını ve tanılama ile birlikte ne yapılması gerektiğini bilmemekte; farklılıkla karşı 
karşıya kaldığında kendisine rehberlik edecek destek sistemlerine ulaşamamaktadır.  

Üstün yetenekli çocukların eğitim ve gelişimi üzerinde anne babaların önemli bir 
işlevi vardır. Üstün yetenekli çocuğun, potansiyelini doğru kullanan,  yaşamdan doyum 
sağlayan, mutlu ve dengeli birey olarak yetişmesi, aile içi ilişkiler ve anne babaların 
tutumları ile ilişkilidir. Ebeveynlerin, üstün yetenekli bir çocuğu nasıl yetiştirecekleri ve 
idare edecekleri konusunda korku ve kaygıya kapıldıklarına rastlanmaktadır. Aileler, 
üstün yeteneğe sahip çocuklarını yetiştirirken desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu 
doğrultuda üstün yetenekli çocuğa sahip anne babaların ihtiyaç duyduğu rehberlik için 
aile eğitim programları hazırlanıp uygulanmalıdır. 

Üstün yetenekli bireylerin yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarını en uygun düzeyde 
karşılamak için ailelerden sonra en büyük görev hiç kuşkusuz ki öğretmenlere 
düşmektedir. Üstün yeteneklilerin eğitim programlarında görev alacak öğretmenler sahip 
oldukları belirli kişilik ve mesleki özellikler ile üstün yetenekli öğrencilere rehberlik ve 
önderlik yapabilirler. 

Arkadaşlık, hem çocuklar hem yetişkinler için vazgeçilmez bir gereksinimdir. 
Akran grubu içerisinde arkadaşlık ilişkileri her şeyden önemlidir. Üstün yetenekli 
çocuklar, akademik alandaki konular söz konusu olduğunda kendinden yaşça büyük 
bireylerle birlikte olmayı tercih ederken, bedensel ve sosyal-duygusal beceri gerektiren 
etkinliklerde akranları ile olmaktan hoşlanmaktadır.  

Üstün yetenekli çocuklar; toplumsal ön yargılar, yeterli ve uygun araçlarla 
tanılanamama, uygun olmayan sınıflara yerleştirilme, gelişim hızlarına paralel olmayan 
eğitim programını takip etme, yeterli eğitim, bilinç ve farkındalık sahibi olmayan 
öğretmen ve idareciler, bilinçli anne-baba yoksunluğu, kabul edici olmayan arkadaş 
çevreleri ve sahip oldukları eş zamanlı olmayan gelişim hızları sebebiyle sosyal-
duygusal problemler yaşayabilmektedir. Bu noktada da çocuk ile etkileşimde önemli 
olan sosyal kaynakların eğitim programları ile desteklenmesi hem çocuğun 
potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılmasına hem de mutlu ve üretken bir birey 
olmasına katkı sağlayacaktır.   
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

4 ÜSTÜN YETENEKLİLİK EĞİTİMİNDE TARİHSEL GELİŞİM 

5.1 DÜNYADA ÜSTÜN YETENEKLİLİK EĞİTİM TARİHÇESİ 

Dünyada, özellikle ABD başta olmak üzere, Avrupa ve Asya ülkeleri ile 
Avustralya’da üstün yetenekliler eğitimi 1960’lı yıllardan günümüze kadar artan bir 
ivme kazanmıştır. Farklı yapıdaki eğitim sistemleri ile üstün yetenek konusundaki farklı 
felsefe ve yaklaşımlar nedeniyle ülkelerin tarihsel süreçlerinde çeşitli uygulamalar ortaya 
çıkmıştır (1).  

2000-2500 yıl öncesine ait kayıtlardan, Eski Çin ve Yunan’da; zihinsel, kişisel 
ve fiziksel farklılıkları ölçmek amacıyla girişimlerde bulunulduğu görülmektedir. Ancak 
zekâ testleri konusundaki sistematik ve bilimsel çalışmalar 19. yüzyılın sonlarına doğru 
ortaya çıkmaya başlamıştır (2). 

Tarihsel sürecin takip edilmesine destek olmak amacıyla, ulaşılabilen 
kaynaklardan faydalanılarak kronolojik sıralama oluşturulmuştur.  

Üstün yetenek kavramı, tarihte ilk kez Eski Yunan’ın güney 
kısımlarında yer alan bir şehir devleti olan Eski Sparta’da kullanılmıştır. Eski Sparta’da 
üstün yetenekliler, 7 yaşına gelen erkek çocukların dövüş ve savaş sanatları konusunda 
eğitilmeleri için tespit edilmekteydi. O dönemde üstün yeteneklilik, liderlik ve savaş 
becerisiyle eş değer görülmekteydi (3). 

 Eflatun, üstün beyin gücünün toplum düzeni ve yönetimi açısından 
önemini vurgulayan ilk felsefecidir. Yaklaşık 2300 yıl önce kaleme aldığı Devlet adlı 
eserinde en etkili ve yeterli devlet biçimi ile bu devleti yönetecek “yönetici filozofların” 
nasıl eğitilmeleri gerektiğini ayrıntılı olarak açıklamıştır.  Eserinde üstün yeteneklileri 
“altın çocuklar” olarak adlandırmış ve eğitim kurumlarının birinci hedefinin devleti 
yönetecek üstün yeteneklilerin aşama aşama seçilerek yetiştirilmesi olduğunu belirtmiştir. 

MÖ 4. YY 

MÖ 6. YY 
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Eflatun’a göre seçilecek bu kişilerin zengin ya da fakir olmasının önemi yoktur. Önemli 
olan yüksek ahlak ve bilgeliğe sahip kişilerin yönetime gelmesidir. Eflatun, toplumdaki 
bireyleri bakır, tunç, gümüş ve altın olmak üzere dört sınıfa ayırmıştır (4). 

 Eski Çin’de, Tang Hanedanı döneminde üstün yetenekli çocuklara ve 
gençlere büyük önem verildiği görülmektedir. Üstün yetenekli çocuk, yeteneklerinin 
değerlendirildiği imparatorluk sarayına gönderilmekteydi. Çin, üstün yeteneklilik 
eğitimine 4 prensip kazandırmıştır. Prensiplerin ilki; üstün yeteneklilikte çoklu yetenek 
yaklaşımının benimsenmesidir. Bu yetenekler; edebî yetenek, liderlik, hayal gücü, 
orijinallik, algılama duyarlılığı, mantık, hafıza kapasitesi, okuma hızı gibi algısal ve 
zihinsel yeteneklerdir. İkincisi; bugünkü ifadelerle belirgin üstün yeteneklilik ve 
potansiyel üstün yeteneklilik gibi çeşitlendirmenin benimsenmesidir. Üçüncüsü; çok 
üstün yeteneklilerin bile özel eğitim olmadan gelişimlerini tamamlayamayacağının kabul 
edilmesidir. Dördüncüsü; Konfüçyüs’ün de ifade ettiği gibi, tüm sosyal sınıflardaki 
çocukların eğitiminin gerçekleşmesi için öğrenme kapasitelerine göre farklı şekilde 
eğitilmeleri prensibiydi (3). 

 Türkler, yetenekli çocukların eğitimini, devletin varlığını korumasını 
sağlama amacıyla ele almış ve bu çocukları ülkenin gereksinimlerine göre 
yetiştirmişlerdir. Selçuklular’da Nizam-ül Mülk’ün kurduğu Nizamiye Medreseleri ve 
Anadolu Selçukluları’nda Gulâm Mektepleri, yetenekli çocukların eğitimi ile İslam 
coğrafyasında ilim ve kültür hareketinin başlamasında önemli bir yere sahip olmuşlardır. 

 Bu dönemde üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda Türklerin 
ayrı bir yeri vardır. Osmanlı Devleti’ni cihan devleti yapan kurum, yetenekli çocukların 
bir araya getirildiği Enderun Mektebidir. Sadece Türk eğitim tarihinde değil dünya 
eğitim tarihinde de eğitim anlayış, yöntem, tekniğiyle bu okulun önemli bir yeri 
bulunmaktadır. 

~~~~~ 
Avrupa gelişme döneminde Eflatun’un görüşlerinden yararlanmış; 17. yüzyılda 
Comenius, 18. yüzyılda ise Thomas Jefferson, üstün yetenekli çocukların eğitimi 
konusunda önerilerde bulunmuşlardır. İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Avrupa 
ülkelerinde “Lycée”, “Gymnasium” ve “Grammar School” gibi okullar açılmıştır. 
Latince, Grekçe, matematik, geometri, astronomi ve güzel sanatlar derslerinin verildiği bu 
okullara ancak soylu ve maddi olanakları iyi olan ailelerin çocukları alınmıştır (5). 

1300-1799 

900-1300 

MS 618-907 
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Rönesans Avrupası’nda; sanat, mimari ve edebiyatla ilgili değerli eserler üretilmiştir. O 
dönemde Michelangelo, Da Vinci, Boccacio, Bernini ve Dante keşfedilen ve desteklenen 
kişiler arasındadır (3).  

~~~~~ 
Japonya’da Toku-gama ailesinin 1604-1896 yıllarındaki yönetimi süresince, samuraylar 
ve onların soyundan gelen çocuklar farklı okullara devam etmekteydi. Bu çocuklara 
Konfüçyüs’ün eserlerindeki ahlaki değerler, hat sanatı, kompozisyon, tarih ve askerlik 
sanatı üzerine dersler verilmekteydi. Fakir köylü çocuklarına ise sadakat, itaat, tevazu ve 
özenle iş yapma konuları öğretiliyordu. Tarihî süreç içerisinde üstün yetenek kavramının 
işlenişi, bireyin askerî becerileri, liderlik yönü ve soyluluk durumuyla paralellik 
göstermiştir (3). 

 Aziz Louis Devlet Okulunun yöneticisi William Torrey Harris, 
yetenekli öğrencilerin devlet okullarında eğitimi için ilk sistematik çabalarda 
bulunmuştur (6). 

 İngiliz Francis Galton’un yeni ufuklar açan ve zekânın birbirini 
başarıyla izleyen nesiller aracılığı ile aktarıldığını gösteren çalışması; Kalıtsal Deha 
(Hereditary Genius) yayımlandı. 400 İngiliz erkeğinin biyografik tarihi üzerinde yaptığı 
araştırma, zekânın kalıtsallık ve doğal seleksiyondan geldiği düşüncesini istatistiksel 
yöntemlerle gösterdi (6). 

 Worcester, Massachusetts’te yetenekli çocuklar için ilk özel okulu 
açtı (6). 

 Fransız araştırmacılar, Binet ve Simon, normalin altındaki zekâya 
sahip çocukları tanımlayan ve onları normal çocuklardan ayırarak özel bir sınıfa 
yerleştirmek amacıyla bir dizi test geliştirmiştir. Binet ve Simon’un geliştirdiği zekâ yaşı 
(mental age) kavramı, zekâyı tek bir sayısal çıktı ile ele alarak psikolojik test biliminde 
önemli bir adım atılmasını sağlamıştır (6). 
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 Fransa’da Binet ile çalışan Henry Goddard, ‘Binet-Simon ölçüm 
ölçeklerini’ İngilizceye çevirmek için ABD’ye gönderdi ve onları Amerikalı eğitimci ve 
psikologlara dağıttı (6). 

 Üstün yeteneklilerde eğitim hareketinin babası Lewis Terman, 
Binet’in geliştirmiş olduğu zekâ testini normal ve üstün zekâlıları tespit edecek şekilde 
düzenleyerek ‘Stanford-Binet Zekâ Testi’ni oluşturdu ve Amerika’nın Eğitim Yüzü isimli 
eseri yayınladı (6). 

 ABD’nin I. Dünya Savaşı’na girişi ordusunun büyük ölçekli 
mobilizasyonunu gerektirmiştir. Bir milyondan fazla asker için oluşturulan ve uygulanan 
“Army Alfa ve Beta” zekâ testinin hem akademik çevrelerde hem de halk arasında daha 
fazla meşruiyet kazanmasına yol açtı (6). 

 Lulu Stedman, Güney Kaliforniya Üniversitesi Eğitim Okulunda 
yetenekli öğrenciler için bir fırsat odası oluşturdu (6). 

 ABD’de Lewis Terman, 1500 üstün yetenekli çocuğun yer aldığı o 
güne kadarki en uzun soluklu çalışmayı başlattı (6). Bu çalışmada IQ derecesi 140′ın 
üzerinde olan 1500 üstün zekâlı çocuktan oluşan bir grup 60 yıl boyunca düzenli 
aralıklarla takip edilmiştir. Başından itibaren bu gruptaki kişiler fiziksel, akademik ve 
sosyal açıdan normal akranlarına göre daha ileride olmuşlardır. Genellikle daha sağlıklı, 
daha uzun, daha ağır ve daha kuvvetli oldukları gözlenmiş, okulda daha başarılı olmuşlar 
ve normal kişilere göre daha iyi sosyal uyum sergilemişlerdir. Bütün bu avantajlar, 
kariyer başarısına dönüşmüş, bu kişiler normal insanlara göre daha fazla ödül almış, daha 
fazla maddi gelir elde etmiş, sanata ve edebiyata daha fazla katkıda bulunmuşlardır. 
Örneğin bu gruptaki kişiler 40 yaşına geldiklerinde, toplam olarak 90 kitap, 375 oyun ve 
kısa hikâye, 2000 makale yazmışlar; 200’ün üzerinde patente imza atmışlardır. Hepsinden 
önemlisi bu kişiler, diğer kişilere göre, hayattan daha fazla tatmin olduklarını ifade 
etmişlerdir. 

Terman, yaptığı araştırmayla, üstün zekâlıların hayatta her zaman başarılı bir grafik 
çizemeyebileceğini göstermiştir. Terman’ın incelediği üstün yetenekli grupta bazı önemli 
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başarısızlıklara da rastlanmıştır. Yüksek IQ derecesine sahip bir bireyin akademik 
konularda başarı göstermesi gerekmemekte, ancak konulardan bir veya bir kaçında 
olağandışı bir üstünlük sergilemesi beklenmektedir. Özetle, yüksek IQ derecesi, 
kesinlikle her şeyde başarı anlamı taşımamaktadır (7). 

 Leta Steetter Hollingworth, üstün yetenekli öğrenciler için New 
York’ta “Özel Fırsat Sınıfı” açtı.  Bu sınıfta yaptığı araştırma-incelemelerle 
Hollingworth, yaklaşık 40 araştırma makalesi, bir ders kitabı yazmış ve Speyer Okulunda 
yapacağı çalışmaların temellerini oluşturmuştur (6).  

Hollingworth, 20 yıl boyunca üstün yetenekli çocuklar üzerinde çalışmalar yapmış bir 
psikologdur. İnsanların bilişşel açıdan eşit yaratılmadığını, bu nedenle bütün çocukların 
aynı yolla eğitim almaması gerektiğini savunmuştur. Ona göre üstün yetenekli çocuklar 
için ideal bir okul ortamı, homojen olarak gruplandırılmış bir sınıf içinde 
zenginleştirilmiş veya farklılaştırılmış eğitim programı uygulanan hızlandırılmış öğrenme 
fırsatları sağlayan bir yer olmalıdır (8). 

 Lewis Terman, “Dâhilerin Genetik Çalışması” isimli eserini 
yayımladı. Bu esere göre üstün yetenekli çocuklar; 

(a) Okulda niteliksel olarak farklıdırlar. 
(b) Normal gelişim gösteren öğrencilerle karşılaştırıldıklarında fiziksel ve duygusal 

olarak daha gelişmişlerdir. 
(c) Akademik konularda normal gelişim gösteren akranlarına göre daha başarılıdırlar. 
(d) Duygusal olarak durağandırlar. 
(e) Ailesi tarafından eğitimlerine ve aile değerlerine çok önem verildiğinde en büyük 

başarıya sahiptirler. 

Yaklaşık 40 yılda yazılan beş ciltlik bir kitabın, ilk cildini oluşturan bu araştırmada, 
dâhiler tarafından sergilenen özellikler ile ilgili sayısız değişken anlatılmıştır (6). 

 Leta S. Hollingworth “Üstün Yetenekli Çocuk: Onların Doğası ve 
Terbiyesi” isimli eserini yayımladı. Bu eser ülkesinde (ABD) üstün yetenekli eğitiminin 
ilk ders kitabı olarak kabul edildi (6). 
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 Leta S.Hollingworth üstün yetenekli çocuklar için Speyer Okulunu 
kurdu (6). 

 J. P. Guilford, APA (American Psychological Association)  
kongresinde “zekânın çok boyutlu yapısı” üzerine tarihî konuşmasını gerçekleştirdi. 

~~~~~ 
ABD Ulusal Bilim Vakfı Yasası; matematik, fen bilimleri ve mühendislik eğitimi ve 
araştırmaları için federal destek sağladı (6). 

 Sovyetler Birliği uzaya ilk uzay aracını, Sputnik’i fırlattı. Bu olay 
ABD’nin özellikle matematik ve bilim alanında, okullarının kalitesini ve insan kaynağını 
yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Sonuçta; ileri matematik, bilim ve teknoloji 
programlarından en iyi şekilde yararlanacak üstün yetenekli öğrencilerin saptanması 
amacıyla önemli bir bütçe ayrıldı (6).  

~~~~~ 

Dünyada, öncülüğünü Almanya ve ABD’nin yaptığı üstün yeteneklilere yönelik 
sistematik çalışmalar 1957 yılından sonra başlamıştır. 

1957’den sonra Avrupa’da, hızla adımlar atıldığı, ayrı veya birlikte eğitim 
uygulamalarının yaygınlaştığı ve çalışmaların üstün yetenekli çocukları kapsayacak 
kadar geliştiği görülmektedir (9). Günümüzde birçok ülke, üstün yeteneklilik eğitimi 
konusuna büyük önem vermekte ve konuyu ulusal öncelikleri olarak kabul etmektedir.  

Dünyada üstün yeteneklilik konusunda 1957’den sonra yapılan çalışmalar 
“Üstün Yetenekli Çocukların Eğitiminde Ülke Örnekleri” başlıklı 9. bölümde yer 
almaktadır. 

5.2 TÜRKİYE’DE ÜSTÜN YETENEKLİLİK EĞİTİM TARİHÇESİ 

Türkiye’de üstün yetenekliler eğitiminin tarihsel gelişimi Selçuklu, Osmanlı ve 
Cumhuriyet Dönemi olmak üzere üç ana başlık hâlinde incelenecektir. 

1957 
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5.2.1 Selçuklu Dönemi 

Medrese kurumunun oluşum ve gelişmesinde önemli bir role sahip olan 
Selçuklular eğitim alanında Türk ve dünya tarihine önemli katkılar sağlamıştır. 
Medreseler, bilimsel gelişmeyi sağlamak ve bilim adamlarına maaş bağlayarak onları 
devletin yanında tutmak amacıyla devlet eliyle kurulmuştur. Bulunduğu yöre ve yörenin 
kültürel durumuna, bilim adamlarının uzmanlık durumu ve mevcudiyetine göre dinî 
bilimlerle birlikte, matematik, tıp ve felsefe gibi pozitif bilimler okutulmaktadır. 
Selçukluların devamı niteliğinde olan Anadolu Selçukluları bu sistemi daha da 
geliştirmişlerdir (10).  

Anadolu Selçuklu Devleti’nin askerî teşkilatı, Büyük Selçuklular’daki yapı ile 
büyük bir benzerlik göstermektedir. Ordu, daimi ve yardımcı olmak üzere iki ana 
kuvvete ayrılmaktadır. Daimi kuvvetler, gulâmlar ve ıktâ askerlerinden; yardımcı 
kuvvetler ise, ücretli askerler, tabi devlet kuvvetleri ile Türkmenler ve uç kuvvetlerinden 
oluşmaktadır (11).  

 Anadolu Selçuklu Devleti’nde gerek saray ve hükûmet teşkilatında gerekse 
orduda önemli bir mevkiye sahip olan gulâmlar, harp esirleri arasından seçme, satın 
alma, hediye ve herhangi bir devlet veya kişiden intikal etme gibi klasik yöntemlerle 
temin edilmektedir. Özellikle küçük yaşlarda dergâha alınan gulâmlar, “gulâmhâne” adı 
verilen “gulâm mektepleri” veya “askerî kışlalar”da eğitim görmektedir. Küçük yaşta 
girdikleri gulâmhânelerde “Babayân” adı verilen kişiler nezaretinde yetiştirilen 
gulâmlara; hediye, satın alma ve herhangi bir devlet veya kişiden intikal eden yaşı 
ilerlemiş gulâmlara göre daha çok güvenilmekteydi. Gulâmlar liyakat, hüner ve 
kahramanlıkları nispetinde de yüksek makamlara getirilmekteydi (12).  

 13. yüzyıl Anadolu’sundaki gulâm sisteminde eğitim gören yetenekli gençlerin, 
gerek ordu gerekse devlet teşkilatındaki başarılı görevlerinin yanı sıra, Anadolu Selçuklu 
kültür ve medeniyet tarihine de önemli katkıları olmuştur (11).   

5.2.2 Osmanlı Dönemi 

Osmanlı Devleti, kendinden önceki devletlerin deneyimlerinden de yararlanarak 
gelişme ve genişlemesinde ihtiyaç duyacağı mülki, idari, diplomatik ve diğer elit 
kadroları kendi ihtiyaçlarına uyacak şekilde yetiştirecek özel bir eğitim sistemi ve 
kurumu ortaya çıkarmıştır (13). Dünya eğitim tarihinde kurumsal anlamda orijinal bir 
örnek olan Enderun Mektebi 15. yüzyılın ortalarında II. Murat zamanında kurulmuş ve 
işlevini Fatih Sultan Mehmet zamanında kazanmıştır (14). Fatih zamanında Enderun 
Mektebi sadece bir devşirme mektebi olmaktan çıkarak devletin siyasi sistemi için 
gerekli idari ve mülki kadroya gelebilecek sıradışı yeteneğe sahip gençlerin keşfedilip 
yetiştirildiği bir eğitim merkezi hâline gelmiştir. Üstün yetenekli öğrenciler bir komite 
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tarafından; uzun yıllar sonucunda elde edilen birikim ve deneyimlere göre, Türk ve 
Müslüman olmayan ailelerin1, 8-18 yaş aralığındaki erkek çocukları arasından öncelikle 
10-14 yaş arasında olanlardan seçilirdi (15). Seçilen çocukların Enderun Mektebindeki 
eğitimi 8-10 yıl sürmekteydi (1). 

Enderun eğitiminin temel amacı, devletin üst kademelerinde görev alabilecek 
yetenekli gençleri keşfetmek, onları bu doğrultuda teorik ve uygulamalı eğitime tabi 
tutarak devletin yönetiminde onlardan yararlanmaktır (16). 

Enderun sistemindeki temel eğitim; devşirme, aileye verme, hazırlık sarayları 
ve Enderun-i Hümayun olmak üzere dört temel aşamadan oluşmaktadır.  

Devşirme aşaması, Devşirme Kanunu hükümlerine göre devletin tebası olan ve 
daha çok Hristiyan ailelerin çocuklarının seçilerek kayıt altına alınmasıdır (13). 
Devşirilerek Yeniçeri Ocağı için yetiştirilen bu çocuklara “Acemi Oğlanlar” adı 
verilmektedir (14). 

Aileye verme aşaması; devşirilen çocukların geçici bir süreyle Türkçeyi, Türk 
örf ve âdetleri ile İslam dininin temel kurallarını öğrenmesini sağlamak amacıyla 
Anadolu ve Rumeli’deki Türk ailelere bir program dâhilinde bırakılmasıdır. 

Hazırlık sarayları aşaması; giderek büyüyen Osmanlı Devleti’nin saray/devlet 
hizmetlerini yerine getirebilecek güvenilir ve nitelikli kişilerin yetiştirildiği kuruluşlardır 
(13). Kuramsal ve uygulamalı eğitimlerin verildiği bu saraylar Edirne, Galata, İbrahim 
Paşa ve İskender Çelebi olmak üzere toplam dört saraydır. Bu sarayların önemli bir 
özelliği de gençlerin eğitimi devam ederken iş ve memuriyet hayatına katılmasıdır (14). 

Enderun-i Hümayun aşaması; Hazırlık Sarayları’ndan seçilerek alınan 
öğrencilere teorik ve pratik olarak yapılan titiz ve elemeli bireysel eğitimdir. Bu eğitim; 
saray hizmetlerini bizzat yaparak uygulama, İslami ve müspet ilimler ile beden ve sanat 
eğitimi olmak üzere üç temel esastan oluşmaktadır (13). 

Enderun Mektebinde Acemi Oğlanlar Ocağından başlayarak eğitimin en ileri 
aşaması ve en elit kısmı olan “Has Oda”ya kadar geçen bütün aşamalarda bireysel 
yetenekler ve bu yetenekleri sergileyenler doğrultusunda eleme yapılırdı (16). Bu süreçte 
bir üst aşamaya geçemeyenler bırakılmaz “Çıkma” adıyla kendi yeteneklerine göre farklı 
görevlere yönlendirilerek değerlendirilirdi. 

Enderun-i Hümayun’da başarı gösterenler ise yine çıkma kanununun farklı bir 
uygulaması ile sarayda ihtiyaç duyulan vezir-i azamlık, kaptan paşalık, yeniçeri ağalığı, 
eyalet valilikleri ve sancak beylikleri gibi üst düzey görevlere geçirilirdi (13). 

                                                        
1 Osmanlılarda Boşnaklar Müslüman olmalarına karşın Enderuna alınmaktaydılar. Ülker Akkutay (2012), 
30.05.2012 tarihli Üstün Yeteneklileri Araştırma Komisyonu toplantı tutanağı 
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Enderun Mektebinde yapılan eğitimin en belirgin ve karakteristik özellikleri 
şöyle sıralanabilir: 

 Beceri ve yeteneklere göre öğrenci seçiminin yapılması. 

 Beden, sanat ve mesleki eğitimden oluşan bir eğitim programı (1). 

 Sürekli ve sistemli olarak karakter ve kişilik eğitimine yer verilmesi. 

 Bireysel farklılıkları karşılayacak biçimde düzenlenmesi. 

 Hazırlık okullarından başlayarak eğitim-öğretim sürecinde anlık duygu ve 
beden gelişimine dengeli yer verilmesi. 

 Kur’an ve din bilimleri gibi konuların yanı sıra matematik, astronomi, tarih, 
yabancı dil ve edebiyat gibi pozitif bilimlere de yer verilmesi. 

 El becerileri ve sanat öğrenimine önem verilmesi (15).  

 Müziğe yer verilmesi, müzik ve matematiğin uyumunun sağlanması. 

 Öğrenim ile sosyal çevrenin bütünleştirilmesi. 

 Ceza ve ödülden oluşan bir liyakat sisteminin kurulması (1). 

Osmanlı Devleti’nin gücünü muhafaza etmek için elit ve nitelikli insan 
yetiştirmek amacıyla kurulan Enderun Mektebi; 17. yüzyılda askerî daha sonra siyasi 
alanda yaşanan çözülmeler ile birlikte önemini kaybederek bozulmuş; 1 Temmuz 1909 
tarihinde yayımlanan bir kararname ve talimatname ile lağvedilmiştir (14).    

5.2.3 Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar olan dönemde üstün yetenekli 
çocukların eğitimi ile ilgili gerçekleştirilen yasal düzenleme ve eğitim uygulamalarının 
hâlihazırda yapılan ve yapılacak çalışmalara temel oluşturabilecek nitelikte olduğu 
görülmektedir (17).  

 “1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında 
Kanun”un 3’üncü maddesi gereğince, zekâ ve karakter bakımından üstün ve aranan 
şartları taşıyan öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığınca yarışma ile seçilerek yurt dışına 
gönderilmesi öngörülmüştür (18).  

 3803 sayılı Kanun ile ülke kalkınmasına köylerden başlamak, 
yaparak/yaşayarak öğrenmek, bilgi ve yeteneği ürüne dönüştürerek ülkenin gelişmesini 
sağlamak amacıyla diğer öğrencilere göre yetenekli oldukları tespit edilen öğrencilerin 
yetiştirilmesi için köy enstitüleri açılmış ve 1950 yılında kapatılmıştır (4).   
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 5245 sayılı “İdil Biret ve Suna Kan’ın Yabancı Memleketlerde 
Müzik Tahsiline Gönderilmesine Dair Kanun” çıkarılmıştır (4). 

 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına bağlı “Test ve Araştırma 
Bürosu” kurulmuştur.  Büro yalnız test yapmakla kalmamış aynı zamanda ülkemiz 
eğitim sistemine psikoloji ve bilimsel araştırma olgusunu da kazandırmıştır. Büro, 
rehberlikte ölçme araçları üzerine çeşitli çalışmalar yapmıştır (19).  

 5245 sayılı yasanın yerine 6660 sayılı daha kapsamlı bir yasa kabul 
edilmiştir. Bu yasa resim, müzik ve plastik sanatlarda özel yetenekli çocukların yurt içi 
ve yurt dışında eğitimine olanak sağlamıştır (20). 

 Yeni ulusal bireysel zekâ testi geliştirilmiştir. Gazi Eğitim Enstitüsü 
bünyesindeki Özel Eğitim Şubesi tarafından; 1953-1960 yılları arasında Indiana 
Üniversitesinden Prof. Dr. Dalton Beier’in desteği ile Stanford-Binet L-M Formları’nın, 
Wechsler Zekâ Testleri’nin, Porteüs Alexander Performance Testleri’nin Türkiye 
kültürüne adaptasyonları yapılarak GAZİ- BEIER Testi adlı bir bireysel zekâ testi 
geliştirilmiştir. Geliştirilen test Türkiye’nin belli bölgelerinde uygulanmış; Test ve 
Araştırma Bürosunda istatistik işlemleri yapılarak normlar belirlenmiştir (21). Test, 
1961 yılında Millî Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir (19).  

 30 Temmuz 1962 tarih ve 1214 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı 
Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliği’nin2 4 
ve 13’üncü maddelerinde üstün yetenekli çocuklar için de özel eğitim okulları ve özel 
sınıflar açılabileceği hükümleri yer almaktadır. Ayrıca aynı yönetmeliğin 15’inci 
maddesinin “a” fıkrasında üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar için gezici özel 
eğitim öğretmenliği yöntemi önerilmektedir (22).  

                                                        
2 30 Temmuz 1962 tarih 1214 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Özel Eğitime 
Muhtaç Çocuklar Yönetmeliği EK II’de sunulmaktadır. 
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 6660 sayılı Kanun’a dayanılarak “Güzel Sanatlarda Fevkalade 
İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik” 
05.08.1963 tarih ve 11472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir(23). 

~~~~~ 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kurulmuştur (24). 

 Türkiye’nin ilk fen lisesi eğitime başlamıştır.  

~~~~~ 
Üstün yetenekli çocukların eğitimi için pilot proje uygulamasına başlanmıştır. Özel 
sınıf ve türdeş yetenek sınıfları biçiminde gerçekleştirilen bu deneme için Ankara’daki 
bazı okullarda yapılan taramalarla seçilen 5 kız 18 erkek olmak üzere toplam 23 öğrenci 
ile Mimar Kemal (Ergenekon) İlkokulunda 15 Ekim 1964 tarihinde bir özel sınıf 
faaliyete geçmiştir. Zenginleştirilmiş özel bir programla çalışan sınıfların devamı olarak 
çevre ortaokullarından birisinde de özel sınıf programının sürdürülmesi tasarlanmıştır. 
Ancak pilot uygulama, ortaokul düzeyinde de sürecek biçimde planlanmış olduğu 
hâlde, yarıda kesilmiştir. Bu sınıfın öğrencileri, o dönem öğrencilerini seçerek alan 
Maarif Koleji tarafından kabul edilmiştir (25).  

~~~~~ 
Türdeş okul uygulaması da aynı dönemde Ankara’da üç okulda başlatılmış; Türdeş 
sınıflara kayıt için başvuran öğrenciler, uygulanan grup yetenek ölçekleri sonuçlarına 
göre “A, B, C” sınıflarına ayrılmıştır. Talim ve Terbiye Kurulunun 1966 yılında aldığı 
bir kararla özel üst sınıf ile türdeş ilkokul sınıfları uygulamaları kaldırılmıştır (8).  

 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun güzel sanatlar eğitimini 
açıklayan 33’üncü maddesinde “Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri 
beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve ortaöğretim 
seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri 
dolayısıyla bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle 
düzenlenir.” ifadesi yer almaktadır (26). Bu kanun ile özel yetenekli çocukların özel 
okullarda eğitilmesine imkân verilmiştir. 
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 Kaynak yetersizliği gerekçesiyle 6660 sayılı Kanun’un 
işletilememesi üzerine özel yetenekli çocukların Devlet Konservatuarında yoğun ve 
hızlı bir müzik eğitimi görmelerine olanak sağlayan “Özel Statü Yönetmeliği” 
çıkarılmıştır (18). 

 2429 sayılı Onayla Özel Eğitim Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
20.07.1982 tarihinde Daire Başkanlığına, 13.12.1983 gün ve 179 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile de Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığına 
dönüştürülmüştür. Aynı yıl çıkarılan 2916 sayılı “Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar 
Kanunu”nda özel eğitime muhtaç çocukların yetiştirilmelerine dair esaslar 
belirlenmiştir. Ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik alanında ihtiyaçların artması 
sonucunda hizmetlerin daha etkin ve yaygın olarak yürütülebilmesi amacıyla 1992 
yılında 3797 sayılı Kanun’la “Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü” kurulmuştur (20). 

 İlköğretimi bitiren güzel sanatlar alanında yetenekli öğrencilerin 
eğitim görmeleri amacıyla anadolu güzel sanatlar liseleri açılmıştır. 

 Üstün Zekâlı Çocuklar İçin Dünya Konseyi’ne, katılım 
sağlanmıştır (1). 

 Avrupa Üstün Yetenek Konseyine üye olunmuştur (1). 

~~~~~ 
13-15 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da I. Özel Eğitim Konseyi toplanmıştır. Bu 
konseyde 10 ana ve 5 alt komisyon kurulmuştur. Komisyonlardan biri de Üstün 
Yetenekliler Eğitim Komisyonudur. I. Özel Eğitim Konseyinin yaptığı görüşmeler ve 
aldığı kararlar I. Özel Eğitim Konseyi Raporu adı ile yayımlanmıştır (22). 

 Maddi olanakları sınırlı üstün yetenekli çocukların öğrenim 
göreceği özel öğretim kurumu olan “Özel İnanç Lisesi” açılmıştır (27). 
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 Türkiye Bilim Akademisi (TÜBA) kurulmuştur. 

 Türkiye’de ilk bilim ve sanat merkezi olan Yasemin Karakaya Bilim 
ve Sanat Merkezi Ankara’da açılmıştır (18). 

~~~~~ 
Türkiye  Zekâ Vakfı bilgiye, zekâya ve entelektüel değerlere daha fazla önem 
verilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Üniversiteler, kamu kurumları, bilim 
insanları, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası 
çalışmalar yapan Vakfın kurucuları arasında; Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK da yer almıştır. 

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 
özel eğitim alması gereken bireyler ile onlara doğrudan ve dolaylı olarak sunulacak 
hizmetler; bunları sağlayacak okul, kurum ve programlar düzenlenmiştir (28). 

 Çocuk Vakfı bünyesinde Üstün Yetenekli Çocuklar Araştırma 
Merkezi (ÜYÇAM) kurulmuştur (29).  

~~~~~ 
Talim ve Terbiye Kurulunun 25.10.2001 tarih ve 370 sayılı Kurul kararı ile Bilim ve 
Sanat Merkezleri Yönergesi yürürlüğe girmiştir (4). 

 Üstün yetenekli çocuklara yönelik eğiticiler yetiştirmek amacıyla 
İstanbul Üniversitesi- Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi-Özel Eğitim Bölümünde, 
Üstün Zekâlıların Eğitimi Ana Bilim Dalı kurulmuştur. Bölüme, 2003-2004 eğitim-
öğretim yılından itibaren yüksek lisans, 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren de 
doktora programına öğrenci alınmaya başlanmıştır (30). 

~~~~~ 
Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği, İÜ 
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen Üstün Zekâlıların Eğitimi 
Projesi için uygulama okulu olarak Beyazıt İlköğretim Okulu belirlenmiştir (4). 
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 Edebiyat ve sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli 
bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla Türkiye’nin ilk sosyal bilimler lisesi olan 
İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi açılmıştır. Aralık 2003 tarih 
ve 2555 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal 
Bilimler Yönetmeliği” ile de sosyal bilimler liselerinin işleyişi ile ilgili esaslar 
düzenlenmiştir. Anadolu lisesi denkliğine sahip okulda hazırlık sınıfı bulunmakta ve 
Uluslararası Bakolorya Programı uygulanmaktadır (31). 

 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Özel 
Eğitim Bölümü ve Çocuk Vakfı Üstün Yetenekliler Araştırma, Eğitim ve Uygulama 
Merkezi iş birliği ile İstanbul’da 23-25 Eylül tarihleri arasında I. Türkiye Üstün 
Yetenekli Çocuklar Kongresi gerçekleştirilmiştir. Kongre, üstün yetenekli çocuklar 
alanındaki bilgi birikimini artırmak, ilgilileri bir araya getirerek sorunlara dikkat 
çekmek, üstün yeteneklilerin ülke düzeyinde belirlenip seviyelerine uygun eğitilmeleri 
için gerekli bilinçlendirmeyi sağlamak amacı ile düzenlenmiştir. Kongre’de, üstün 
yetenekli çocukların sorunları ele alınmıştır (32). 

 Öğrencilerin beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler 
kazanmaları, ilgili ve yetenekli öğrencilerin eğitim-öğretim görmeleri ve başarılı 
sporcular olarak yetişmelerine imkân vermek amacıyla spor liseleri açılmıştır. 2009 
yılında da Anadolu güzel sanatlar liseleri ile spor liseleri birleştirilerek Anadolu güzel 
sanatlar ve spor liseleri adını almışlardır (33). 

2585 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği’nin 28’inci maddesi uyarınca  “üstün yetenekli öğrenciler için 
özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak, özel eğitim için destek eğitim 
odası açılması” imkânı sağlanmıştır (34). 

 TÜBİTAK desteğiyle Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların 
Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine 
yönelik üniversite tabanlı bir program olan Üstün Yetenekliler Eğitim Programı 
(ÜYEP) uygulamaya geçirilmiştir (35). 
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13-15 Şubat tarihleri arasında TÜBİTAK ve Millî Eğitim Bakanlığı 
iş birliğiyle, Gebze Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Tesisleri’nde 
ülkemizde üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda birikimi olan akademisyenler, kamu 
yetkilileri, veliler ve öğrencilerden oluşan 60 kişinin katılımı ile Üstün Yetenekliler 
Eğitimi Çalıştayı (BİLSEM Modeli) düzenlenmiştir. Çalıştay’ın amacı; üstün 
yetenekliler eğitimi veren bilim ve sanat merkezlerinin değerlendirilmesi, mevcut 
durumun tespiti, dünya örnekleri ile karşılaştırılması ve ortaya çıkan öneriler 
doğrultusunda bir strateji belgesinin ortaya konulmasıydı. Çalıştay’da; öğrenci seçimi, 
öğrencilerin eğitimi, öğrencilerin sorunları; öğretmenlerin seçimiyle periyodik 
eğitimleri, öğretmenlerin sorunları; idarecilerin seçimi/eğitimi/sorunları ve çözüm 
yolları ile bilim ve sanat merkezlerinin idari ve mali yapısındaki sorunlar belirlenmiş ve 
çözüm önerileri geliştirilmiştir. Çalışma sonrasında Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve 
Uygulama Planı 2009-2013’ün hazırlanması kararı alınmıştır (36).  

~~~~~ 
25-27 Mart tarihlerinde Anadolu Üniversitesi ve Üstün Yetenekliler Eğitim Programları 
(ÜYEP)’nın organizasyonu ile Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi’nde Üstün 
Yetenekli Çocuklar II. Ulusal Kongresi yapılmıştır. Kongre’de zekâ, yaratıcılık ve 
üstün yetenekli öğrencilerin eğitimleri konularında yapılan güncel araştırma ve 
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulması amaçlanmıştır (37). 

~~~~~ 
İnönü Üniversitesinde Üstün Yetenekliler Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulmuştur. 

~~~~~ 
17 Haziranda toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 19. toplantısında üstün 
yetenekli bireylerin eğitimini geliştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı 
koordinasyonunda YÖK, DPT ve TÜBİTAK desteği ile Üstün Yetenekli Bireyler 
Strateji ve Uygulama Planı 2009-2013’ün hazırlanması kararı alınmıştır. Bu karar 
05.08.2009 tarihli ve 27310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır (38). 

 Haziran ayında Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri 
Süreci (Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi) İç Denetim Raporu yayımlanmıştır. Bu 
raporda durum tespiti yapıldıktan sonra, BİLSEM’lerin ve öğrencilerinin karşılaştığı 
sorunlar ortaya konmuş, çözüm önerileri sunulmuştur (39). 

~~~~~ 
23-24 Eylül tarihlerinde Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Türk Eğitim Vakfı ve Koç 
Üniversitesinin katkılarıyla 1. Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Sempozyumu 
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düzenlenmiştir. Sempozyumda; Üstün Yetenekli Bireylerin Tanılanması ve İzlenmesi, 
Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitim Modelleri, İnsan Kaynakları ve Sürdürebilirlik 
başlıklarında sunumlar yapılmıştır. Sempozyumla ABD, İngiltere, Almanya, (Güney) 
Kore ve Fransa gibi gelişmiş ülkelerin üstün yetenekli eğitimi konusunda geliştirdiği 
sistemler, Türkiye’deki uygulamalar ve bunların sorunları irdelenmiştir. (40).  

~~~~~ 
Karabük Üniversitesinde Üstün Yetenekliler Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(KÜYEM) kurulmuştur.  

~~~~~ 
20-22 Aralık tarihlerinde Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle çocuk, veli 
ve alan uzmanlarının katıldığı Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Ortak Akıl Platformu 
çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay, Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 
için ön çalışma olması amacıyla yapılmıştır. Çalıştay sonrasında yapılan toplantılarda 
taslak strateji planları oluşturulmuş ancak bir ilerleme kaydedilememiştir (18). 

 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İş Birliği Aracı Programı (IPA) 
kapsamında Millî Eğitim Bakanlığının yürütücülüğünde “Özel Eğitimin 
Güçlendirilmesi Projesi” başlatılmıştır. 7 milyon € bütçeli projenin 30 ayda 
tamamlanması beklenmektedir. Projenin amacı; kampanyalar, hizmet içi eğitimler, 
psikolojik ölçme ve değerlendirme testleri aracılığı ve sivil toplum kuruluşlarının 
(STK), yerel kamu kurumlarının, belediyelerin ve özel sektör kurumlarının aktif 
katılımı ve desteği ile engelli bireylerin fırsatlarını artırmak ve öğrenme ortamlarını 
geliştirmek, eğitime erişimlerini ve toplumla kaynaşmalarını artırmaktır.  

Proje, engelli bireylere odaklanmakla beraber bileşenleri arasındaki yeni psikolojik 
ölçme araçları uygulanarak RAM’larda verilen eğitsel tanılama ve değerlendirme 
hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi üstün yetenekli çocukların da faydalanacağı bir 
faaliyettir. Bileşen, yeni değerlendirme araçlarının standardizasyonuna odaklanmıştır. 
Yeni değerlendirme araçlarının uygulama içeren faaliyetlerinin yanında rehber 
öğretmenlere araçları kullanma sertifikasyonunun kazandırılması da hedeflenmiştir. 
Bileşen kapsamında yeni psikolojik ölçme araçlarının uygulanmasıyla RAM’larda 
eğitim tanılama ve değerlendirme hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi 
amaçlanmaktadır (41).  

~~~~~ 
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
makam onayı ile altı grup başkanlığı oluşturulmuştur. Bu başkanlıklardan biri de Eylül 
2011 tarihinden önce şube müdürlüğü olan “Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup 
Başkanlığı”dır. 

2011 
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 TBMM Genel Kurulunun 06/03/2012 tarihli 74. birleşiminde 17 
üyeden oluşan Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların 
Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur (42).  

~~~~~ 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun yükseköğretime giriş ve yerleştirme bölümünü 
açıklayan 45’inci maddesinde yapılan değişiklikle “g” bendine “Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre, belli sanat ve spor dallarında üstün 
kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumunca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan 
öğrenciler, ilgili dallarda eğitim yapmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarına 
yerleştirilebilir.” ifadesi eklenmiştir (43). Böylece üstün yetenekli öğrencilere yetenekli 
olduğu alanlarda üniversiteye sınavsız geçiş hakkı verilmiştir. 

~~~~~ 
03-05 Eylül tarihleri arasında Karabük Üniversitesi tarafından I. Üstün Yetenekliler 
Eğitimi Çalıştayı düzenlenmiştir. 

5.3 BÖLÜM ÖZETİ 

Üstün yeteneklilik konusunda kuramcıların farklı felsefe ve yaklaşımları, üstün 
yeteneklilik eğitimi konusunda farklı sistemlerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Tarih 
sahnesinde ilk kez MÖ 6. yüzyılda Eski Yunan’da rastlanılan üstün yetenek konusundaki 
uygulamalar günümüze kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Özellikle 1957 yılından 
sonra başta ABD ve Rusya olmak üzere dünyada üstün yeteneklilere yönelik sistematik 
çalışmalar başlamıştır. 

Üstün yetenekli bireylerin tarihsel kayıtlarda Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde Enderun Mekteplerinde değerlendirildiği görülmektedir. Bugün, birçok 
gelişmiş ülkedeki üstün yetenekli eğitimine kaynaklık eden Enderun Mekteplerinde 
yetiştirilenler 600 yıllık bir imparatorluğun yönetim, bilim ve sanat kadrolarında önemli 
görevler almışlardır (44).  

Cumhuriyet tarihimize baktığımızda da üstün ve özel yetenekli bireylerin 
eğitimlerine önem verildiği görülmektedir. İmza attığı uluslararası sözleşmeler gereği 
taahhüt ettiği uygulamalar ile kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge 
ve kararlarla ulusal mevzuatta yaptığı düzenlemeler sonucunda, üstün yetenekli 
çocuklara çeşitli fırsatlar yaratılmıştır. 1960 öncesi düzenlemelerin daha çok bireysel 

2012 
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nitelikte olduğu, bu tarihten sonraki düzenlemelerin ise daha genel nitelikte olduğu 
görülmektedir. 

1990’lı yıllar sonrasında üstün yetenekli bireyler konusu Türkiye’de birçok 
alanda tartışılmaya ve gündem konusu olmaya başlamıştır. Bu kapsamda üniversiteler ve 
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde üstün yetenekli çocuklara yönelik yeni programlar 
uygulamaya geçirilmiş, çeşitli çalıştaylar ve kongrelerle üstün yetenek konusu detaylı 
biçimde tartışılmıştır. 

2000’li yıllarda toplumda artan farkındalığa paralel olarak kamu-yerel 
yöneticileri, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında üstün yeteneklilerle ilgili 
çalışmalar hız kazanmıştır. 2012 yılına gelindiğinde TBMM üyesi olan bütün partilerin 
ortaklaşa verdikleri önerge ile konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştur.   
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ALTINCI BÖLÜM 

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ POLİTİKALAR 

6.1 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNİN 
STRATEJİK ÖNEMİ 

Üstün yetenekli çocuklar, toplumun her alanda gelişmesini sağlayacak 
potansiyele sahip bireylerdir. Üstün yetenekli çocukların sahip oldukları hızlı ve farklı 
öğrenme özelliklerinin desteklenmesi ve çocukların yetenekleri doğrultusunda 
yönlendirilmesi ülkelerin ekonomik, siyasi, askerî ve teknolojik gelişmelerine yön 
verebilmektedir (1). 

Üstün yetenekli çocukların bireysel ilgi ve yeteneklerinden yararlanma, özel 
eğitimle sağlanabilmektedir. Tanılandıkları andan itibaren üstün yetenekli çocuklar, 
yetenekleri, ilgileri ve istekleri yönünde eğitildiklerinde, çocukların yetenekleri 
fonksiyonel hâle gelmektedir. Bu bireylerin eğitimsel açıdan doyuma kavuşturulması, 
ülke yararına hizmet etmelerini destekleyebilmektedir. Üstün yeteneklilerin 
potansiyelleri doğrultusunda mutlu ve üretken bir hayat sürmeleri ancak öğrenme ve 
yaratıcılıklarını destekleyici eğitim ortamlarının sağlanması ile mümkündür. Toplumun 
ve ülkenin gelişmesi üstün yetenekli çocukların zamanında uygun eğitim almalarına 
bağlıdır. Bu nedenle üstün yetenekli çocuklara özel eğitim imkânlarının sağlanması 
ülkenin gelişmesi için büyük önem taşımaktadır. Dünyada gelişmiş ülkelerin bugünkü 
üstün teknolojiye sahip olmalarının ve ilerlemelerinin temelinde bu çocukların uygun 
eğitimle yetişmeleri ve üstün oldukları alanlarda sorumluluk almaları yatmaktadır. Bu 
nedenle ülkeler, üstün yetenekli çocukların başarılı olmasını sağlayacak eğitimleri, 
gelişmenin en önemli araçlarından biri olarak düşünmektedir (2). 

Bu kapsamda üstün yetenekli çocukların eğitimi birçok ülkede stratejik bir konu 
olarak ele alınmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler üstün yeteneklilik konusunda büyük 
ilerlemeler kaydetmiş ve üstün yetenekli eğitimini devlet politikası hâline getirmiştir. Bu 
ülkeler, üstün nitelikli insan potansiyelinin gerektiği gibi değerlendirilmesinin, ülkenin 
gelişiminde büyük bir ivme yaratacağının farkına varmışlardır. Ülke kalkınmasında 
önemli bir fonksiyonu olabilecek bu potansiyeli değerlendirme sorunu, yalnızca o 
ülkenin eğitimini yönetenler ile sınırlı tutulmamaktadır (3). Üstün yetenekli çocukların 
akranlarından farklı özel bir eğitime tabi tutulması ve bu eğitimin ulusal bir politika 
olarak benimsenmesi ülkenin yönetiminde söz sahibi olanlara düşen önemli bir 
görevdir(1). 
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Ülke üstün yetenekli eğitimini gerçekleştiremediği ve uygun çalışma ortamı 
sağlayamadığı durumlarda var olan potansiyel yok olabilmekte ya da birey uygun 
çalışma şartlarını sağlayan ülkelere göç edebilmektedir. Bu durumda ülke gelişmesi ve 
kalkınması açısından ulusal/uluslararası stratejik önemi haiz, üstün beşerî grubun itici 
sebepler yüzünden çekici unsurların bulunduğu ülkelere gitmesi, bir taraf için kayıp 
diğer taraf için kazanç olmaktadır (3). 

Ülkemizde üstün yetenekliliğe bütüncül bakış açısıyla yaklaşılmaması, 
uygulamaların kısa dönemde ve başarısızlıkla sonuçlanmasının en önemli 
nedenlerindendir (4). 

Üstün yetenekli eğitiminde ülkemizde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi 
de bu çocukların, kendilerine cazip teklif getiren ülkelere gitmeleri yani üstün beyin 
göçüdür. Bilim ve teknolojinin üretildiği merkezlerin nicelik ve niteliksel olarak yetersiz 
kalması ya da bazı alanlarda hiç bulunmayışı, maddi ve manevi olarak üstün 
yeteneklilerin tatmin edilemeyişi, uygun etkileşim ortamlarının yaratılamayışı ve 
özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yabancı 
ülkelerin sağladığı koşulların çekiciliği ülkemizde beyin göçünü ortaya çıkaran temel 
etkenlerdir (5). 

Bu gerçeklerden hareketle, ülkemizdeki üstün yetenekli bireylerin eğitimleri ve 
ülkemizde istihdam edilmeleri noktasında devlet, sivil toplum kuruluşları, medya ile iş 
dünyası ortak bilinçle millî bir politika oluşturarak gizil gücün ülkenin kalkınmasındaki 
yerini almasını sağlamalıdır (6). 

6.2 ÜSTÜN YETENEKLİ BİREYLERİN İSTİHDAMI 

Ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasının en etkin faktörlerinden biri yetişmiş 
insan kaynağıdır. Kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanan kalkınma planlarının 
olmazsa olmazı, insan kaynağının nitelik ve niceliklerinin belirlenmesidir.  

Planlanan hedeflere ulaşmak için yetişmiş insan kaynağının oluşmasında eğitim 
kurumlarına rehberlik edip, konjonktürel ihtiyaçlar doğrultusunda insan kaynağının 
zenginleşmesi ve niteliğinin artırılması sağlanmalıdır. İnsan kaynağı planlamasında, 
bilişsel ve psiko-motor becerilere sahip kişilerin önceliklenmesi “toplam verim”liliği 
artıracaktır. 
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Üstün Yetenekliler genel olarak;  

 Doğuştan gelen farklılıklarını işe yansıtmaları, 

 Düşündüklerini projelendirip hayata geçirme başarıları,  

 Çözüme odaklı düşünme becerileri, 

 Dil öğrenme kabiliyetleri, 

 Motivasyonlarının yüksek olması / Tükenmişlik yaşamamaları,  

 Yeniliğe ve gelişmeye açık olmaları, 

 Hızlı hareket edebilme özellikleri, 

nedeniyle, çalışma ortamlarında ekip çalışmalarını kuvvetlendirecek, hızı ve 
verimliliği artıracaklardır.   

Üstün yeteneklilerin istihdam politikalarının belirlenmesi, ülke kalkınmasına 
hız kazandıracak, ailelerin ve çocukların eğitim ve kariyer planlamasının isabetli 
yapılmasına imkân sağlayacak, beyin göçünü azaltacaktır.  

Bireylerin eğitimden beklentisi; aldıkları eğitimi üretime dönüştürerek, bireysel 
tatminlerini sağlamak, yaşam standartlarını artırarak devam ettirmek, böylece ülke 
toplam üretimine katkıda bulunmaktır.  

Kendini gerçekleştirme sürecinde olan bireyin en büyük özelliği yeteneklerini 
kullanabilmesidir. Yeteneklerini kullanabilen insanlar aynı zamanda üretken ve 
mutludurlar. Yeteneklerini kullanamayan bireyler ise büyük oranda mutsuz ve huzursuz 
olarak topluma uyum sağlamaktan uzak, üretken olmayan bireylerdir (7). 

Aile ve çocuğa yeteneklerine uygun meslek danışmanlığı yapacak merkezlerin 
olmaması, ailelerin çocukla ilgili gelecek endişesini ve baskısını artırmaktır. Aileler, 
çocuklarının kariyer planlamalarında, bireysel yetenek ve beklentilerini dikkate almak 
yerine çocuklarını popüler ve kazanç odaklı mesleklere yöneltmektedir. Bu kazanç 
odaklı yaklaşımla, bireyler ilgi ve yetenek alanları dışında eğitim almaktadır. Toplumun 
ve ailelerin yönlendirmesi ile aldığı eğitimi tamamlayan bireyler ilk fırsatta kendi ilgi ve 
yetenek alanına dönmektedir.  

Kamu veya özel sektör tarafından istihdam edilen insan kaynağının verimlilik 
analizlerine bakıldığında, özel sektörün hız ve verimliliğinin kamu sektörünün önünde 
olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni, özel sektörün istihdam politikalarında 
bireysel yetenekleri göz önünde bulundurmasıdır.  

Kamu sektöründe ise, hiyerarşik yapı, nitelik ve ürüne dayanmayan atama 
sistemi, bireysel yetenek ve tutumları ölçmeye dayalı olmayan sınav sistemleri ile 
personel seçimi, etkinliği ve verimliliği azaltabilmektedir.   
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Cazibe merkezi hâline gelen ülkeler ve özel sektörün, yetenekli bireylere 
sağladığı imkân dolayısıyla; kamu sektörü, bu bireylerin potansiyellerinden 
faydalanamamakta, katma değerin kamuda hizmete dönüşmesine zemin 
hazırlayamamaktadır.  

Son yüzyılda sanayi ve teknolojideki gelişmeler beyin gücünün ürünüdür ve 
gelişimin sürekliliği için istihdamda beyin gücüne ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  

Üstün yetenekli bilim insanları ve adaylarının özgür ve özgün çalışmalar 
yapmalarına fırsat verecek ortamlar oluşturulmalıdır. Bu kapsamda; laboratuvar, 
finansman desteği, yardımcı eleman temini vb. imkânları sağlayan; üniversiteler, 
TÜBİTAK, araştırma enstitüleri, teknoparklar gibi yapılar güçlendirilmeli ve 
yaygınlaştırılmalıdır.  

Ulusal insan kaynağı planlamasına dayalı istihdam politikaları çerçevesinde 
üstün yetenekli bireylerin yetenek alanlarının tanımlanması ve buna bağlı 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Üstün yeteneklilerin çocukluktan itibaren eğitimine kaynak aktaran devletler, 
üstün yeteneklilere uygun istihdam politikaları belirleyip, hayata geçirmediklerinde, 
yetişmiş nitelikli insan kaynağının, kendilerine ortam sağlayan cazibe merkezi hâline 
gelmiş olan ülkelere yönelmelerine kapı aralamış olacaklardır.  

6.3 POLİTİKA BELGELERİNDE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR 

Batı’daki uygulamalara paralel biçimde 1960’larda Türkiye’de de üstün 
yetenekli çocukların eğitimi konusunda çalışmalar hız kazanmıştır. 1961 yılında kabul 
edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 50’nci maddesinde özel eğitime muhtaç 
çocukların eğitimi için özel hüküm konulması ve bunun gereği olarak 222 numaralı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun çıkarılması üzerine özel eğitimde planlı bir dönem 
başlamıştır (8). 

Bu dönemde üstün yetenekli çocuklar konusunun birçok platformda tartışıldığı 
ve devletin farklı politika dokümanlarında yer aldığı görülmektedir. Eğitim 
politikalarının belirlenmesinde ülkenin geçirdiği döneme ilişkin sosyo-ekonomik 
düzeyin yanı sıra eğitim alanındaki anlayış ve uygulamalar etkili olmaktadır. Devletin 
üstün yeteneklilik eğitimine bakışı ve belirlediği hedeflere kalkınma planları ve millî 
eğitim şûra kararlarında rastlanabilmektedir. 

6.3.1 Kalkınma Planlarında Üstün Yetenekli Çocuklar 

Kalkınma Planları; Türkiye’nin dönemler itibarıyla içinde bulunduğu iktisadi ve 
sosyal durumu ortaya koyan, kalkınma hedeflerinin belirlendiği temel politika 
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dokümanlarıdır. Planlarda, birçok konu gibi üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili 
temel prensipler ve yapılması gerekenler de ortaya konmaktadır. 

İlki 1963-1967, sonuncusu 2007-2013 dönemini kapsayan toplam 9 kalkınma 
planının sonuncusu olan Dokuzuncu Kalkınma Planı hariç tüm planlarda üstün yetenekli 
çocuklar konusuna farklı açılardan değinilmektedir. 

Eğitim hizmetlerinin henüz toplumun geniş kesimlerine yayılamadığı Birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967) döneminde kabiliyetli bireylerin eğitimin her 
kademesine ulaşmasını kolaylaştırmak için “Eğitimin her kademesinin toplumun en 
kabiliyetli elemanlarına açık tutulmasını sağlamak için yeterlik esasına dayanan seçme 
usulleri uygulanacaktır.” politikası belirlenmiştir. Bu kapsamda eğitim alanında 
kabiliyetlere göre bir seçme yapmak, kabiliyetli olanlara eğitim imkânı tanımak ve 
eğitim sistemini toplumdaki çeşitli görevlerin yurttaşlar arasında kabiliyetlerine göre 
dağıtılmasını sağlayacak bir şekilde düzenlemek; toplumda hem sosyal adalet, hem de 
fırsat eşitliği ilkelerini gerçekleştirecektir. Öte yandan çeşitli hizmetler, en kabiliyetli ve 
yeterli kişiler yoluyla yürütüleceğinden, hizmet verimli ve seviyeli olacaktır. Böylece 
toplumun en yeterli insanlar tarafından yönetilmesini mümkün kılacak bir toplumsal 
yapıya ulaşılması sağlanacaktır. Bu nedenle mevcut durumda etkin olmadığı düşünülen, 
yüksek kabiliyetli fakat imkânları sınırlı olan, düşük gelirli gençlerin eğitime erişiminin 
kolaylaşması için eğitimin her kademesinde burs imkânlarının geniş ölçüde artırılması 
hedeflenmiştir. Bunun yanında Türkiye’nin kalkınması için gerekli olan her sahada yeter 
sayıda ve üstün nitelikte ilim adamı ve teknik mütehassısın yetiştirilmiş olması on beş 
yılda ulaşılacak hedefler arasında sayılmaktadır (9).  

Görüldüğü üzere 1960’lı yıllarda üstün yetenekli çocukların eğitimine 
önem verilerek ülkenin kalkınması için kabiliyetli bireyler yetiştirilmesi öne 
çıkarılmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)’nda da “İstidat ve kabiliyetlere 
sahip olan gençlerin gelişmeleri için gerekli ortam ve özel imkânlar sağlanarak, gerek 
millî kalkınmaya gerekse çağdaş uygarlığa üstün seviyede katkıda bulunmaları teşvik 
edilecektir.” politikasıyla gençlerin yetenekleri doğrultusunda millî kalkınmaya katkıda 
bulunmaları düşüncesi benimsenmiştir. 

Bu kapsamda eğitim kademelerindeki dikey geçişlerin olanaklı hâle getirilmesi, 
burs imkânı ve yatılı okul sistemi ile; ailenin ekonomik gücü ve çevre şartları ile 
kısıtlanmaksızın yetenekli öğrencilerin en üst kademeye kadar eğitim alması 
hedeflenmektedir (10). 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)’nda eğitim kurumlarının yurt 
düzeyine dengeli dağılımı ile yetenekli ve dar gelirli fertlerin eğitimden 
yararlanmalarında sosyal adalet ve fırsat eşitliği sağlanması eğitimin genel ilkeleri 
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arasında sayılmıştır. Ayrıca “Yükseköğretim, insan gücü gereklerine göre planlandığı 
için, ortaöğretimden yükseköğretime geçişte bir sınav barajı bulunacak, ancak mesleki 
ve teknik öğretimi bitirenlerden üstün yeteneklilerin de kendi alanlarında 
yükseköğretime devamını sağlamak üzere, mevcut sınav sistemi yeniden 
düzenlenecektir.” politikası ile üstün yeteneklilerin yükseköğretime erişimi 
kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır (11). 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) döneminde Türkiye ağır 
ekonomik sorunlar ve siyasal yaşamı etkileyen bunalımlarla karşı karşıya kalmıştır. 
Planda Türkiye’nin, ulusal birikimlerle ve ulusun üstün yetenekleriyle sorunları 
çözebilecek ve gelişme yolunda daha büyük atılımlar yapabilecek güçte olduğu 
belirtilmektedir. Ayrıca Planın kültür konusunun ele alındığı bölümde sanatçıların ve 
yaratıcı yeteneklere sahip kişilerin özendirilmesi ve kendilerini geliştirmeleri için örgüt 
ve eğitim olanakları sağlanamadığı, yetenekli çocukların yararlanacağı eğitim ve 
özendirme koşullarının geliştirilmesi konusunda süregelen uygulamalara yeni katkılar 
getirilemediği dile getirilmiştir (12). 

Kalkınma planlarında üstün zekâ konusuna açık biçimde ilk vurgu Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)’nda yapılmaktadır. Buna göre “Özel eğitim 
gerektiren geri ve üstün zekâlılarla, işitme, konuşma ve ortopedik özürlüler; uyumsuzlar 
ve sürekli hastalığı olan çocukların eğitimine gereken önem verilecektir. Bu amaçla; 
özel eğitim alanında görev alacak öğretmen ve personelin yetiştirilmesi için gerekli 
tedbirler alınacaktır.” ve “İnsan gücü ihtiyaçları açısından, üstün zekâlı ve özel 
yetenekli çocuklara özel eğitim hizmetlerinin götürülmesi bir programa bağlanacaktır.” 
politikaları dile getirilmiştir (13).  

Böylece sınırlı olanaklardan dolayı üstün yeteneklilerin bir sonraki eğitim 
kademesine erişiminin kolaylaştırılması politikası artık yerini akranlarından farklı 
olduğu düşünülen bu çocukların özel eğitim alması gerektiği düşüncesine bırakmıştır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)’nda üstün yetenekli çocukların 
eğitimi, kültür ve insan gücü planlaması gibi birçok konuda değinilmektedir. Buna göre 
özel eğitim alması gereken üstün yeteneklilerle, zihnî, konuşma ve ortopedik özürlüler, 
uyumsuzlar ve sürekli hastalığı olan çocukların eğitimi için gerekli altyapı geliştirilmesi, 
eğitim ve öğretimin çeşitli kademelerinde uygulanan parasız yatılılık ve burs verme 
sisteminin ıslah edilerek öncelikle üstün yetenekli, fakat maddi imkânları sınırlı 
öğrencilere yöneltilmesi amaçlanmaktadır. Kültür alanında ise yeni eserler ortaya 
koyacak kabiliyetli kişilerin keşfedilmesi, yönlendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli 
tedbirler alınacağı vurgulanmaktadır. İnsan gücü hedefleri arasında ise bilim insanı, 
öğretim üyesi ve öğretmen yetiştirilmesine özel önem verilerek üstün kabiliyetli 
gençlerin bu alanlara yönelmeleri için gereken tedbirlerin alınacağı dile 
getirilmektedir(14). 
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Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)’nda üstün yetenekli 
çocukların yeteneklerine uygun bir ortamda yetişmelerini sağlamak amacıyla gerekli 
eğitim kurumlarının geliştirilmesine önem verileceği ve özel sektörün bu alandaki 
girişimlerinin destekleneceği belirtilmektedir. Ayrıca başarılı ve üstün yetenekli 
öğrencilerin öğretmen ve öğretim üyeliğine yönlendirilmesi de amaçlanmaktadır (15). 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve sonraki kalkınma planlarında özel ihtisas 
komisyonları toplanmaya başlamıştır. Komisyonlar; kalkınma planında yer alacak ilke 
ve politikaların belirlenmesine ışık tutması amacıyla alanlarında uzman ve yetkin 
kimselerin bir araya gelerek ülke sorunları ve çözüm önerileri üzerinde tartıştığı, böylece 
planlara girdi teşkil edecek biçimde raporlar üretildiği gruplardır. 

Üstün yetenekli çocuklar konusu Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na 
hazırlık öncesi oluşturulan özel ihtisas komisyonlarında tartışılmış ve komisyon 
raporlarına konu olmuştur. Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatları Özel İhtisas 
Komisyonu, Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu ve Ortaöğretim: Genel Eğitim, 
Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim Özel İhtisas Komisyonu raporlarında üstün yetenekli 
çocuklar farklı açılardan tartışılmaktadır. 

 Beden Eğitimi, Spor ve İstanbul Olimpiyatları Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu’nda sporda yetenekli çocuk ve gençlerin ortaya çıkarılarak üst 
düzeyde elit sporcular olarak yetiştirilmeleri temel amaçlar arasında 
sayılmaktadır (16). 

 Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nun öğretim üyesi ve bilim 
insanı yetiştirme bölümünde üstün yetenek ve potansiyeldeki gençlere özel 
olanaklar sağlanması, gelişme çizgilerinin bilimsel olarak izlenmesi ve belli 
konularda olağanüstü potansiyeli olan adayların yurt dışına yollanması 
gerektiği dile getirilmektedir (17). 

Ayrıca Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu  “Araştırma ve Bilim Alt 
Komisyonu”na katılan Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu, raporda üstün 
yetenekliler konusuna yeterince yer verilmediği düşüncesiyle aşağıda 
belirtilen görüşlerinin rapora yansımasını sağlamıştır. 

“Üstün yetenekli gençleri araştırmaya yönlendirmek üstün 
yeteneklerine uygun alanlarda yurt içinde ve/veya yurt dışında 
eğitim almalarını sağlamak ve dünya düzeyinde araştırma 
yapabilecek eğitim ortamları oluşturarak, üstün yetenekli 
gençlerin bu ortamlarda ve sağlanacak ayrıcalıklı olanaklar ile 
çalışmalar yapmalarını sağlamak gerekmektedir. 



192 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Ülke çapında üstün yetenek taramasını psikolojik ölçme araçları 
ve bilimsel araştırmalarla yapmak ve belirlenen üstün 
yeteneklileri öğrenim yaşamları boyunca bilimsel olarak izlemek 
amacıyla programlar oluşturmak gerekmektedir. 

Ortaöğretim ve yükseköğretim ders programlarında bilimsel 
düşünmeyi, eleştirel akıl yürütmeyi ve araştırma yeteneğini 
geliştirmeye yönelik gerekli değişikliklerin sağlanarak, üstün 
yeteneklilerin gelişmelerine ve yönelmelerine ortam 
hazırlanmalıdır. Üstün yeteneklilere uygun programların 
geliştirilmesi sağlanmalıdır. TÜBA ve TÜBİTAK, sosyal 
bilimler ile müspet bilimler alanlarında üstün yetenekli ve bilim 
adamı adayı gençler için yurt içi ve yurt dışı Bütünleştirilmiş 
Doktora Burs Programları oluşturarak bu gençlerin en üst 
düzeyde yetişmelerini ve kuracakları araştırma enstitülerinde 
onların istihdamını, özgür ve bilimsel bir ortamda araştırma 
yapmalarını sağlayacak biçimde görevlendirilmeli ve 
donatılmalıdır. Beyin göçünü önleyici programları geliştirmeleri 
sağlanmalıdır. Bilim adamı, araştırıcı yetiştirme konusunda 
lisans programları önemli olmakla birlikte, lisansüstü 
programlar belirleyici olmaktadır. Doktora programlarının üst 
düzeyde olması, akademik, bilimsel içeriğin uygulanmasının 
sağlanması ve üstün yeteneklilerin gelişmelerine uygun olması 
önem taşımaktadır. Belli gelişmiş üniversitelerimizde kurulacak 
olan lisansüstü eğitim fakültelerinin programları üstün 
yeteneklileri kapsayacak içerikte oluşturulabilmelidir. 

Üstün yetenekli bilim adamlarının veya adaylarının özgür ve 
özerk biçimde araştırma yapmaları ve kaynaklara sahip 
olmaları, onların araştırmalarını, dünya düzeyindeki bilim 
ortamındaki yarış ve rekabet kapsamında yürütülmelerine olanak 
sağlayacaktır. Mükemmeliyet merkezleri kurulması 
çalışmalarının sonuçlandırılması hâlinde üstün yetenekli 
gençlerin yetiştirilmeleri, desteklenmeleri 
programlanabilecektir. Konuya ilişkin ayrılacak mali 
kaynakların ve olanakların üst düzeyde bilimsel araştırma 
projelerinin yürütülmesine olanak sağlayacak düzeyde 
oluşturulması gerekmektedir.” 

 Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu’nda yetenek ön plana alınarak Türk Millî Eğitim 
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Sistemi’ndeki sorunlara değinilmiştir. Buna göre fen liseleri ve Anadolu 
güzel sanatlar liseleri gibi okullar özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde yapılandırılmıştır. Ancak özel yeteneklerin ortaya 
çıkma yaşları dikkate alındığında, ortaöğretim düzeyindeki kurumsal 
yapının bazı sakıncaları olduğu görülmektedir. Sanat ve spor yetenekleri 
küçük yaşlarda ortaya çıkmakta ve özenle geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Küçük yaşlarda ortaya çıkan ve erken yaşlardan itibaren 
geliştirilmesi gereken yetenekler için ortaöğretim düzeyinde alan 
oluşturulmasının işlevselliği tartışılabilir. Başka bir ifadeyle Anadolu güzel 
sanatlar liselerine öğrenci kaynağı oluşturan ve özel yeteneklerin 
gelişmesine öncelik veren alt kademe okullara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak 
fen yeteneği en erken 14 yaşında ortaya çıkmaktadır. Buna karşın öğrenciler 
11-12 yaşından itibaren fen liselerine giriş yarışına başlamaktadır. Kısaca, 
fen liselerine giren öğrencilerin fen yetenekleri henüz ortaya 
çıkmamıştır(18). 

Tüm bu özel ihtisas komisyonu raporlarına istinaden üstün yetenekli çocuklar 
konusu Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer bulmuştur. Sekizinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (2001-2005)’nda Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndaki hedeflere 
karşın özel eğitim alması gereken üstün yetenekli çocuklara uygun eğitim ortamlarının 
hazırlanmasında yetersiz kalındığı tespiti yapılmaktadır. Planın amaç, ilke ve politikalar 
kısmında ise üstün yetenekli çocukların rehberlik ve danışmanlık yardımını okul öncesi 
ve ilköğretim çağında almasına; bu çocuklar için uygun eğitim ortamlarının 
hazırlanmasına ağırlık verileceği, özel sektörün bu alandaki girişimlerinin destekleneceği 
belirtilmiştir (19). 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’na girdi teşkil eden ihtisas komisyonu raporlarında 
üstün yetenekli çocuklar konusuna, Eğitim (Okul Öncesi, İlk ve Ortaöğretim) ile Bilim 
ve Teknoloji Özel İhtisas Komisyonları raporlarında değinilmiştir. 

 Eğitim (Okul Öncesi, İlk ve Ortaöğretim) Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu’nda eğitimden sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılması için 
üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim fırsatları 
hazırlanması tedbir olarak öne sürülmektedir (20). 

 Bilim ve Teknoloji Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda AR-GE’ye yönelik 
insan kaynağının geliştirilmesi stratejik hedefinin gerçekleştirilmesi için 
bilim ve yaratıcılık alanlarında üstün yeteneklilerin küçük yaşta belirlenmesi 
ve uygun programlarda gelişmelerinin desteklenmesi önerilmektedir (21). 
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Özel ihtisas komisyonu raporlarında kısa da olsa değinilmesine ve daha önceki 
planlarda yer almasına rağmen, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)’nda üstün 
yetenekli çocuklar konusunda herhangi bir politika hedefi belirlenmemiştir. Yalnızca 
ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman temininde zorluk yaşanmasına 
rağmen, mesleki eğitim mezunlarının işsizlik oranının yüksek olmasının nedenlerinden 
biri olarak bilişsel yetenekleri yüksek öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmediği tespiti 
yapılmaktadır (22). 

6.3.2 Millî Eğitim Şûralarında Üstün Yetenekli Çocuklar 

Millî Eğitim Şûrası; Türk Millî Eğitim Sistemi’ni geliştirmek, niteliğini 
yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eden, gerekli kararları alan 
danışma kuruludur. Şûralarda eğitimle ilgili tüm tarafların üstün yetenekli çocuklara 
bakışı izlenebilmektedir. İlki 1939, sonuncusu 2010 yılında olmak üzere günümüze 
kadar yapılan toplam 18 Millî Eğitim Şûrası incelendiğinde 7, 9, 11, 12, 15, 17 ve 18. 
Şûra’larda üstün yetenekli çocuklar hakkında kararlar alındığı görülmektedir. 

Üstün yetenekli çocuklar konusunun ilk olarak 4. Millî Eğitim Şûrası (23-31 
Ağustos 1949)’nda tartışıldığı bilinmektedir. Şûra’da geri kalmış çocuklar ile yüksek 
zekâlı çocukların özelliklerine uygun, normal okulların dışında okullar açılması 
önerisinin Şûra kararları arasına alınması Şûra üyelerince reddedilmiş, önerinin Talim ve 
Terbiye Kuruluna havale edilmesi yoluna gidilmiştir (23). 

5. Millî Eğitim Şûrası (04-14 Şubat 1953) gündem maddelerinden birisi 
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkındaki Kanun’un gözden geçirilerek değişmesi 
gereken kısımların araştırılmasıdır. Bu konuyu incelemek üzere kurulan komisyon bir 
rapor hazırlamıştır. Hazırlanan raporda 5387 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Kanunu’nun yerine gelmesi istenen kanunda, korunmaya muhtaç çocuklar arasında zihin 
kabiliyetleri bakımından normalden ayrılan üstün zekâlı ve istidatlı çocukların da 
sayılması önerilmektedir (24). 

6. Millî Eğitim Şûrası (18-23 Mart 1957) sonunda güzel sanatlarda olağanüstü 
yetenek gösteren çocukların devlet tarafından yetiştirilmesinin 6660 sayılı Kanun’da yer 
aldığına değinilerek diğer alanlarda olağanüstü yetenekli çocukların da bu Kanun 
kapsamına alınması “dilek” olarak Şûra’ya verilen ve kabul edilen bir öneridir (23). 
Şûra’da bu dilek ile ilgili herhangi bir karar alınmamıştır. 1957 yılına kadar Türkiye’de 
güzel sanatlar dışındaki alanlarda üstün yetenekli bireylerin eğitimi için kanuni bir 
düzenleme bulunmamaktadır (24). 

Şûralarda alınan kararlar incelendiğinde üstün yetenekli çocuklarla ilgili olarak 
ilk kez 7. Millî Eğitim Şûrası (5-15 Şubat 1962)’nda karar alınmıştır. Dönemin Millî 
Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu, Şûra açılış konuşmasında üstün istidatlı öğrenciler için 
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bir ilim lisesi kurulması gerektiğini dile getirmiştir. Buna istinaden ortaöğretimde üstün 
yeteneklileri desteklemek amacıyla 1964 yılında Ankara Fen Lisesi açılmıştır (25). 

Şûra’da Talim ve Terbiye Kurulunun incelemesine sunulmuş 13 adet 
yönetmelik tasarısından birisi de Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliği’dir. Bu 
yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunda incelenerek 6 Temmuz 
1962 tarih ve 186 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Oluşturulan yönetmelik aynı zamanda 
Bakanlar Kurulu kararı olarak 24 Temmuz 1962 tarih ve 11162 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 30 Temmuz 1962 tarih ve 1214 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde de yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 4 ve 
13’üncü maddelerinde üstün yetenekli çocuklar için de özel eğitim okulları ve özel 
sınıflar açılabileceği hükümleri yer almaktadır. Ayrıca aynı yönetmeliğin 15’inci 
maddesinin ‘a’ fıkrasında üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar için gezici özel eğitim 
öğretmenliği yöntemi önerilmektedir (8). 

9. Millî Eğitim Şûrası (24 Haziran-04 Temmuz 1974)’nda alınan kararlarda 
değerlendirme konusuna vurgu yapılmaktadır. Buna göre öğrencilerin ilgi ve yetenekleri 
yönünde gelişip eğitilmeleri esas olduğuna göre, değerlendirmede bireysel ayrılıklara 
önem verilmesi, okullarda ya da sınıflarda ortaya çıkacak özel ilgi ve yetenek gruplarının 
durumlarını dikkate alan uygulama hükümleri getirilmesi alınan kararlar arasındadır(26). 

11. Millî Eğitim Şûrası (08-11 Haziran 1982)’nda öğretmen ve eğitim 
uzmanları konusu tartışılmıştır. Buna göre eğitim sisteminde yer alması gereken 
uzmanlık alanları ve bu alanlarda çalışacaklara verilecek uzmanlık unvanları 
belirlenmiştir. Bu uzmanlık alanlarından birisi de özel eğitimdir. Burada özel eğitim 
uzmanı; değişik sistem, kurum ve okulların değişik kademelerinde özel eğitime ihtiyaç 
duyan çocukların tespit edilmesi, ayrıştırılması ve gerekli eğitim tedbirlerinin alıması 
konusunda yetkin, özel eğitimin en az bir dalında, kuramsal alanda ve uygulama 
sahasında yetişmiş uzman kişi olarak tanımlanmaktadır. Ancak özel eğitim uzmanlarının 
görevleri arasında üstün yetenekli çocukların tanılanması sayılmamakta sadece engelli 
öğrencileri tarama ve teşhisine odaklanılmaktadır (27). 

12. Millî Eğitim Şûrası (18-22 Haziran 1988)’nın ilköğretim kademesinin ele 
alındığı bölümünde zekâ seviyesi yüksek çocuklar için üst özel sınıfların açılması, 
ortaöğretim kademesinin ele alındığı bölümde ise fen liselerinde kuruluş amaçlarının 
gerçekleştirilmesinin yanında, özel yetenekli ve üstün zekâlı çocukların eğitimine imkân 
sağlamak üzere, özel programların uygulanması; öğretmen, donatım ve altyapı imkânları 
tamamlanmadan yeni fen liselerinin açılmaması kararı alınmıştır (28). 

15. Millî Eğitim Şûrası (13-17 Mayıs 1996)’nda eğitim sisteminin 
finansmanının ele alındığı bölümde “Yurt dışında eğitim gören yüksek nitelikli insan 
gücünün yurdumuza çekilmesi için gerekli teşvik önlemleri alınmalı ve beyin göçünün 
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önlenmesi konusunda Millî Eğitim Bakanlığı çalışmalar başlatmalıdır.” kararı 
alınmıştır. Bu karar uygulama kararı olarak Millî Eğitim Bakanlığı “İcra Planı”nda yer 
almış ve 16 Aralık 1998 tarih ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmıştır (29). 

17. Millî Eğitim Şûrası (13-17 Kasım 2006)’nın diğer Şûralardan farkı, 
Şûra’da özel eğitim ayrı bir başlık altında tartışılmış ve engelli öğrencilerin yanı sıra 
üstün yetenekli çocuklar hakkında da kararlar alınmıştır. Bu Şûra’da üstün yetenekli 
öğrenciler konusunda alınan kararlar şunlardır (30): 

 Üstün zekâlı çocukların eğitimi ve istihdamı konularında politikalar 
oluşturulmalıdır. 

 Üstün zekâlı çocukların eğitimleri, üniversiteler tarafından açılacak sertifika 
programlarını bitiren öğretmenlerce yapılmalıdır. 

 Bilim ve sanat merkezlerinde öğrencilerce yapılan etkinlik ve projeler, 
okul/kurumlarında kredilendirilmelidir. 

 Anadolu güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi vb. ortaöğretim kurumlarına 
öğrenci alımı, yetenek ağırlıklı iki kademeli sınavla yapılmalıdır. 

 Üstün zekâlı öğrencilerin eğitimi için madalyon okullar, cazibe merkezi 
olacak araştırma birimleri vb. kurumlar açılmalı, bu kurumlara gidecek 
öğrencilerin aileleri maddi olarak desteklenmelidir. 

 İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarının 6-12. sınıfları arasında öğrenci 
odaklı sınıf sisteminden disiplin (ders) odaklı sınıf sistemine geçilmeli ve 
üstün zekâlı çocukların kendi hızlarında ilerlemelerine fırsat sağlanmalıdır. 

 Özel yeteneğe sahip engelli öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına girişleri 
ile ilgili engelleyici hükümler kaldırılmalıdır. 

 Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçiminde fen lisesi ve Anadolu 
lisesindeki öğretmen seçimine benzer ölçütler getirilmelidir. 

 TÜBİTAK, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin iş birliği ile üstün 
yetenekli öğrencilerin eğitimi konusunda yaz-kış kampları, bilim 
danışmanlığı vb. etkinliklerin düzenlenmesinde iş birliği yapılmalıdır. 

 Rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmenliğine alan dışından öğretmen 
atamaları yapılmamalıdır. 

 Özel eğitim kurumlarındaki sınıf öğretmeni açığı, bu kurumlarda görev 
alacak öğretmenlere yönelik tezsiz yüksek lisans programları ile görev 
öncesinde yetiştirilerek kapatılmalıdır. 

 Özel eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacının karşılanabilmesi için 
kadrolu veya sözleşmeli olarak ek ders ücreti ödemek koşuluyla öğretmen 
istihdamı sağlanmalıdır. 
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 Sınıf öğretmenlerine özel eğitim formasyonu verilmelidir. 

 Bütünleştirilmiş özel eğitim uygulamalarına geçebilmek için hizmet öncesi 
eğitim veren yükseköğretim programlarına özel eğitim dersi konulmalıdır. 

17. Millî Eğitim Şûrası’nda alınan kararlara bakıldığında üstün yetenekliler 
konusunun Cumhuriyet tarihinde ilk kez ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği 
görülmektedir. 

18. Millî Eğitim Şûrası (1-5 Kasım 2010)’nda beş başlık altında ele alınan 
eğitim konularının tamamında üstün yetenekli çocuklara farklı açılardan değinilmiştir. 
Ayrıca “Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Yönlendirme” başlığında üstün yetenekli 
çocuklar detaylı olarak tartışılmıştır. Bu başlık altında üstün yetenekli öğrencilerin 
tanılanması için gerekli ölçme ve değerlendirme testlerinin üretilmesi, rehberlik 
hizmetlerinin geliştirilmesi ve öğretmenlerin durumu başta olmak üzere birçok karar 
alınmıştır. Bu kararlar aşağıda verilmiştir (31): 

 Yönlendirme süreçlerinde, gözlem sonuçlarıyla birlikte çeşitli performans 
değerlendirme araçları ve yetenek testleri dâhil olmak üzere, psikolojik 
ölçme araçlarından etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. 

 Psikolojik danışma ve rehberlik alanında; üniversitelerin destek verdiği, 
kültürümüze özgü psikolojik ölçme araçları geliştirecek, “Ulusal Test 
Geliştirme” veya “ Ulusal Ölçme ve Değerlendirme” olarak 
isimlendirilebilecek akademik ve bağımsız bir birim kurulmalıdır. 

 Psikolojik ölçme araçlarında, uygulayıcı ve eğitici eğitimlerine ağırlık 
verilmesi gereklidir. 

 Üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinde okuyan 
öğrencilerin en az bir zekâ testini uygulama ve değerlendirme yeterliliğine 
sahip olarak mezun olmaları sağlanmalıdır. 

 Mevcut psikolojik ölçme ve değerlendirme araçları, günün şartlarına ve 
eğitim kademelerine uygun olarak revize edilmeli, elektronik ortamda 
uygulanabilecek ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilmelidir. 

 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde geçerli-güvenilir ölçme ve 
değerlendirme araçları kullanılarak kanıta dayalı sistemin etkin olarak 
kullanılması sağlanmalıdır. 

 Rehberlik ve tanılama hizmetlerinde özel önem arz eden üstün yetenekli 
ve/veya üstün zekâlı çocukların tespitine yönelik geçerli ve güvenilir 
tanılama araçları geliştirilmelidir. 

 Rehberlik ve araştırma merkezlerinde uzmanlığa dayalı olarak verilen 
hizmetlerin mali sorumluluk gerektirmesi ve millî eğitim müdürlüklerinde 
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olduğu gibi tam zamanlı mesai yapılması nedeni ile çalışma saatleri, yapılan 
göreve paralel olarak ücretlendirilmeli, rehberlik ve araştırma merkezlerinde 
çalışma cazip hâle getirilmeli, alan uzmanlarının rehberlik ve araştırma 
merkezlerinde görev almaları teşvik edilmelidir. 

 Rehber öğretmen/psikolojik danışmanların, özel eğitime gereksinim duyan 
çocuklara psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunumu konusunda özel 
alan yeterliliği kazanmalarına yönelik olarak yükseköğretim kurumlarında 
dersler konulmalı, sistemde bulunanların hizmet içi eğitim yoluyla bu 
yeterliliği kazanmaları sağlanmalıdır. 

 Rehberlik ve psikolojik danışma servisleri psikolojik danışma, ölçme ve 
değerlendirme ile yönlendirme hizmetlerini yerine getirebilmesi için 
donanım ve araç-gereç yönünden güçlendirilmelidir. 

 Psikolojik danışma ve rehberlik mesleği, ciddi bir uzmanlık eğitimi 
gerektirdiğinden ve mevcut eğitim süresi talep edilen uzmanlığı sağlamada 
yetersiz kaldığından, psikolojik danışma ve rehberlik alanında verilen eğitim 
süresi, son bir yılı uygulama ağırlıklı olmak üzere 5 yıla çıkarılmalıdır. 

 Millî Eğitim Bakanlığı’nda rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak 
görev yapan tüm öğretmenlerin uzaktan eğitim, e-eğitim, tezli-tezsiz yüksek 
lisans ve hizmet içi eğitim ile uzmanlık eğitimleri tamamlanarak hizmet 
kalitesi artırılmalı ve hizmetlerde bütünlük sağlanmalıdır. 

 Psikolojik danışma ve rehberlik lisans öğrencilerinin staj sürelerinde 
uygulamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmeli, aday rehber 
öğretmen/psikolojik danışmanlar rehberlik ve araştırma merkezlerinde 1 ay 
süre ile uyum eğitimine alınmalıdır. 

 Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler arasında iş 
birliği yapılarak psikolojik danışma ve rehberlik lisans programı günün 
şartlarına uyarlanmalı; söz konusu programda alanın özelliklerine göre 
seçmeli derslere ağırlık verilmeli ve çeşitlendirilmelidir. 

 Rehberlik ve araştırma merkezleri, amacına uygun olarak uzmanlık 
temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Merkezde sağlanan hizmetlere bağlı 
olarak psikolojik danışman, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizik tedavi 
uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, eğitim programcısı ve ölçme 
değerlendirme uzmanı ile bölgenin özelliğine göre disiplinler arası ekip 
çalışmasını gerektiren diğer alan uzmanı kadroları ihdas edilmelidir. 

 Rehberlik ve araştırma merkezlerinde kaliteli hizmetin sunulması, 
korunması ve geliştirilmesi amacıyla üniversitelerin ilgili alanlarından 
mezunların yönetici olarak atanması için gerekli düzenleme yapılmalıdır. 
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 Okullarda çalışan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile rehberlik ve 
araştırma merkezlerinde çalışan personel, alandan mezun müfettişler 
tarafından denetlenmeli; bu amaçla müfettişlik alanında uzmanlaşma 
sağlanmalıdır. 

Ayrıca öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişiminin ele alındığı 
bölümde BİLSEM’lerde öğretmenlik yapacak kişilerin, özel eğitim ve üstün yetenekli 
çocuk tanılanması ve eğitimi konusunda yeterli düzeyde eğitimden geçirilmesi ve bu 
eğitimin, eğitim bilimleri ile özel eğitim bölümü öğretim elemanları tarafından verilmesi 
kararı alınmıştır. 

Eğitim ortamları, kurum kültürü ve okul liderliği konusunun ele alındığı 
bölümde BİLSEM’lerin bilimin yanında sanatta da üstün yetenekli öğrencilere hitap 
edecek şekilde düzenlenmesi, buralara özgü tipte projelendirilmiş binaların yapılması, 
araştırma ve bilimsel proje çalışmalarının düzenlenmesi, eğitim ortamları ve 
donanımların üst düzeye getirilmesi kararları alınmıştır. 

İlköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi, öğrencilerin ortaöğretime 
devamının sağlanması konusunun ele alındığı bölümde ise üstün yetenekli çocukların 
yetenek ve istidatlarına göre programlanmış/planlanmış özel eğitim okullarının açılması 
kararı alınmıştır. 

Spor, sanat, beceri ve değerler eğitiminin ele alındığı bölümde ise üst düzeyde 
sportif başarıya ulaşmak için yetenekli öğrencilerin erken yaşta tespit edilerek bu 
öğrencilere ait bilgilerin oluşturulacak merkezî bilgi sistemine işlenip takip edilmesi, 
il/ilçelerde bu sporcularla ilgili ortak eğitim planları hazırlanması kararı alınmıştır. 

Bugüne kadar yapılan tüm Şûralarda alınan kararlar incelendiğinde özellikle 17 
ve 18. Şûra’larda üstün yetenekli çocuklara geniş ölçüde yer verildiği görülmektedir. Bu 
Şûra’larda, çeşitli açılardan ele alınan üstün yetenekli çocuklar konusunda birçok karar 
alınmıştır. 

6.3.3 Diğer Politika Belgelerinde Üstün Yetenekli Çocuklar 

Türk eğitim sisteminde eğitim politikaları ve hedeflerinin yer aldığı ve izlendiği bir 
başka belge ise Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı stratejik planlardır. 24 Aralık 2003 
tarihinde 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile kamu idareleri için stratejik plan hazırlanması zorunlu hâle 
getirilmiştir. Uygulamayla kamuda iyi bir yönetim hedeflenmektedir. Girdiler ve çıktılar 
yerine sonuç ve performansa odaklanma, hesap verme sorumluluğu ve katılımcılık, 
ihtiyaçlara cevap verecek bir araç olarak düşünülen stratejik planlama sayesinde 
yönetimin edineceği “stratejik düşünme ve davranma” özelliğinin kamu yönetimine 
etkinlik kazandıracağı beklenmektedir. 
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Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 01 Ocak 2010 tarihinde başlayıp 31 
Aralık 2014 tarihinde sona erecek biçimde hazırlanmıştır. 10 ana temanın ele alındığı 
planda özel eğitim ve rehberlik temalardan birini oluşturmaktadır. Bu tema altında, özel 
eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri değerlendirilip gelişmeye açık yönleri 
5 yıllık plan dönemi içinde gerçekleştirilecek amaç ve hedefler olarak ifade edilmiştir. 
Bu kapsamda “sosyal devlet anlayışı içinde özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmelerini ve toplumla bütünleşmelerini 
sağlamak üzere tanıma, tanılama ve yöneltme hizmetlerinin niteliğini geliştirmek” 
stratejik amacı belirlenmiştir (32). 

Stratejik hedef kapsamında üstün yetenekli çocuklar için ele alınabilecek 3 alt 
hedef tespit edilmiştir. Hedeflerin ikisi rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) diğeri 
ise BİLSEM’lerle ilgilidir. 

Hedefler şunlardır: 

1. Örgün eğitim kurumları ile RAM’larda bulunan rehber öğretmen açığı 
kapatılarak tüm öğrenci ve ailelerin psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmetlerine erişimini sağlamak. 

2. RAM’ların eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri ile rehberlik hizmet 
standartlarını 2012 yılı sonuna kadar belirlemek, her yıl % 20’sini 
standartlara uygun hâle getirmek ve sayısını plan dönemi sonuna kadar % 12 
artırmak. 

3. 49 ilde faaliyet gösteren 54 bilim ve sanat merkezini (Kasım 2009) 
geliştirmek ve plan dönemi sonuna kadar sayısını 94’e çıkarmak. 

Söz konusu Stratejik Plan’da özellikle rehberlik konusuna önem verilmiştir. Bu 
kapsamda özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilirken temel olarak 
bireyin topluma uyumunu ve etkin katılımını sağlayarak yaşam kalitesini artırmak hedefi 
dile getirilmektedir. 

Bu hedef doğrultusunda; 

 Öncelikle RAM’larda kullanılan ölçme araçlarının norm ve sertifikasyon 
çalışmaları yapılarak kalite ve hizmet standartları belirlenecektir. 

 Bilim ve sanat merkezlerinin, alanda yaşanan bilimsel gelişmeler ve çağdaş 
uygulamalar ışığında, personel, eğitim programı ve eğitim ortamları 
bağlamında standardizasyon çalışmaları ile nitel ve nicel gelişimleri 
sağlanacaktır (32). 

politikaları belirlenmiştir. 

Üstün yetenekliler konusunda politikaları irdelenecek bir diğer kaynak ise 
hükûmet programlarıdır. Cumhuriyet’in ilanından sonra özel eğitim konusu açık bir 
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biçimde 40. Hükûmet Programı (21.06.1977-21.07.1977)’nda ele alınmıştır. Bununla 
beraber üstün yetenekliler konusu ise ilk olarak 57. Hükûmet Programı (28.05.1999-
18.11.2002)’nda yer almaktadır. Program’da üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların 
erken yaşlarda belirlenmelerine ve özel ilgi görmelerine çalışılacağı belirtilmektedir(24). 

Son olarak 61. Hükûmet Programı’nda; 2023 yılında dünyanın ilk 10 
ekonomisinin içinde olmak için okul öncesi eğitimden başlanarak zenginliğimiz ve en 
önemli rekabet üstünlüğümüz olan çocuk ve gençlerin uluslararası arenada söz sahibi 
olacak şekilde yetiştirilme zorunluluğuna değinilmektedir. Bu kapsamda yeni buluşlara 
çığır açacak, geleceğe yön verecek üstün yetenekli çocukların tespit edileceğine ve 
eğitimine daha fazla önem verileceğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca 4-8 yaş arası 
çocukların yetenek taramasından geçirilerek uygun spor dallarına yönlendirileceği de 
Hükûmet Programı’na yansıtılmıştır (33). 

6.4 AVRUPA’DA ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARLA İLGİLİ 
ALINAN KARARLAR 

Avrupa’da üstün yetenekli çocuklar konusunda 1990’larda birtakım çalışmalar 
yapıldığı görülmektedir. Bu dönemde Avrupa Parlamentosunda üstün yetenekli çocuklar 
ile ilgili tavsiye kararı alınarak bu konuda bir rapor yayımlanmıştır. Üstün yetenekliler 
konusunda Parlamento tarafından alınan bu kararlar, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde 
bulunan ülkemiz için de önem taşımaktadır. 

Avrupa Parlamentosu, 11 Mayıs 1990 tarihli 6247 numaralı dökümanında okul 
sistemindeki üstün yetenekli çocuklar konusunu ele almıştır. Bu belgede Parlamento, 
çocukların farklı zekâ, kapasite ve yeteneklerinden yola çıkarak, özellikle, üstün 
yetenekli çocukların olduğu yerlerde bireysel eğitim hakkının göz önünde 
bulundurulması gerektiğini belirtmektedir (34). 

Avrupa Parlamentosunun 13 Eylül 1994 tarih ve 7140 sayılı “Üstün Yetenekli 
Çocuklar İçin Eğitim Raporu”, üstün yetenekli çocuklar için yeni bir dönem açmıştır. 
Rapor’un amaç kısmında yer alan üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda 
tartışma başlatmak amacı hayata geçmiş, sonraki toplantılarda üstün yetenekli çocuklar 
konusu bu Rapor üzerinden değerlendirilmeye başlanmıştır. Rapor’da üstün yetenekliliği 
ölçme araçları, okul başarısızlığı, okulların rolü, üstün yetenekli çocuklara odaklanılma 
sebepleri konuları detaylı biçimde açıklanmış ve taslak tavsiye kararları alınmıştır (35). 
Bu taslak kararlar ve üstün yetenekli çocuklar konusu Avrupa Parlamentosunun özel 
oturumuyla ele alınmıştır. 

Parlamenterler Konseyi de eğitimin bir insan hakkı olduğunu onaylamıştır. 7 
Ekim 1994 tarihli Avrupa Konseyi, Parlamenterler Toplantısı’nda özel ihtiyaçları olan 
azınlık durumundaki üstün yetenekli çocuklar için özel düzenlemelere ihtiyaç 
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duyulduğunu ifade ederek yapılması gerekenleri 1248 sayılı tavsiye kararında şöyle 
sıralamıştır (36, 37): 

 Üstün yeteneklilerin sahip oldukları potansiyeli geliştirebilecek eğitim 
olanakları sağlanmalıdır. 

 Üstün yetenekliliği belirleyecek yeterli ölçüm araçları sağlanmalıdır. 

 Özel eğitimde bir gruba verilen ayrıcalık diğer bir grubun zararına 
olmamalıdır. 

 “Üstün Zekâlı/Yetenekli” terimlerinin diğer dillerde de anlaşılabilir ve kabul 
edilebilir bir anlama sahip olması için çaba gösterilmelidir. 

Aşağıdaki konularda aynı tarihli toplantıda soru hâline getirilerek tartışmaya 
açılmıştır: 

 Kanunlar, bireysel yeteneklerin farkında olmalı ve bu farklılıklara saygı 
duymalıdır. Diğer çocuklar gibi üstün yetenekli çocukların da kendi 
potansiyellerini geliştirebilmek için yeterli eğitim fırsatlarına ihtiyaçları 
vardır. 

 Öğretmen yetiştiren programlar (formasyon programları dâhil) üstün 
yetenekli çocukları ayırt etme stratejileri içermelidir. 

 Üstün yetenekli çocuklarla uğraşan kişiler (aile, öğretmen, doktor, sosyal 
çalışmacılar vs.)   konuyla ilgili bilgilere kolay ulaşabilmelidir. 

 Üstün yetenekli çocukları etiketlemenin yaratacağı içsel tehlikeyi ve 
topluma vereceği zararları önlemek için üstün yetenekliler için öngörülen 
bütün özel koşullar sağduyu ile yönetilmelidir. 

 Devlet okulları, eğitim sistemi yüksek performanslı ve üstün yetenekli 
çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde esnek olmalıdır. 

1994 yılında alınan bu kararlardan sonra 2003 yılına kadar üstün yetenekliler 
konusunun Parlamentodaki tartışma ve kararlarda yer almadığı görülmektedir. 
Parlamenter Varela Serra üstün yetenekli çocuklar konusunu 2003 yılında tekrar 
Parlamento gündemine taşımıştır. Varela Serra; 27 Ocak, 24 Haziran ve 9 Temmuz 2003 
tarihlerinde Bakanlar Komitesi Başkanı’na, 1248 numaralı ilk tavsiye kararının 
yürürlüğe girmesinden bu yana Avrupa Kültür Sözleşmesine taraf devletlerin eğitim 
politikaları ve Avrupa Konseyinin eğitim alanında hükûmetler arası iş birliği temel 
ilkeleri konusundaki fikirlerini sormuştur. Sonrasında da Avrupa Kültür Sözleşmesi’ni 
imzalayan her hükûmet tarafından konuyla ilgili ne gibi somut önlemler alındığına 
yönelik sözlü ve yazılı soru yöneltmiştir (38, 39, 40). 
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28 Ocak ve 19 Eylül 2003 tarihinde bu sorulara ilk önce Bakanlar Komitesi 
sözcüsü, sonrasında ise Başkan tarafından şu cevaplar verilmiştir (41, 42): 

 Bakanlar Komitesi, üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili 1248 sayılı 
tavsiye kararını dikkate almış ve ulusal düzeyde ilgili organlara 
göndermiştir. 

 Üstün yetenekli çocuklar normal gelişim gösteren öğrenciler için 
düzenlenmiş eğitim sistemi içerisinde bazı problemlerle karşı karşıya 
kalabilmektedir. Ancak Avrupa Konseyi, bu sorunun üye ülkelerin kendi 
başlarına çözebileceklerini düşünmektedir. Bu yüzden konu, Avrupa 
Konseyi’nin hükûmetler arası program etkinliklerinin bir parçası olarak 
görülmemektedir. 

 Üstün yetenekli çocuklar kavramının oldukça geniş kapsamlı olduğu ve 
açıklanmaya ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Bugüne kadar Avrupa Konseyi 
bünyesinde üstün yetenekli çocuklarla ilgili herhangi spesifik bir hükûmetler 
arası program yürütülmemiştir. Bununla beraber, bundan sonra da, Bakanlar 
Komitesi öncelikler ve bütçe kısıtlılığını göz önünde bulundurarak konunun 
hükûmetler arası program etkinlikleri çerçevesinde incelenmesinin uygun 
olmadığını düşünmektedir. 

Söz konusu cevaplar incelendiğinde Bakanlar Komitesi; üstün yetenekli 
çocuklar konusunda bir takım çalışmaların yapılması, önlemlerin alınması gerekliliğini 
kabul etmekle birlikte meselenin ülkelerin kendi eğitim politikaları ile çözülebileceğini, 
hükûmetler arası bir faaliyete gerek olmadığı düşüncesini açıkça ortaya koymaktadır. 
Diğer yandan üstün yetenekli çocuklar konusu 2003 yılından bu yana Avrupa 
Parlamentosunun gündemine gelmemiştir. 

Bununla beraber 2006 yılında Avrupa Komisyonu Eurydice birimi tarafından 
Avrupa’daki Okullarda Bütün Üstün Yeteneklilik Türlerini Geliştirmek İçin Alınabilecek 
Özel Eğitim Önlemleri adlı çalışma dokümanı yayımlamıştır. Çalışma, üstün yeteneği 
geliştirme amacıyla Avrupa’daki eğitim politikalarını incelemektedir. Eurydice ağındaki 
30 ülkenin üç farklı alanda deneyimleri araştırılmıştır. Raporun ilk bölümünde, yetenek 
gösteren gençlerin karakterleri ve ulusal terminoloji dikkate alınarak hedef kitlesinin 
tanımlanması; ikinci bölümde üstün yetenekliler için hâlihazırda mevcut olan eğitim 
önlemleri; üçüncü bölümde ise öğretmenin hizmet içi ve hizmet öncesi eğitiminde üstün 
yeteneği nasıl geliştirebileceği konuları irdelenmiştir (43). 



204 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

6.5 BÖLÜM ÖZETİ 

Ülkelerin kalkınmasında nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç yadsınamaz bir 
gerçektir. Ülkelerin beşerî kaynağı olarak görülen üstün yetenekli çocuklar ihtiyaç 
duydukları eğitimi aldıkları takdirde kalkınmada itici gücü olacaklardır.  

Üstün yetenekli çocukların potansiyelleri doğrultusunda mutlu ve üretken bir 
hayat sürmeleri ancak bu çocuklara verilecek önem ve sağlanacak desteklerle mümkün 
olacaktır. Uzun vadeli ve pahalı olarak görülen üstün yetenekli eğitimi kıt olarak görülen 
beşerî kaynağın ortaya çıkması için gereklidir. Bu sebeple üstün yetenekli çocukların 
eğitimine özel önem verilmesi özellikle gelişmiş ülkelerde genel kabul görmüş bir 
ilkedir. 

Stratejik planlama süreci içinde, doğru insanı, doğru zamanda, doğru yere 
getirerek üstün yetenekliler değerlendirilmelidir. Bu durum, kalkınma açısından önemli 
olduğu kadar iş gücünün yeteneklerine göre istihdamı için de gereklidir. Zira üstün 
yeteneklilerin, bilişsel yeteneklerinin yanında, özel yetenekleri, yaratıcılık ve liderlik 
yetenekleri de bulunmaktadır. Ülkenin bu potansiyelinin değerlendirilmesi genel bir 
strateji olarak benimsenmelidir (44). Önemli bir değer olan üstün yetenekli bireyler, 
yeterli imkânlar sunulmadığında kendi ülkelerinin gelişimine katkı sunmak yerine beyin 
göçü ile yabancı ülkelere giderek bu ülkelerin gelişimlerine yardımcı olmaktadırlar. 

Türkiye’de birçok platformda tartışılan üstün yetenekli çocuklar konusunda 
çeşitli politika kararları alınmıştır. Ancak Türkiye’nin bu potansiyeli ne ölçüde 
değerlendirdiği ortadadır. Konu, millî eğitim şûralarında ve kalkınma planlarında 
tartışılmış, raporlar hazırlanmış fakat alınan kararlar uygulamaya geçirilememiştir. 
Resmî eğitim politikalarını belirleyenler/yönetenler bu alana ve konu ile ilgili çabalara 
karşı genellikle duyarsız kalmayı tercih etmişlerdir (3). 

1990’lardan sonra üstün yetenekliler konusunda Türkiye’de birçok çalışma 
yapılmış, sorunlar ve öneriler dile getirilmiştir. Tüm bu çalışmalar ve çıktıları dikkate 
alındığında artık tekrara düşüldüğü görülmektedir. Birçok toplantı ve politika belgesinde 
aynı sorunlar, değerlendirmeler ve çözüm önerileri tekrar tekrar dile getirilmiştir. 
Yaşanan gelişmeler irdelendiğinde belirlenen bu politikaları uygulayacak bir irade 
eksikliği olduğu göze çarpmaktadır. 

Türkiye’deki gelişmelerle eş zamanlı olarak üstün yetenekliler konusu, ancak 
1994 yılında Avrupa Parlamentosunun gündemine gelebilmiş; 2003 yılı dışında bu konu 
bir daha Parlamento’nun gündemine dahi alınmamıştır. Bu kararın uygulanmasında 
Konsey’in, işleyişi üye ülkelere bırakarak ortak karar almaktan çekindiği görülmektedir. 

Ülkenin kalkınması ve geleceği için önem atfedilen üstün yetenekli çocukların 
potansiyelinin toplum yararına kullanılmasının sağlanması ülke politikası olmalıdır. Bu 
nedenle böyle bir politikayı yaşama geçirecek somut adımların atılması gerekmektedir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

5 ULUSAL/ULUSLARARASI MEVZUAT VE ÜSTÜN  

6 YETENEKLİ ÇOCUKLAR 

7.1 HAK VE EŞİTLİK KAVRAMI 

Eğitim hakkı, çocuğun yaşama ve gelişme hakkının bir gereğidir. Eğitim 
hakkına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatta düzenlemeler yapılmıştır. 
Düzenlemelerin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle hak, eşitlik ve insan hakları 
kavramlarına değinilecektir. 

Hak; bir şeyi yapmak ve başkalarından belirli bir şekilde davranmayı veya bir 
şeyi yapmayı isteme yetkisidir. Hak, mevcut hukuk düzenince kişilere tanınır. Hak 
kavramı çok geniş bir anlam ifade ettiğinden 1949 tarihli Federal Almanya Cumhuriyeti 
Anayasası kamusal hak ve özgürlükleri güvenceye aldığı birinci bölümde “Temel 
Haklar” başlığını kullanmış, bu başlık altında çeşitli özgürlükleri düzenlemiştir. Bu 
Anayasa’dan ilham alan 1961 ve 1982 Anayasaları’nda da ikinci kısmın kenar başlığı 
“Temel Haklar ve Ödevler”dir (1). 

Hak ve özgürlük kavramlarıyla birlikte ele alınması gereken ve insanların geneli 
için vazgeçilmez bir talep niteliğinde olan diğer bir kavram ise eşitliktir. Eşitlikten, 
mutlak eşitlik değil nispi eşitlik anlaşılmalıdır. Diğer bir deyişle özdeş konumda 
olanların aynı kurallara tabi olması, eşit hak ve özgürlüklerden yararlanmalarıdır. 
Anayasa’mızda da ifadesini bulan “sosyal devlet” ilkesi, vatandaşların haklardan 
yararlanma konusunda eşit bir konuma getirilmesini ve bazı sosyal hakların tanınmasını 
öngörmektedir. 

7.1.1 İnsan Hakları 

İnsan hakları; ülkelerin mevcut kamu özgürlükleri rejimlerinin üstünde, tarihsel 
gelişim sonucu siyasal meşruluğun en temel ölçütü hâline gelmiş, tüm insanların salt 
insan olma vasfıyla sahip oldukları vazgeçil(e)mez temel hak ve özgürlüklerdir (2). 

Bu tanımda üç temel unsur göze çarpmaktadır: 

 Birincisi; insan hakları, doğal hukukun bir parçası olduğu ve onun etkisiyle 
geliştikleri için yürürlükteki hukuku aşmış ve ulusüstü bir nitelik 
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kazanmıştır. Devletler bir bakıma iktidarlarını insan hakları ile sınırlamak 
zorunda kalmıştır. Böylece, insan hakları bir “iç mesele” olmaktan çıkmış, 
tüm insanlığa mal olmuştur. 

 İkincisi; insan haklarının siyasal meşruluğun temel ölçütü olmasıdır. Tarihte 
siyasi iktidarlar meşruluğunu kimi zaman güce, kimi zaman dine, kimi 
zaman da millete dayandırılmıştır. Gelinen son aşama gibi görünen “millî 
egemenlik” ilkesi salt olarak uygulandığında bir çoğunluk diktası yaratma 
tehlikesi ortaya çıktığından, artık siyasal meşruluğun temeli demokrasi ve 
insan haklarıdır. Bugün insan haklarını açıkça ihlal eden ülkelerin bile insan 
haklarına saygılı ya da dayalı olduğunu iddia etmesi bu tezi 
güçlendirmektedir (3). 

 Üçüncüsü; insan hakları hiçbir ayırım gözetilmeksizin tüm insanlara 
tanınmıştır. Bu haklardan vazgeçmek bireyin insiyatifinde değildir. Ancak 
tüm insanların aynı haklara sahip olması, çoğu zaman bir eşitsizlik veya 
haksızlığa sebep olabilir. 

7.1.2 Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Eğitim Hakkı 

Çocuğun bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişiminin 
desteklenmesi için eğitime gereksinimi vardır. Her çocuk, farklı kişilik özellikleri ve 
farklı yetenekler ile dünyaya gelir. Bireylerin doğuştan gelen yeteneklerinin farklılığı 
düşünüldüğünde eğitimin en önemli işlevi, bireyin mevcut potansiyeline en üst 
düzeyde işlerlik kazandırmak ve yeteneklerini geliştirmektir.  Bireylerin kendilerini 
tam olarak gerçekleştirebilmeleri, sahip oldukları yetenekleri geliştirebilmeleri ve 
potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için gerekli olan eğitim, dünyaya gelen 
ayrım gözetmeksizin her çocuğa tanınmış bir haktır. 

Eğitim hakkı; çalışma, sosyal güvenlik, sendika kurma, toplu sözleşme ve grev, 
yeterli yaşama düzeyi, sağlık ve kültürel yaşama katılabilme hakları gibi ekonomik, 
sosyal ve kültürel haklar ya da ikinci kuşak haklar arasında sayılan ve insani olanakların 
geliştirebilmesini sağlayan ön koşullara yönelik haklardandır.  Başka bir ifadeyle, eğitim 
hakkının da dâhil olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel haklar bireyi toplumsal risklere 
karşı koruyan, insanca yaşamak için yeterli bir yaşam düzeyini güvence altına alan ve bu 
amaçla bireyin devletten ve toplumdan gerçekleştirmelerini talep edebilecekleri 
haklardır. Bu hakların büyük bir çoğunluğu, önemli ölçüde devlete bir hizmet sunma 
görevi veren, devletin aktif müdahalesini ve mali kaynakların kullanılmasını gerektiren 
haklardır. 

Eğitim hakkı, temel bir insan hakkı olarak evrensel ölçekte kabul görmektedir. 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde eğitimin; ırk, etnik yapı ve 
ulus gibi ayrımlar gözetilmeksizin her bireyin hakkı olduğu açıkça ortaya konmuştur. 
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Sosyal devlet, eğitim ve öğretimi devletin başta gelen ödevi sayar ve tüm 
vatandaşların kendilerine uygun olan eğitimi görmesini sağlamaya çalışır. Başka bir 
ifadeyle eğitimin toplumla bütünleşmesini sağlamak sosyal devletin en önemli görevleri 
arasındadır (4). 

7.2 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİM HAKKI 

İnsanlar arasında bireysel yetenek farklılıklarının var olduğu bir gerçektir. 
Doğuştan gelen bilişsel yapı ve yetenek farklılığı çocukların yeteneklerinin gelişip ortaya 
çıkarılmasına katkı sağlaması için eğitimlerinin farklılaşmasını gerektirir. Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28 ve 29’uncu maddelerinde çocuğun 
özelliklerine göre eğitim alması gerektiği ifade edilmektedir. 

Bununla birlikte Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel 
ilkelerinden olan çocuğun yüksek yararı ilkesi ile çocukları ilgilendiren tüm faaliyetlerde 
çocuğun yararının öncelikle gözetilmesi amaçlanmaktadır. Fiziksel ve mental 
gelişimlerini tamamlayamamış bireyler olan çocuklar kendi haklarını koruyamazlar ve 
toplumun savunmasız grubunu oluştururlar. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre anne-
babalar, adli-idari makamlar, yasama organları, hükûmetler, kamu kurum ve kuruluşları; 
çocuklarla ilgili faaliyetlerinde çocuğun kişiliği, yetenekleri, gelişim olanakları ve yaşam 
şartları ile ilgili düzenlemelerde çocuğun yüksek yararını dikkate almalıdır. Diğer bir 
deyişle, onların kendilerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar sunan sosyal sistemlerin 
kurulması sağlanmalıdır. 

Çocuk, okul çağında almış olduğu eğitimin izlerini tüm yaşamı boyunca taşır. 
Çocuğun yüksek yararını içeren çocuk haklarının takipçisi olmak, doğuştan getirdiği 
potansiyeli eğitim yoluyla geliştirmesi için olanak sağlamak, hem okul yönetimini hem 
de öğretmenleri çocuğun hakları konusunda yönlendirmek günümüzde eğitim 
sisteminden beklenilenler arasındadır. Bu doğrultuda, üstün yetenekli çocukların 
özelliklerine uygun eğitim alma hakkına yönelik politikaların oluşturulması, çocukların 
yüksek yararı açısından büyük önem arz etmektedir (5). 

Eğitimin belki de en önemli fonksiyonu, insanların doğuştan getirdikleri 
farklılıkları dikkate alması, onları uygun tekniklerle keşfedip doğru yönlendirmelerle 
geliştirmesidir. Eğitim ve demokrasi, birbirine bağlı iki kavramdır (6). Demokratik 
eğitim, okullarda verilen eğitimin bireysel farklılıkları dikkate almasıyla mümkündür. 
Demokratik yönetim biçimi, insan haklarına dayalı toplumun temelini oluşturmaktadır. 
Demokrasinin hayata geçirilmesi bireyin ve toplumun gelişmesine bağlıdır. Gelişim; 
herkese ilgisi, yeteneği ve kapasitesi ölçüsünde eğitim alma hakkının sağlanmasına 
bağlıdır. 
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Üstün yetenekli çocukların en önemli özelliklerinden biri hızlı öğrenmeleridir. 
Üstün yetenekli çocuklar; doğuştan getirdikleri yeteneklerine bağlı olarak yaşıtlarından 
farklı gereksinimleri olan, kendilerinde var olan potansiyelin gelişimi için farklı eğitim 
programlarına ihtiyaç duyan çocuklardır. Standart okul eğitiminde amaç, önceden 
belirlenmiş bir takım bilgi ve becerilerin belirlenmiş zaman diliminde her öğrenciye 
kazandırılmasından ibarettir. Eğitim öğretim yılı sürecinde okulda çocuğa verilmesi 
planlanan bilgi, becerileri önceden kazanmış olan ve/veya çok hızlı öğrenme 
kapasitesine sahip üstün yetenekli öğrencilere farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş eğitim 
ve öğretim olanakları sunulmadığında eğitim ihtiyaçları karşılanmamış olacaktır. 

Eğitimde fırsat eşitliği, herkesin gizil güç ve yeteneklerini en uygun biçimde 
geliştirebilmesi için, eğitim kaynaklarına ve eğitim hizmetlerine hiçbir ayrım 
yapılmaksızın eşit ölçüde ulaşabilmesi ve bunlardan yararlanmasıdır (7). Eşit fırsata 
sahip olmak, aynı fırsata sahip olmak değil; her bireyin kendi gereksinimlerine uygun 
deneyimlere sahip olması demektir. Örneğin, müzik yeteneği olan bir çocuk ile fen 
alanında yetenekli bir çocuğa aynı eğitimin verilmesi onlara eğitim açısından eşit 
fırsatlar sunulduğu anlamına gelmez (8). Diğer bir deyişle, özel eğitim gereksinimi olan 
çocuklar için gerekli eğitimin sağlanamayışı eğitimde fırsat eşitsizliği olarak 
değerlendirilmekte (9), yeteneklerin desteklenmesi ve en üst noktaya çıkarılması 
eğitimde fırsat eşitliğinin özü olarak kabul edilmektedir  (10). 

Anayasal bir hak olan eğitimde fırsat eşitliği, yasalarla da teminat altına 
alınmıştır. Eğitimde eşitlik kavramı, farklı olanların farklılıklarını dikkate alarak, ilgi ve 
yetenekler doğrultusunda eğitim verilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, üstün yetenekli 
çocuklar için özel eğitim, eğitimde eşitlik ilkesini bozmamaktadır. Çünkü gerek 
sonradan kazanılan beceriler gerekse bireylerin doğuştan sahip olduğu bilişsel ve fiziksel 
farklılıklar gerçek hayatta mutlak eşitliğin bulunmadığını göstermektedir. Thomas 
Jefferson’ın ifade ettiği gibi “En büyük eşitsizlik, eşit olmayanlara eşitmiş gibi 
davranmaktır.” Bu anlayışa göre demokratik bir toplumda kamusal eşitlik, herkese aynı 
şeyi vermek değil, bireylerin farklı düzeyde ve yönde olan ihtiyaçlarını karşılayarak 
toplumun ortak bir paydada buluşmasını sağlamak demektir. Başka bir ifadeyle, bireysel 
farklılıkları dikkate alan kamusal eğitim politikaları geliştirmek, demokrasinin gereği 
olduğu gibi sosyal devlet ilkesinin de bir zorunluluğudur (5). 

7.3 ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT 

7.3.1 Uluslararası Sözleşmeler 

Birleşmiş Milletler’e üye devletler arasında yer alan Türkiye, imza attığı 
uluslararası sözleşmelerle çocuklara farklı yetenek, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda 
eğitim vermeyi de taahhüt etmiş durumdadır. Bu durum, ülkemizi uluslararası hukuk 
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düzleminde üstün yeteneklilere farklılaştırılmış özel eğitim hizmeti sunmada sorumlu 
taraf hâline getirmektedir (11). 

Ülkemizi üstün yetenekli çocuklara özel eğitim hizmeti sunma konusunda 
sorumlu hâline getiren uluslararası sözleşmeler ve ilgili maddeler özetle şöyle 
sıralanabilir: 

7.3.1.1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

Eğitim, dünyaya gelen her bireyin insan olduğu için doğal bir hakkı ve ihtiyacı 
olarak kabul edilmektedir. Dünyanın birçok ülkesi ile birlikte Türkiye tarafından da 
kabul edilen 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
26’ncı maddesi eğitim hakkından bahsetmektedir. 

Anılan maddede; 

1. Herkes eğitim hakkına sahiptir. 
2. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel 

özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün 
uluslar, ırklar ve dinsel topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu 
özendirmeli ve Birleşmiş Milletler’in barışı koruma yolundaki çalışmalarını 
geliştirmelidir. 

ifadelerine yer verilmiştir. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26’ncı maddesine 
göre “herkes eğitim hakkına sahiptir” ve “eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye 
yönelik olmalıdır” ifadeleri ile eğitimin, hedef kitlenin (üstün yetenekli çocuk gibi)  
özellikleri göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğine dikkat çekilmiştir (12). 

7.3.1.2 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin oluşumu 1924 Cenevre Çocuk Hakları 
Bildirisi ve 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi’ne dayanır. 

Türkiye tarafından 1990 yılında imzalanıp 1995 yılında onaylanan Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin esas itibarıyla 2, 6 ve 12’nci maddelerinde 
düzenlenmiş olan temel ilkeler şunlardır: 

a. Ayrım gözetmeme ilkesi 
b. Yaşama ve gelişme hakkının gözetilmesi ilkesi 
c. Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ilkesi 

d. Çocuğun görüşüne saygı gösterilmesi ilkesi 
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Sözleşme’de genel anlamda yetişkinlere tanınan bütün haklar çocuklara da 
tanınmış, bunun yanı sıra özel yargılanma hakkı, evlat edinme gibi yalnızca çocuk 
hukukuna ilişkin hususlar da ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 

Sözleşme’de çocuklara tanınan haklar 3 grup altında incelenmiştir. Bunlar; 
yaşama ve gelişme hakları, korunma hakları ve katılma hakları olup üstün yetenekli 
çocuklarla ilgili olan kısım yaşama ve gelişim haklarında yer almaktadır. 

Yaşama ve Gelişme Hakları: 

i. Temel yaşama hakkı 
ii. Ailesiyle birlikte olma hakkı 

iii. Ebeveynleri tarafından yetiştirilme ve ebeveynlerine karşı korunma hakkı 
iv. Gerekli bilgilere ulaşma ve zararlı yayınlara karşı korunma hakkı 
v. Sağlık ve uygun yaşam standartlarına sahip olma hakkı 

vi. Eğitim hakkı 
vii. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuğun gelişme ve desteklenme hakkı 

viii. Dinlenme, boş zaman değerlendirme ve kültürel etkinliklere katılma hakkı 
ix. Haklarını öğrenme hakkı 

Sözleşme’nin 28 ve 29’uncu maddelerinde çocukların eğitim hakkından 
bahsedilmesinin yanında çocuğun yüksek yararı, çocuğun yaşama ve gelişme haklarıyla 
ilgili maddeler de sözleşmede mevcuttur. 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin; 

 1’inci maddesinde “18 yaşına kadar her insanın çocuk olduğu”, 3’üncü 
maddesinde ise “kamusal ya da sosyal, çocukları ilgilendiren bütün 
faaliyetlerde, çocuğun yararı temel prensiptir” ifadesi yer almaktadır. Bu 
ifadeler, üstün yetenekli çocukların hem biricik olduklarını hem de 18 
yaşına kadar çocuk oldukları göz önünde bulundurularak davranılması 
gerektiğine işaret etmektedir. Çocuk merkezli bir bakış açısıyla, çocuğu 
öncelikli olarak ele alan, ona değer veren ve çocukların kendilerini 
gerçekleştirebilmeleri için fırsat sunan bir sistem oluşturmak çocuğun 
yüksek yararı ilkesini gerçekleştirebilmek adına önem taşımaktadır (5). 

 4’üncü maddesinde “Taraf devletler, bu Sözleşme’de tanınan hakların 
uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal, idari ve diğer önlemleri 
alırlar. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin olarak, Taraf devletler 
eldeki kaynaklarını olabildiğince geniş tutarak, gerekirse uluslararası iş 
birliği çerçevesinde bu tür önlemler alırlar.” ifadelerine yer verilmiştir. 
Hakların uygulanması maddesi olan 4’üncü maddede devletin, Sözleşme’de 
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yer alan hakların uygulanması için bütün imkânları kullanması gereğinden 
bahsetmektedir. 

 6’ncı maddesinde devlet “çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için 
mümkün olan azami çabayı gösterir” ifadesi ile üstün yetenekli çocuğun; 
fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişiminin sağlıklı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için onlara olanaklar sunulmasını öngörmektedir (5). 

 27’nci maddesinde, “her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve 
toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı 
olduğunu kabul ederler” ve “ulusal durumlarına göre ve olanaklar 
ölçüsünde, ana-babaya ve çocuğun bakımını üstlenen diğer kişilere, 
çocuğun gelişme hakkının uygulanmasında yardımcı olmak amacıyla gerekli 
önlemleri alır” ifadeleri yer almaktadır. Bu ifadeler üstün yetenekli 
çocukların kalıtımsal olarak sahip oldukları farklı özelliklerini tam olarak 
geliştirebilmelerine imkân sağlayacak eğitim gereksinimlerine (mekân, 
ortam, program vb.) ilişkin olanakların sunulması gerektiğini belirtmektedir. 
Ayrıca devlet tarafından, üstün yetenekli çocukların gelişimlerini güvence 
altına alacak yaşam standartlarına sahip olmada birinci derecede sorumlu 
olan ailelere sosyal, kültürel ve ekonomik yönden destek verilmesi gereği 
ifade edilmektedir (5). 

 28’inci maddesi, “çocuğun eğitim hakkını kabul eder ve bu hakkın fırsat 
eşitliği temeli üzerine tedricen gerçekleştirilmesi görüşünü benimser” 
ifadesinde hiçbir kısıtlamaya gidilmeden üstün yetenekli çocukların 
yetenekleri ölçüsünde eğitim alması öngörülmektedir (5). 

 29’uncu maddesi, “eğitimin çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve 
bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi amacına yönelik 
olmasını kabul eder” ifadesi ile eğitim süreci (ilkokul, ortaokul ve lise) 
içinde üstün yetenekli çocukların yetenek ve ilgi alanlarının tespit edilerek 
bunları geliştirici, eğitsel gereksinimlere duyarlı farklı eğitim yöntemlerinin 
uygulanmasını öngörmektedir (5). 

 31’inci maddesinde “çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak 
katılma hakkına saygı duyarak tanır ve özendirirler. Çocuklar için boş 
zamanı değerlendirmeye, sanata ve kültüre ilişkin etkinlikler konusunda 
uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler” ifadesi yer almaktadır. 
Söz konusu madde üstün yetenekli bireylere sosyal, kültürel ve sanatsal 
yönden gelişme imkânı verilmesi ile boş zamanlarını değerlendirerek 
yaratıcı yeteneklerini ve kapasitelerini ortaya çıkaracak bir strateji izlenmesi 
gereğini vurgulamaktadır (5). 
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Sonuç olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi yukarıda ele alınan 
maddelere göre; 

 Çocuğun eğitim hakkı, onun yaşama ve gelişme hakkının bir gereğidir. 

 Sözleşmenin ana ilkelerinden olan çocuğun yüksek yararının, yaşama ve 
gelişme hakkının gözetilmesi ilkesinin bir gereği olarak taraf devletler 
çocuğun özelliklerine göre eğitim almasını öngörürler. 

 Bu hakkın hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan, bireylerin yetenekleri ölçüsünde 
eğitim hizmeti almasını sağlamak demokratik toplumun temel görevlerinden 
biridir. 

7.3.1.3 Herkes İçin Eğitim Dünya Beyannamesi 

Temel öğrenme gereksinimlerinin karşılanması konusundaki 1’inci maddesinde, 
“Her insan -çocuk, genç, yetişkin- kendi temel öğrenme gereksinimlerini karşılamak 
üzere tasarlanmış eğitim olanaklarından yararlanabilmelidir. Bu gereksinmeler; hem 
temel öğrenme araçlarını, hem de insanların varlıklarını sürdürmek, kapasitelerini 
sonuna kadar geliştirmek, onurlu bir biçimde yaşamak ve çalışmak, kalkınmaya her 
alanda katılmak, yaşam standartlarını yükseltmek, bilgili kararlar vermek ve öğrenmeyi 
sürdürmek için gerek duydukları temel öğrenim içeriğini (bilgi, beceri, değerler ve 
tavırlar gibi) kapsar.” ifadesi yer almaktadır. Beyanname, bu madde ile eğitimin en 
temel ilkesi olan bireysel öğrenme özelliklerinin dikkate alınmasını öngörmektedir. 
Ayrıca “öğrenmeyi sürdürme” ifadesinden, bireysel yeteneklere göre verilecek eğitsel 
hak ve imkânların kısa bir dönem için değil, bütün eğitim yaşamı boyunca sunulması 
gerektiği anlamı çıkmaktadır. Dolayısıyla üstün yetenekli çocuklara hem bugün hem de 
gelecekteki yaşam kalitelerini etkileyen eğitim süreçlerini devam ettirebilmeleri için 
sağlanacak hizmetlerin sürekliliğinin olması gerekmektedir (5). 

Görüş oluşturmayla ilgili 2’nci maddede, “Herkes, temel öğrenme 
gereksinimlerine hizmet etmek, mevcut durumlarıyla temel eğitim vaatlerini 
yinelemekten daha fazlasını gerektirmektedir. Gerekli olan, yürürlükteki uygulamaların 
en iyisi üzerine inşa edilmekle birlikte, mevcut kaynak düzeylerini, kurumsal yapıları, 
müfredat ve geleneksel hizmet sistemlerini aşan ‘genişletilmiş bir görüş’ oluşturmaktır.” 
ifadesi yer almaktadır.  Bu maddede belirtilen “herkesin temel öğrenme gereksinimlerine 
hizmet etmek” ifadesi ile akranlarından farklılık gösteren ve özel eğitime gereksinimi 
olan çocuklara dolayısıyla da üstün yetenekli çocukların eğitsel ihtiyaçlarına vurgu 
yapılmaktadır (5). 

Temel eğitim araçlarını artırmak ve eğitimin kapsamını genişletmek 
konusundaki 5’inci maddesinde, “Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin temel öğrenme 
gereksinimlerinin çeşitliliği, karmaşıklığı ve değişken yapısı, temel eğitimin kapsamının 
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genişletilmesini ve sürekli olarak yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Gençlerin 
temel öğrenme ihtiyaçları çeşitlilik gösterir ve çeşitli sistemler aracılığıyla karşılanması 
gerekir.” ifadesi yer almaktadır. Bu madde ile bireyin kendisini geliştirmesini sağlayan 
farklı zamanlardaki farklı öğrenme gereksinimlerini karşılayan esnek ve yenilikçi bir 
eğitim anlayışına vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla üstün yetenekli çocukların ileri, 
karmaşık ve çeşitli entelektüel çalışmalarda bulunmalarına fırsat tanıyan bir sistem 
öngörülmektedir (5). 

Öğrenme ortamını zenginleştirme konusundaki 6’ncı maddesinde, “Çocukların 
öğrenme ortamını genişletecek bilgi ve beceriler yetişkinler için hazırlanan öğrenme 
programlarıyla bütünleştirilmelidir.” ifadesi yer almaktadır. Maddede üstün yetenekli 
çocukların bireysel ihtiyaçlarına, özelliklerine, ilgilerine ve yeteneklerine uygun; 
hızlandırılmış, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış eğitim programlarının gerekliliğine 
vurgu yapılmaktadır (5). 

Destekleyici bir politika geliştirmek konusundaki 8’inci maddesinde, “Bireyin 
ve toplumun geliştirilmesinde temel eğitim ihtiyacının tam olarak sağlanması gerektiğini 
ve kalkınmayı olanaklı kılmak için toplumsal, kültürel, ekonomik sektörler arasında 
destekleyici politikalara gerek vardır.” ifadesi yer almaktadır. Madde ile önemli bir 
insan kaynağı olan üstün yetenekli çocukların ticari yaklaşımdan uzak bir şekilde 
yönetilebilmesi için bilgi birikimine ve işin felsefesine uygun sürdürülebilir bir 
politikanın gerekliliği öngörülmektedir (5). 

Kaynakların harekete geçirilmesi konusundaki 9’uncu maddesinde, “Herkesin 
temel öğrenme ihtiyaçları geçmişte olduğundan daha geniş kapsamlı olarak 
karşılanacaksa, mevcut ve yeni mali kaynakların (kamu, özel ve gönüllü) harekete 
geçirilmesi zorunlu olacaktır.” ifadesi yer almaktadır. Bu maddede üstün yeteneklilerin 
eğitiminde toplumun bütün kesimlerinin (devlet, üniversite, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları vb.) katkıda bulunabileceği bir yapılanma ve ortak kaynakların harekete 
geçirilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmektedir (5). 

7.3.2 Ulusal Mevzuat 

7.3.2.1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

Uluslararası birçok belgede ifadesini bulan çocuğun yüksek yararı kavramı 
Anayasa’mızın 41’inci maddesine 12.09.2010 tarih ve 5982 sayılı değişiklik ile 
eklenmiştir. 42’inci maddesinde ise kimsenin, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 
bırakılamayacağı, devletin, maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, 
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları 
yapacağı ve durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak 
tedbirleri alacağına değinilerek özel eğitime ihtiyacı olan bireylerle ilgili devlete tedbir 
alma yükümlülüğü getirilmektedir (13). 
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7.3.2.2 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 
14/06/1973 tarihli 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun Türk Millî 

Eğitiminin Temel İlkeleri adlı ikinci bölüm başlığı altındaki Genellik ve Eşitlik, Ferdin 
ve Toplumun İhtiyaçları, Yöneltme, Eğitim Hakkı, Fırsat ve İmkân Eşitliği kenar 
başlıklarını taşıyan maddeleri aşağıdaki gibidir: 

I- Genellik ve Eşitlik: 
Madde 4- Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin 

herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

II- Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: 

Madde 5- Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile 
Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

III- Yöneltme: 

Madde 6- Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 
doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. 

IV- Eğitim Hakkı: 

Madde 7- İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 

İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, 
istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 

V - Fırsat ve İmkân Eşitliği: 

Madde 8- Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. 

Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine 
kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka 
yollarla gerekli yardımlar yapılır. 

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler 
alınır (14). 

Görüldüğü üzere Kanun’un 5’inci maddesinde “millî eğitim hizmetinin 
vatandaşların kabiliyetleri doğrultusunda düzenleneceği”, 6’ıncı maddesinde de 
“fertlerin eğitim süresince ilgi, istidat, kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda eğitim 
almaları” gerektiğinden söz edilmektedir. Anılan Kanun’un ilkelerinden anlaşılacağı 
üzere ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yeteneğe sahip çocukların bu kapasite 
ve yeteneklerinin tespiti ile bunları geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak 
devletin görevidir. Devlet bu görevinin ifası sırasında üstün yetenekli çocuklara 
ihtiyaçları doğrultusunda her türlü desteği sağlamalı, eğitim ve öğretim hizmetlerini 
buna göre tasarlamalıdır. 
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7.3.2.3 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname 

25/08/2011 tarihli 28054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Görevler” kenar başlıklı 2’nci maddesinin 
“e” bendinde, Millî Eğitim Bakanlığına, özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini 
koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve 
uygulanmasını koordine etmek görevi verilmiştir (15). 

7.3.2.4 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

11/04/2012 tarihli 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6287 sayılı Kanun’un çerçeve 14’üncü maddesi ile Yükseköğretim Kanunu’nun 45’inci 
maddesi değiştirilmiştir. İlgili maddenin değişik ‘g’ bendinde “Yükseköğretim Kurulunca 
belirlenecek usul ve esaslara göre, belli sanat ve spor dallarında üstün kabiliyetli olduğu 
tespit edilen öğrenciler ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca tespit 
edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler, ilgili dallarda 
eğitim yapmak kaydıyla yükseköğretim kurumlarına yerleştirilebilir.” hükmüne yer 
verilmiştir (16). 

7.3.2.5 Güzel Sanatlar Alanındaki Mevzuat 

16 Nisan 1929 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1416 
sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun, Millî Eğitim 
Bakanlığınca zorunlu hizmet karşılığında yurt dışına lisans ve lisansüstü düzeyinde 
öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili kurumlarca karşılanan resmî 
burslu öğrencileri kapsamaktadır. Bu Kanun, doğrudan üstün yetenekli çocukları 
kapsamamaktadır. 

Cumhuriyet’in kuruluşuyla birlikte, sanatçı yetiştirme amacıyla yapılan 
girişimlerden biri de farklı sanat dallarında eğitim görmek üzere yurt dışına öğrenci 
gönderilmeye başlanmasıdır. Üstün yetenekli çocuklar için 12 Temmuz 1948 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5245 sayılı “İdil Biret ve Suna Kan’ın 
Yabancı Memleketlere Müzik Tahsiline Gönderilmesine Dair Kanun” çıkarılmıştır. 
Olağanüstü yetenekli bu çocukların yurt dışında eğitimlerini sürdürmeleri için çıkartılan 
bu kanundan yararlanan İdil Biret ve Suna Kan, Fransa’ya Paris Konservatuarı’na 
gitmişlerdir. Anılan Kanun, 6660 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır (17). 

1956 yılında 6660 sayılı “Güzel Sanatlarda Fevkalâde İstidat Gösteren Ço-
cukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun” çıkartılmıştır. Anılan 
yasayla birlikte kapsam genişletilmiş; yalnızca müzik alanında değil, güzel sanatların 
diğer alanlarında da üstün yetenek gösteren çocukların yurt dışına gönderilmesinin önü 
açılmıştır. Kanun’un 1’inci maddesine göre; güzel sanatlarda üstün yetenek gösteren 
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çocukların yurt içinde ya da yurt dışında yetiştirilmesinde, ilgili komisyonun tespit ve 
teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu komisyon; Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
(Mimar Sinan Üniversitesi) ile Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) 
Müdürleri, bu kurumların uzman öğretmenleri arasından seçilecek üçer kişi ile fonetik ve 
plastik sanatlar alanında tanınmış kişiler arasından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilecek 
iki uzmandan oluşmaktadır. 

6660 sayılı Kanun’a dayanılarak 1963 yılında çıkarılan “Güzel Sanatlarda 
Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkındaki 
Yönetmelik” çerçevesinde söz konusu alanlarda üstün yetenek gösteren çocukların 
tespiti, başvuru işlemleri, eğitimleri ve yurt dışına gönderilmelerine ilişkin usul ve 
esaslar belirlenmiştir. Yönetmelik’in 4’üncü maddesinde, “fevkalade istidatlı (üstün 
yetenekli) çocuklar” sözü ile çok üstün bir kabiliyet gösteren ve ileride ülkemizi sanat 
alanında uluslararası alanda temsil edebileceği umulan çocukların kastedildiği 
belirtilmiştir. 

Yönetmelik’e göre üstün yetenekli çocukların 6660 sayılı Kanun’dan 
yararlanabilmeleri için izlenmesi gereken süreç şu şekildedir; 

 Müzik icracılığında 12, kompozisyon ve plastik sanatlarda 14 yaşını 
geçmemiş olmaları gerekir. Bu yaş sınırını aşmış çocuklar için yapılacak 
başvurular kabul edilmez (Madde 5). 

 Komisyonca, Kanun’un kapsamına girebileceği umulan ve gelişme ihtimali 
üzerinde durulan çocuklar, yaş sınırı içinde kalmak kaydı ile komisyonun 
daveti üzerine bir defa daha gözlemlenebilir (Madde 6). 

 Başvuruda bulunan çocuklar hakkında olumlu veya olumsuz karar verilmesi 
ya da daha önce verilmiş olumlu bir karar gereğince öğrenimine devam 
etmekte olan bir çocuğun Kanun kapsamından çıkarılması Komisyondan on 
üyenin oyu ile gerçekleşir (Madde 7). 

1963 tarihli Yönetmelik, üstün yetenekli çocukların belirlenmesiyle görevli 
Komisyona ilişkin olarak; 

 Üyelerin ilgili branşlarda en az 10 yıllık deneyime sahip olmaları gerektiğini 
(Madde 1), 

 Toplantıların yılda en az 6 defa yapılacağını (Madde 3), 

 Yurt dışı ve yurt içindeki kurumlar ve yetiştirici uzmanlarla ilişkilerini 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yoluyla yürüteceğini (Madde 8), 

 Çocukların eğitimlerine ilişkin durumun izlenmesi amacıyla üyelerin bir ya 
da bir kaçını yurt içi ya da yurt dışında görevlendirmeye; ilgili ülkedeki 
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yetiştirici eğitmenlerden çocuğun öğrenimine ilişkin rapor talep etmeye, 
hatta eğitmeni ülkemize çağırmaya yetkili olduğunu (Madde 9), 

 Eğitimini zorlayıcı bir sebep bulunmaksızın belirli süreleri içinde 
tamamlayamayan çocuğu geri çağırmaya yetkili olduğunu (Madde 11), 

 Öğrenimi esnasında çocuğun katılacağı tüm konser, gösteri, sergi, festival, 
yarışma vb. etkinliklere izin verme konusunda tek yetkili olduğunu 
(Madde16) 

düzenlemiştir. 

Yönetmelik’in 10’uncu maddesi, çocukların ve refakatçilerin sağlık 
durumlarına; 12’nci madde, yarışmalardaki başarılarının ödüllendirilmesine; 13 ve 
14’üncü maddeler ise çocuklara ve refakatçilerine verilecek aylığın ve kiralanacak 
konutun kullanılmasına ilişkin düzenlemeler içermektedir (18). 

1968’den sonra 6660 sayılı Kanun’un uygulanamadığı, hâlen yürürlükte 
olmasına rağmen dönemin Millî Eğitim Bakanlığının ve sonraki yıllarda da Kültür 
Bakanlığının Kanun’da yetkilendirilen Komisyonu kurmadığı için Kanun’un 
kendiliğinden işlemez hâle geldiği görülmektedir (19). 

1970’li yıllara gelindiğinde, özellikle yetenekli piyano öğrencilerinin artması 
karşısında yasanın işletilememesinin yarattığı boşluğu farklı bir yöntemle giderebilmek 
amacıyla, Mithat Fenmen ile İlhan Baran’ın öncülüğünde, üstün yetenekli çocukların 
Ankara Devlet Konservatuvarında hızlandırılmış yoğun eğitime alınması ve çeşitli 
burslarla yurt dışına gönderilmelerine olanak sağlanmıştır. 

7.3.2.6 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

27/08/2003 tarihli 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Yönetmelik’in “Genel İlkeler” kenar başlığını taşıyan 6’ncı maddesinde özel 
eğitime muhtaç öğrencilere yönelik aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir. 

 İlköğretim kurumlarında herkese imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Ekonomik 
durumu iyi olmayan öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla 
parasız yatılılık ve bursluluk imkânları sağlanır. Özel eğitim gerektiren ve 
korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel önlemler alınır. 

 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte kaynaştırma 
uygulamaları yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler 
eğitimlerini akranları ile birlikte aynı sınıfta sürdürebilecekleri gibi okulların 
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bünyesinde açılacak özel eğitim sınıflarında da sürdürebilirler. Kaynaştırma 
yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ile ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır. 

Yönetmelik’in 49’uncu maddesinde yaşıtlarından farklı öğrenme hızına sahip 
öğrenciler için sınıf atlama imkânından bahsedilmiştir. Madde kapsamında, bulunduğu 
sınıf düzeyinin üstünde olan öğrenciler okulda kurulan sınav komisyonunca yapılacak 
sınavı geçtikleri takdirde, bir sefere mahsus olmak üzere, bir üst sınıfa devam etme hakkı 
kazanmaktadırlar. Anılan maddenin sağladığı sınıf atlama imkânından üstün yetenekli 
birçok öğrencinin faydalandığı bilinmektedir. Yönetmelik’in ‘‘Sınıf Yükseltme’’ kenar 
başlıklı 49’uncu maddesinde yapılan değişiklik 21/07/2012 günlü Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sınıf Yükseltme 

İlgili Yönetmelik’in sınıf yükseltmeye ilişkin 49’uncu maddesi şu şekildedir: 

“Madde 49- (Değişik fıkra: RG-21/7/2012-28360) İlkokullara devam eden 
öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin 
üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi 
ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına 
alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. 

Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın 
öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır. 
Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın 
yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe Millî Eğitim 
Müdürlüğünce belirlenir. 

(Değişik fıkra: RG-24/12/2008-27090) Sınav sonucu tutanakla tespit edilir. Bu 
tutanak, okul yönetimince öğrenci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu 
e-okul sistemine işlenir. 

Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla da 
girilebilir. Ancak sınıf yükseltme bir kez yapılır.” 

Yönetmelik’in 114’üncü maddesinin “c” bendinde Öğrenci Davranışlarını 
Değerlendirme Kurulu’nun görevlerinden bahsederken özel yeteneği belirlenen 
öğrencilerin alanlarıyla ilgili gelişimlerini sağlayacak tedbirleri almayı kurulun görevleri 
arasında saymaktadır (20). 

7.3.2.7 İlköğretimde Yöneltme Yönergesi 

İlköğretimde Yöneltme Yönergesi’nin 10’uncu maddesinin “i” bendinde, özel 
eğitime muhtaç çocuklara uygun bir yönlendirme yapılmadığı durumlarda yaşanabilecek 
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olumsuz durumları engellemek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servislerine 
duyulan ihtiyacın önemi vurgulanmaktadır. Bu maddeye göre üstün yetenekli öğrenciler 
ile özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin belirlenmesi ve yöneltilmelerinin sağlıklı 
yapılabilmesi için öğrencinin okulundaki rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle, 
bunun olmaması durumunda okulun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezi ile 
iş birliği yapılacağı ifade edilmektedir (21). 

7.3.2.8 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

31/07/2009 tarihli 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Yönetmelik, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 29’uncu 
maddesi ile 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır. 

Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okul 
veya kurumlarında; eğitim, öğretim, yönetim, görev ve hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili 
usul ve esaslar düzenlenmektedir. 

Yönetmelik’te ayrıca özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere 
bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasıyla ilgili ifadelere yer verilmiştir. 
Yönetmelik’in 9’uncu maddesi, Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak, 
özel eğitim alması gereken öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanacağı belirtilmektedir. 

Aynı Yönetmelik’in Destek Eğitim Odası kenar başlıklı 72’nci maddesinde 
kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli 
öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için, okulun 
bünyesinde, destek eğitim odası açılmasına ilişkin açık bir ifade yer almaktadır (22). 

7.3.2.9 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği 

06/06/1997 tarihli 23011 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin amacı, özel 
eğitim gerektiren bireylerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri 
doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamaya 
yönelik esasları düzenlemek olarak açıklanmıştır. Kanun Hükmünde Kararname, özel 
eğitim alması gereken bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim 
hizmetlerini; hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları düzenlemektedir. 

Kararname’ye dayanılarak; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin, Türk millî 
eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda genel ve mesleki eğitim görme 
haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenleme amacıyla 
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31/05/2006 tarihli 26184 sayılı Resmî Gazete’de Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.1 

Yönetmelik’in “Tanımlar” kenar başlıklı 4’üncü maddesinde üstün yetenekli 
birey, özel eğitim ihtiyacı olan birey, destek eğitim odası gibi tanımlara yer verilmiştir. 
Buna göre yönetmelikte geçen; 

 Destek eğitim odası: Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam 
eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda 
destek eğitim hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı, 

 Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim 
özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen 
düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi, 

 Üstün yetenekli birey: Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya 
özel akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans 
gösteren bireyi, 
ifade etmektedir (23). 

Yönetmelik’in 6’ıncı maddesinde özel eğitimin temel ilkelerinden, 28’inci 
maddesinde destek eğitim odasından, 43’üncü maddesinde üstün yetenekli bireylerin 
eğitimi için açılan kurumlardan bahsedilmektedir. 

Yönetmelik’in belirtilen maddeleri şu şekildedir: 

Özel eğitimin temel ilkeleri 

“Madde 6- (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri 
doğrultusunda özel eğitimin temel ilkeleri şunlardır; 

a) Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve 
yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden 
yararlandırılır. 

b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır. 
c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel 

çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. 
… 

e) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm gelişim 
alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri 
dikkate alınarak, bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve eğitim 

                                                        
1 31/05/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” EK 
III’de yer almaktadır. 
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programları bireyselleştirilerek uygulanır. 
… 

ğ) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumla 
etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde 
planlanır(23).” 

Destek eğitim odası açılması 

“Madde 28- (1) Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte 
aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün 
yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel 
eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır. 

(2) Destek eğitim odasında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde 
aşağıdaki hususlar dikkate alınır. 

a) Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi 
doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. 

b) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla 
destek eğitim odası açılabilir. 

c) Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul 
yönetimince yapılır. 

ç) Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin 
önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme 
komisyonunca belirlenir. Her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami 
ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır. 

d) Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam 
ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde planlanır. 

e) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak 
birebir eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından 
aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. 

f) Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, 
yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. 

g) Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre 
görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, 
gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan 
öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına öncelikle okulun 
öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer 
okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir. 
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ğ) Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan 
değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. 

h) Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya 
kurumun ders saatleri içinde yapılır. 

ı) Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik 
türü dikkate alınarak belirlenir (23). 

Üstün yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar 

“Madde 43- (1) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün 
yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini 
geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça gündüzlü özel 
eğitim kurumları açılır. 

(2) Bu kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki 
hususlar dikkate alınır: 

a)  Bireysel eğitim-öğretim yapılması esastır. 

b) Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde, sosyal ve duygusal gelişim bütünlük 
içerisinde ele alınır. 

c) Kurumdaki eğitim-öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün 
eğitim kurumlarındaki programlara destek olacak şekilde planlanır ve 
yürütülür. 

ç) Öğrencilerin özel yetenek alanlarıyla ilgili örgün eğitim kurumlarında 
izledikleri program ile kurumdaki yapacakları çalışmalar arasında paralellik 
sağlanır. 

d) Öğrencilere, geleceğe yönelik düşünme, tahminlerde bulunma ve bunları 
tartışarak çalışmalarına yansıtma becerileri kazandırılır. 

e) Eğitim-öğretim etkinlikleri öğrencileri dıştan yönelimli ve yönetimli bir 
disiplin ile denetim yerine içten odaklı disiplin ve denetim anlayışını 
geliştirmeye yönelik olarak düzenlenir. 

f) Öğrencilere, kapasiteleri ölçüsünde benlik gelişimi ve iletişim becerileri 
kazandırılır. 

g) Öğrencilerin, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünme yetenekleri, ulusal ve 
toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde 
geliştirilir. 

ğ) Öğrencilere, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerileri kazandırılır. 
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h) Öğrencilere, öğrenme, araştırma, problem çözme ve bağımsız karar verme 
becerileri kazandırılır. 

ı) Eğitim-öğretim süreci; öğrenci, veli, okul ve kurumun iş birliğinde devam 
ettirilir (23).” 

Yönetmelik’in 68’inci ve sonraki maddelerinde özel eğitim ihtiyacı olan 
bireylere eğitim gördükleri okullarda verilmesi gereken eğitim programlarına ilişkin 
esaslara yer verilmiştir. 

7.3.2.10 Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin üstün yetenekli bireylerin eğitimi ile 
açılan kurumlara ilişkin 43’üncü maddesinde belirtilen kurum bilim ve sanat 
merkezleridir.  

Şubat 2007 tarih ve 2593 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan2, üstün 
yetenekli çocukların eğitim ve öğretimini doğrudan ilgilendiren tek düzenleme Bilim ve 
Sanat Merkezleri Yönergesi’dir. Yönerge’nin amacı; okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim 
çağındaki üstün yetenekli çocukların/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında 
olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak olarak 
belirtilmiştir (24). 

7.4 BÖLÜM ÖZETİ 

Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimleri için 
eğitime gereksinimleri vardır. Her çocuk, farklı kişilik özellikleri ve farklı yetenekler ile 
dünyaya gelmektedir. Bireylerin doğuştan gelen yeteneklerinin farklılığı 
düşünüldüğünde, eğitimin en önemli işlevi; bireyin mevcut potansiyeline en üst düzeyde 
işlerlik kazandırmak ve yeteneklerini geliştirmektir. Çocuğun, mevcut potansiyelini en 
üst düzeyde kullanabilmesi için gerekli olan eğitim hakkı,  her çocuğa yaşama ve 
gelişme hakkının gereği olarak tanınmış bir haktır. Eğitim hakkı, devlete bir hizmet 
sunma görevi vermekte, devletin aktif müdahalesini ve mali kaynakların kullanılmasını 
gerektirmektedir. 

Türkiye’de, üstün yetenekli çocuklara özel eğitim hizmeti sunma konusunda 
uluslararası sözleşmelerde, Anayasa’da, kanunlarda, kanun hükmünde kararnamelerde, 
yönetmeliklerde ve yönergelerde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  

 

                                                        
2 Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi EK IV’de yer almaktadır. 
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İlgili mevzuat incelendiğinde üstün yeteneklilerin eğitimini tarif eden ve 
destekleyen maddelerin bulunduğu görülmüştür.  

Kanunların eksik veya farklı yorumlanmasından doğan idari boşluklar 
giderilmeli, ulusal ve uluslararası sözleşmelerin, zorlayıcı hükümlerin hayata geçirilmesi 
sağlanmalıdır. 

Üstün yeteneklilikle ilgili yasal düzenlemeler, eğitimle ilgili olası ihmali 
engellemek, ortak kavram ve uygulama birliği sağlamak amacıyla esneklikleri içinde 
barındıran ilke ve standartlar belirlemektedir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

7 ÜSTÜN YETENEKLİLİK İLE İLGİLİ KURUM/KURULUŞLAR 

8.1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Türkiye’deki ilk ve ortaöğretim kurumları Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)’na 
bağlı olduğundan, Bakanlık, “üstün yetenekli çocuklar/öğrenciler” konusu ile doğrudan 
ilişkili olan temel kurumdur. 

1973 tarih ve 1739 sayılı “Millî Eğitim Temel Kanunu” (1) ve 700 civarında 
ilgili mevzuat çerçevesinde görev yapan Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye’de en büyük 
taşra teşkilatına sahip kurumlardan biridir. Kurum, 14.09.2011 tarih ve 652 sayılı “Millî 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK)” (2) çerçevesinde; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşmak üzere yeniden 
yapılandırılmıştır.  Bakanlık merkez teşkilatında bilimsel danışma ve karar organı olan 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Millî Eğitim Şûrası statüsü korunurken, merkez 
teşkilatını oluşturan ana hizmet, danışma, denetim ve yardımcı birimler, Hizmet 
Birimleri adı altında bütünleştirilerek sayısı 33’ten 19’a indirilmiştir. 

Bu birimler; 

 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Genel Müdürlükleri  Temel Eğitim 
Genel Müdürlüğü olarak; 

 Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Genel 
Müdürlükleri  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak 
birleştirilmiştir. 

Yeniden yapılanma çerçevesinde; Şube Müdürlükleri ve Daire Başkanlıkları 
kaldırılarak, birimler bünyesinde “Grup Başkanlıkları” oluşturulmuştur. 

Bakanlığın Bilimsel Danışma Organı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı olup, 
Bakanlık merkez teşkilatında yer alan ve ülke çapındaki örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarından doğrudan sorumlu olan hizmet birimleri şu şekildedir: 

 Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
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 Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
o Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı 

 Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın 
2’nci maddesinin “e” bendine göre Bakanlık “özel yetenek sahibi kişilerin bu 
niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, 
uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek” ile görevlidir. Görüldüğü üzere söz 
konusu mevzuatta “üstün zekâ/yetenek” konusu, “özel yetenek” kavramı ile karşılık 
bulmaktadır (2). 

8.1.1 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

14.09.2011 tarih ve 652 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)”nin 28’inci madde, 6’ıncı bendine göre 
Talim ve Terbiye Kurulu, evrensel değer ve standartları gözönünde bulundurarak, kalite, 
eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi 
oluşturmak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a) Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını 
hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, 
geliştirmek ve uygulama kararlarını Bakan onayına sunmak. 

b) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders 
kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, 
inceletmek ve nihaî şeklini vererek Bakanın onayına sunmak. 

c) Yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim 
diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke 
kararlarını Bakanın onayına sunmak. 

ç) Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri tarafından 
oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde iş birliği yapmak. 

d) Millî Eğitim Şûrası’nın sekretarya hizmetlerini yürütmek. 

Tespit: 

 Kurul, eğitim sistemi hakkında ilke ve felsefe belirleyen bir karar organı 
olarak, ülkemiz üstün yeteneklilik eğitimi ile ilgili yürütülen çalışmaları 



237 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp değerlendirebilme ve üstün yeteneklilik 
eğitiminin genel amaçlarını belirleme sorumluluğu olmasına karşın; Kurul 
bünyesinde üstün yeteneklilik eğitimi ile ilgili karar verme sürecine 
rehberlik edecek yön verecek uzman bir kişi/ekip bulunmamaktadır.  

Öneri: 

 Kurul bünyesinde, üstün yeteneklilik alanıyla ilgili program, materyal, 
kaynak vb. konusunda rehberlik edecek uzman ekip oluşturulmalıdır.  

8.1.2 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü eğitim öğretim 
kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile özel eğitim gereksinimi 
olan bireylere yönelik “özel eğitim”den sorumludur. Özel eğitim, özel eğitime ihtiyacı 
olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilmiş 
eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile 
akademik disiplin alanlarındaki yeterliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen 
eğitimdir. 652 sayılı KHK’nın 11’nci maddesinde Genel Müdürlüğün görevleri şu 
şekilde belirtilmiştir (2): 

a) İlgili bakanlıklarla iş birliği içinde, özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, 
rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı 
seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerin 
eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak. 

b) İlgili bakanlıklarla iş birliği içinde, özel eğitim okul ve kurumlarının eğitim 
ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini 
hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak. 

Bakanlığın yeniden yapılanması kapsamında Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan üstün yetenekli çocuk ve gençlerin 
eğitimlerine yönelik olarak Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı1 
kurulmuş olup görevleri şu şekildedir (3): 

 Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi ve 
yerleştirilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve politikalar geliştirmek, 

 Özel yetenekli bireylerin eğitimini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimlerini 
artırmaya yönelik stratejiler hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını 
sağlamak, 

                                                        
1 Genel Müdürlüğün diğer grup başkanlıkları: Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı; Eğitim, Rehberlik ve 
Kaynaştırma Grup Başkanlığı; Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı; Rehberlik ve Araştırma 
Merkezleri Grup Başkanlığı; İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığıdır.  
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 Özel yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili eğitim modelleri geliştirmek, 
değerlendirmek ve yaygınlaştırmak, 

 Özel yetenekli bireylerin eğitiminde görev alan öğretmen ve personele 
yönelik verilecek eğitimleri tespit etmek, planlamak ve uygulamak, 

 Özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri 
karşılamak üzere araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalarında 
bulunmak, 

 İlgili sektör ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği ve koordinasyonunu 
sağlamak. 

Görev tanımından da anlaşılacağı üzere, Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup 
Başkanlığı, ülkemizde üstün yetenekli bireylerin tespiti, eğitimleri ve yönlendirilmeleri 
konusunda politika geliştirmek, uygulama yapmak, iş birliği ve koordinasyon 
faaliyetlerinde bulunmakla doğrudan sorumlu alt birimdir.  

Tespitler: 

 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün üstün 
yetenekliler eğitimiyle ilgili yapacağı tanılama, yönlendirme, program, 
uygulama, materyal, eğitimci eğitimi vb. konularda çalışma yürütecek 
yeterlilikte kadrosu bulunmamaktadır.  

 Spor ve sanat alanında üstün yeteneklilik tanılaması yapılmamakta ve eğitim 
desteği sağlanmamaktadır.  

Öneriler: 

 Üstün yeteneklilik alanında yürütülecek sınıf atlama, destek odaları açma, 
eğitim programlarını farklılaştırma/zenginleştirme, üst sınıftan ders alma, 
erken bitirme, mentorluk, üniversiteden ders alma, atölye çalışmaları, okul 
dışı uygulamalar vb. çalışmaların asgari standartları belirlenmelidir. 

 Örgün eğitim sistemi içerisinde üstün yetenekliliğin eğitim ve 
desteklenmesine ilişkin farklı model ve uygulama alternatifleri 
geliştirilmelidir. 

 BİLSEM tanılama sürecinde kullanılan ölçme araçları, Bilim ve Sanat 
Merkezi Yönergesi’nde yer alan “üstün yetenekli çocuk/öğrenci” tanımını 
kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Mevcut tanılamada kullanılan grup yetenek 
testi ve bireysel zekâ testi güncellenmeli,  söz konusu testlerin yanı sıra 
yönergedeki tanım kapsamında yer alan ifadelere ilişkin ölçme araçları 
kullanılmalıdır. 
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 Spor alanında üstün yetenekliliği tanılama ve yeteneği geliştirme 
uygulamalarında Gençlik ve Spor Bakanlığına destek verilmelidir.  

 Sanat alanında üstün yetenekliliği tanılama ve yeteneği geliştirme 
uygulamalarında ilgili yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılmalıdır.  

 Tanılama sürecine aday gösterme için yönerge doğrultusunda kullanılan 
öğretmen gözlem formları, tanılama amacı ve destek eğitimi içeriğine uygun 
olarak güncellenmelidir.  

 BİLSEM’de yürütülen destek eğitim uygulamalarına yön verecek çerçeve 
eğitim programı hazırlanmalı, eğitim programlarının bireyselleştirilmesi 
merkeze bırakılmalıdır.  

 BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerin eğitim destekleri süreli ve programa dayalı 
olmalıdır.  

 BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerin bireysel gelişimleri süreç içerisinde 
izlenmeli, bireyin değerlendirme sonuçlarına göre merkeze devamlılığına 
karar verilmelidir.   

 Genel Müdürlük, başta eğitim fakültesi olmak üzere fen-edebiyat ve diğer 
fakültelerle üstün yeteneklilik konusunda zenginleştirme, farklılaştırma, 
destek odaları vb. eğitim uygulamaları, alan çalışmaları yapmalıdır. 

 Üstün yeteneklilik alanındaki heyecanı canlı tutmak, acemiliği ve yanılgıları 
düzeltmek için Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBA ve üniversitelerle iş birliği 
yaparak bölgelerde uygulamaya rehberlik edecek mobil bir ekip 
oluşturmalıdır. 

 Genel Müdürlük ve ilgili Grup Başkanlığı tarafından üstün yeteneklilik 
alanıyla ilgili 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulacak acil 
eylem planı hazırlanmalıdır. 

 Acil Eylem Planı çerçevesinde; 
o Eğitim bölgelerinde; üstün yetenekli çocuklara ilişkin yapılacak 

çalışmaları planlayacak, yürütecek ve izleyecek “Bölge 
Koordinatörleri” belirlenmeli ve üstün yeteneklilik konusunda 
eğitimleri gerçekleştirilmelidir.  

o “Bölge Koordinatörleri”yle iş birliğinde çalışacak “Okul 
Koordinatörleri” belirlenmeli, eğitimleri gerçekleştirilmelidir. 

o “Okul Koordinatörleri”, okullarındaki yönetici, öğretmen ve velilerin 
üstün yeteneklilik konusunda farkındalığı artırıcı çalışmaları ve okul 
içerisinde yapılacak etkinlikleri yürütmelidir.  

o Üstün yeteneklilik konusunda eğitici eğitimleri yapılmalıdır. 
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o Bölgede yürütülecek çalışmalarda BİLSEM öğretmenlerinin 
tecrübelerinden yararlanılmalıdır. 

o Çocukların gelişim ve eğitim süreçlerini desteklemek için Yenilik ve 
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliği ile materyal 
geliştirilmelidir.  

o Ailelere, öğretmenlere ve öğrencilere rehberlik hizmeti sunacak e-
ortamlar oluşturulmalıdır. 

8.1.2.1 Rehberlik ve Araştırma Merkezleri 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı diğer önemli alt 
birim ise Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Grup Başkanlığıdır (4). Bu grup 
başkanlığının sorumluluğunda rehberlik ve araştırma merkezleri faaliyet göstermektedir. 
Türkiye genelinde toplam 218 rehberlik ve araştırma merkezi (RAM) bulunmaktadır. 
Nüfus ve hizmet potansiyeline göre merkez ve diğer ilçelerde de rehberlik ve araştırma 
merkezleri açılabilmektedir. Bu merkezler, eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesine ilişkin 
gerekli her türlü çalışmaların yanı sıra özel eğitim gerektiren bireyleri tanılayarak 
yerleştirilebilecekleri uygun eğitim ortamını önermekte ve bu bireylere rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetleri sunmaktadır (5). 

RAM’lar, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü ve Özel Eğitim 
Hizmetleri Bölümünden oluşmaktadır (6). 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 50’nci maddesi uyarınca resmî ve özel 
okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile yaygın eğitim kurumları, özel 
eğitime ihtiyacı olan bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. Bu okul 
ve kurumlarda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim-öğretim hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak amacıyla özel eğitim tedbirleri alınarak gerekli düzenlemeler yapılır. 
Bu bireylere sağlanacak her türlü özel eğitim hizmeti için millî eğitim müdürlükleri, 
RAM’lar ve özel eğitim okulları ile iş birliği yapar (3). 

Tespitler: 

 RAM’lar herhangi bir kritere (ihtiyaç, nüfus, ulaşım vb.) göre yapılandırılıp 
yaygınlaştırılmamıştır. Mevcut merkezlerin çoğunluğu da birkaç odadan, 
donanımsız geçici yapılardan oluşmaktadır.  

 RAM’lardaki personel ihtiyacının geçici görevlendirme yoluyla sağlanmaya 
çalışılması hizmetin sürdürülebilirliğini ve hizmetten beklenen faydayı 
sınırlandırmaktadır.  

 RAM’larda üstün yeteneklilik alanında rehberlik edecek personelin 
bulunmaması nedeniyle aile ve çocuk rehberliği yapılamamaktadır. 
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 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında; “kaynaştırma 
uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli 
öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmeti 
verilebilmektedir” hükmüne rağmen, uygulamada üstün yetenekli çocuklar 
için destek eğitim odaları bulunmamaktadır. 

 RAM ve BİLSEM tanılama sürecinde aynı bireysel testin uygulanması, 
testin güncelliğini yitirmiş olması, test sorularının piyasada dolaşması ve 
test uygulaması öncesinde çocukların kurslara gönderilmesi nedeniyle test 
sonuçları güvenilirliğini tartışmaya açmaktadır. 

Öneriler: 

 Eğitim bölgelerinde görevlendirilecek koordinatörlerin rehberliğinde okul 
koordinatör öğretmeni ve diğer alan öğretmenleri okullardaki mekânları 
(laboratuvarlar, atölyeler vb.) destek eğitimi odası amacıyla kullanmalıdır. 

 Üstün yetenekliler öğretmenliği lisans programından mezun olanlar, 
öncelikli olarak RAM ve BİLSEM’lerde değerlendirilmelidir. 

 Tanılama sürecinde uygulanan test sonuçları, alternatif değerlendirme 
yöntemleriyle (öğretmen, akran, veli değerlendirme, portfolyo vb.)  
desteklenmelidir. RAM ile BİLSEM tanılama sürecinde eşgüdüm hâlinde 
çalışmalıdır. 

8.1.2.2 Bilim ve Sanat Merkezleri 

1996 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “İlköğretim Çağı Öğrencilerinin Özel 
Yeteneklerini Geliştirme Projesi” başlatılmıştır. Proje, Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığının 25.10.2001 tarih ve 012648 sayılı kararı ile “Millî Eğitim Bakanlığı Bilim 
ve Sanat Merkezleri Yönergesi” yürürlüğe konularak,  mevzuatı olan bir uygulama 
hâline getirilmiştir (7). 

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce açılan merkezlerdir. Okul öncesi, ilköğretim 
ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin örgün 
eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin 
farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak 
amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır (8). 

İlk BİLSEM, 1995 yılında Ankara’da açılmıştır. 2011-2012 eğitim öğretim yılı 
verilerine göre, 58 ildeki 64 BİLSEM’de yaklaşık 11.000 öğrenciye eğitim 
verilmektedir. 
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Şekil 8.1 Bilim ve Sanat Merkezi Sayısındaki Değişim 

 
Kaynak: MEB, Üstün Zekâlıların/Yeteneklilerin Eğitim Çalıştayı, 2010. 

Öğrenciler, örgün eğitim kurumlarındaki öğretmenlerinin Bakanlıkça hazırlanan 
gözlem formatı ölçütlerine göre BİLSEM’lere aday gösterilmektedir. Aday gösterilen 
öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan grup değerlendirmesi testine 
alınmaktadır. Test sonucunda yeterli performansı gösteren öğrenciler, Millî Eğitim 
Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan bireysel incelemeye alınmaktadır. Konunun 
uzmanlarınca üstün yetenekli olduğu tespit edilen öğrenciler BİLSEM’de destek 
eğitimine alınmaktadır (8). 

BİLSEM’lerdeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak 
gerçekleştirilmektedir. İlköğretim okullarında öğrenciler geçer not alma ve sınavlara 
hazırlanma amacıyla hareket ederken, BİLSEM’in yapısında sınıf geçme, not alma vb. 
amaçlar yer almamaktadır. Bunun yerine proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim 
sağlanmakta ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri 
beklenmektedir (9). 

BİLSEM’lerde gerçekleştirilen eğitim; uyum, destek eğitimi, bireysel 
yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi olmak üzere toplam 
beş aşamadan oluşmaktadır. Seçilen öğrenciler bu aşamalarda başarılı ve istekli oldukları 
sürece eğitimlerine devam etmektedir. Öğrenciler, eğitim dönemi sonunda BİLSEM 
öğretmenler kurulunda değerlendirilmekte, merkezdeki çalışmalara devamının yararlı 
olmadığı görüşüne varılması durumunda öğrencinin, merkezle ilişkisi kesilmektedir (9). 
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Tespitler: 

 Zenginleştirme ve farklılaştırma çalışmalarına yön verecek üstün 
yeteneklilik eğitim programı bulunmamaktadır. 

 Binalar, üstün yeteneklilik eğitimine uygun olarak tasarlanmamıştır. 

 BİLSEM yönergesinde merkezlerin işleyişi tam olarak ortaya 
konulamamaktadır. Merkez yöneticileri diğer yönetmelik maddelerine 
başvurarak uygulamaya açıklık getirmeye çalışmaktadır. 

 Laboratuvar ve eğitim aracı ihtiyaçları yeterli ölçüde karşılanmamaktadır. 

 Örgün eğitim kurumlarının yapısına uygun olan ek ders uygulamalarının, 
BİLSEM’lerde de uygulanmaya çalışılması yönetici ve öğretmenleri 
mevzuat dışı uygulamalara zorlamaktadır. 

 2008 yılı haricinde BİLSEM’lere öğretmen seçimi ve ataması kriterler 
doğrultusunda yapılmamıştır. 

 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve 
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği’ne göre, 
BİLSEM’lerde öğretmen ihtiyacı bulunmaktadır. 

 Yönetici ve öğretmenler düzenli olarak üstün yeteneklilik eğitimiyle ilgili 
hizmet içi eğitim almamaktadır. 

 BİLSEM Yönergesi’nde okul öncesi dönemden başlayarak destek eğitimi 
verildiği belirtilmesine rağmen, bu dönemdeki çocukların yüksek 
potansiyelinin belirlenmesine ve eğitimine yönelik herhangi bir faaliyet 
bulunmamaktadır. 

 Tanılamada her BİLSEM yaş aralığını kendi tespit etmektedir.  

 Kullanılan tanılama araçları güncelliğini yitirmiştir. 

 BİLSEM’lerin açılışında şehrin coğrafi özellikleri ve öğrenci sayıları 
dikkate alınmamaktadır. 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki BİLSEM yönetici ve 
öğretmenlerinin hafta sonu ve mesai saatleri dışında çalışamamaları 
nedeniyle (valilik onayı gerekir), üstün yeteneklilik eğitimi amacına uygun 
(zaman ve mekâna sıkıştırılması) devam edememektedir. 

 Öğrencilerin bireysel ilgi ve yetenek alanlarını belirlemeye yardımcı araçlar 
bulunmamaktadır. 

 Öğrenci izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmamaktadır. 

 Proje tabanlı eğitim çalışmalarını yürütecek teknoloji ve tasarım 
öğretmenliği kadroları ihdas edilmesine rağmen atamalar yapılmamıştır.   
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 Öğrenciler örgün eğitimdeki başarı kaygısıyla (sınav ve ödev) devamsızlık 
yapmaktadır. 

 Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’nin dayanağı durumundaki Özel 
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin üstün yeteneklilik eğitimine ilişkin 
maddelerin kanuni dayanakları bulunmamaktadır (Bilim ve Sanat 
Merkezleri İç Denetim Raporu, 2010). 

 Öğrenciler, BİLSEM’e kabul için tanılandıktan sonra süreç içerisinde 
gelişimi izlenerek değerlendirilmemekte ve bireysel gelişim doğrultusunda 
öğrenci programı yapılamamaktadır. 

Öneri: 

 Yukarıda bahsi geçen vb. sorunların çözümüyle ilgili öneriler Özel Eğitim 
ve Rehberlik Genel Müdürlüğü ile sonuç ve öneriler başlıkları altında 
verilmiştir. 

8.1.3 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Ortaöğretimin amaç ve görevleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda, 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri de 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de yer almaktadır. Millî 
Eğitim Temel Kanunu’nun; 26’ıncı maddesine göre ortaöğretim; temel eğitime dayalı, 
dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim 
kurumlarının tümünü kapsar. 27’inci maddesine göre, temel eğitimi tamamlayan ve 
ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etme ve 
ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına 
sahiptir. Kanun’un 33’üncü maddesinde de “Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve 
kabiliyetleri belirlenen çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere temel eğitim 
ve ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri 
alınabilir.” denilmektedir (1). 

Fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor alanlarında üstün yetenek 
gösterdiği tespit edilen öğrencilerin ortaöğretim düzeyinde eğitim alabilecekleri liseler, 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Bu okullara öğrenciler, Seviye Belirleme 
Sınavı puanı, yılsonu başarı puanı ve öğrencinin davranış puanının hesabıyla oluşan 
ortaöğretime geçiş puanına göre, tercihleri de dikkate alınarak yerleştirilmektedir. Bu 
okullara sınırlı sayıda öğrenci alınmaktadır (10, 11). 

Tespit: 

 Anadolu güzel sanatlar ve spor liselerine girişte merkezî yerleştirme 
sınavına ek olarak özel yetenek sınavları yapılmakla birlikte fen ve sosyal 
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bilimler liselerinde akademik başarıyı belirleyen merkezî yerleştirme 
sınavının yanında özel yeteneğe yönelik bir ölçme ve değerlendirme 
yapılmamaktadır.  

8.1.3.1 Fen Liseleri 

1962 yılında VII. Millî Eğitim Şûrası’nda alınan kararlar doğrultusunda Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından bir bilim lisesi açılması ile ilgili hazırlık çalışmalarına 
başlanılmıştır. Bu amaçla 3 Nisan 1962 tarih ve 657 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı emri 
ile “Fen Lisesi Açılması Konusu İnceleme Komisyonu” oluşturulmuştur. Komisyonun 
21.05.1962 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’na sunduğu raporda fen lisesi kurulması 
hakkındaki gerekçeler doğrultusunda konu Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli kademe ve 
komisyonlarında tartışılarak 1964 yılında Ankara’da Fen Lisesi açılmıştır. Ankara Fen 
Lisesi, fen ve matematik alanında üstün yetenekli çocukları, ülkenin gereksinim duyduğu 
bilim insanı ve araştırmacı olarak yetiştirmek üzere kurulmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yukarıdaki amaçlar çerçevesinde kurulması 
kabul edilen fen lisesi; Ford Vakfı, Florida State Üniversitesi, TÜBİTAK, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi ve Uluslararası Kalkınma Teşkilatının desteği ile uygulamaya 
geçmiştir. 

Fen liselerine öğrenci kabulü, eğitim-öğretim ve fen derslerinin ağırlığı, 
görevlendirilecek öğretmenlerin seçimi özel esaslara bağlanmıştır. Fen lisesi kuruluş 
aşamasında iş programı hazırlanmış ve program uygulanmıştır. Programa göre; 

 Fen lisesinde görev alacak öğretmenler seçilmiş ve yurt dışına eğitime 
gönderilmiştir. Ford Vakfı katkılarıyla ABD’deki Florida State 
Üniversitesinde fen lisesinde görev alacak öğretmenlerin yetiştirilmesine 
yönelik programlar hazırlanmış; öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirilmiştir. 

 Ders programları geliştirilerek, öğrenci seçiminde kullanılacak testler 
Türkçeye çevrilmiştir. 

 Okul binası, araç-gereç, laboratuvar malzemeleri hazır hâle getirilmiştir. 

Okula; fen, matematik ve Türkçe dersleri ortalaması 7 olan ortaokul son sınıf 
öğrencileri arasından, öğretmenler kurulu tarafından önerilen adaylar iki aşamalı seçme 
sınavı ile alınmışlardır. Üç yıl boyunca bu şartlarla alınan öğrenciler, üç yılın sonunda 
tek sınavla alınmaya başlanmıştır (12).  

1982 yılına kadar Ankara Fen Lisesi tek fen lisesi olarak kuruluş amacına 
uygun devam etmiştir. 
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Millî Eğitim Bakanlığı 2011-2012 eğitim-öğretim yılı verilerine göre Türkiye 
genelinde yaklaşık 34 bin öğrencisi olan resmî 141 fen lisesi mevcuttur. MEB Fen 
Liseleri Yönetmeliği’ne göre fen liselerinin kuruluş amaçları (10): 

a) Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan 
öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime 
hazırlamak, 

b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli 
bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, 

c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile 
yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak, 

d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler 
hazırlayabilen bireyler yetiştirmek, 

e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi 
yetişmelerini sağlamaktır. 

Okula giriş sınavı, merkezî sistemle öğrenci alan diğer okulların sınavlarıyla 
birlikte yapılır. Ancak fen lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak, 
sınavda matematik ve fen bilgisi soruları için 4, Türkçe soruları için 3, sosyal bilgiler 
soruları için 1 kat sayısı esas alınarak değerlendirme yapılmaktadır (13). 

Tespitler: 

 Fen liseleri, gerek kadroları gerek öğrenci seçim sisteminde yapılan 
değişiklikler, gerekse donanımlarındaki eksikliklerden dolayı 
kuruluşlarındaki bilim insanı ve araştırmacı yetiştirme özelliklerini 
kaybetmiş; üstün yetenekli çocuklara eğitim veren kurumlar olma özellikleri 
tartışılabilir konuma gelmiştir (14).  

 Okullar; seçilmiş öğrencilere, normal liselere kıyasla birkaç ek matematik 
ve fen dersi dışında bir eğitim vermemekte; bireyselleştirilmiş ya da 
öğrencinin hızına, ilgisine, öğrenme biçimine göre farklılaştırılmış ve 
yaratıcılığını ortaya çıkarmasına fırsat veren bir eğitim yerine fen ve 
matematikte tekdüze eğitim veren okullar hâline gelmiştir (15). 

 Fen liselerinde uygulanan öğretim programlarının Anadolu liselerinde 
uygulananlarla aynı olması, öğretmen seçme kriterlerinde farklılık 
olmaması, üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında öğrenciye ek puan 
verilmemesi, fen liselerinin kuruluş amacından uzaklaştığının göstergesidir. 

 Fen liselerinde donanım, fiziki altyapı yetersizliği ve öğretmen açığı 
bulunmaktadır. 
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 Fen lisesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu dershanelere gitmektedir.  

 Fen lisesi öğrencilerinin diğer liseleri tercih etmesi durumunda okul birincisi 
olarak üniversiteye sınavsız girme ihtimallerine rağmen, fen lisesini tercih 
ederek olası imkânları kullanmaktan vazgeçmektedir. 

 Fen liselerindeki öğrencilerin üniversitelerle birlikte çalışmasına ilişkin 
kurumsal yapı oluşturulamamıştır.  

Öneriler: 

 Fen liselerine giriş koşulları, eğitim programları ve ortamları, öğretmen, 
yönetici profili vb. özellikleri üstün yetenekliliğe vurgu yapan kuruluş 
amacına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. 

 Öğrencilerin eğitim sürecinde hazırladıkları projeler vb. üniversiteye girişte 
dikkate alınmalıdır.  

8.1.3.2 Sosyal Bilimler Lisesi 

Sosyal bilimler liseleri (SBL) 2003 yılında, edebiyat ve sosyal bilimler 
alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla 
kurulmuştur. 

Kuruluş yönetmeliğinde SBL’nin amaçları şöyle açıklanmıştır: 

a) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim 
insanlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. 

b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde 
olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar. 

c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek 
düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar. 

d) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve 
projeler üretebilen bireyler yetiştirir. 

e) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların 
uyandırılmasını sağlar. 

f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda 
bulunur. 

g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek 
ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar. 

Millî Eğitim Bakanlığı 2011-2012 eğitim-öğretim yılı verilerine göre Türkiye 
genelinde yaklaşık 7 bin öğrencisi olan toplam 32 sosyal bilimler lisesi bulunmaktadır. 
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 104’ü, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 26’yı 
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geçemez. İlköğretim 8. sınıftaki her öğrenci bu okullara müracaat edebilir. Okullara, 
merkezî sistemle yapılan seviye belirleme sınavlarında alınan puanlar ile öğrencinin 
yılsonu başarı puanları ve davranış puanlarına göre belirlenen ortaöğretime geçiş puanı 
ve tercihlerine göre öğrenci alınır. Sınava başvuru ve kayıt kabul, tercih ve yerleştirme 
ile ilgili esaslar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilir. 

Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan 
yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenciler velilerinin istekleri doğrultusunda 
gündüzlü öğrenciler de öğrenim görebilir. Sosyal bilimler liselerinde öğrenciler; Türkçe-
matematik ve sosyal bilimler alanlarında öğrenim görmektedir. Okullarda Bakanlıkça 
uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Eğitim-öğretim Türkçe 
yapılır. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. 
Uluslararası Bakalorya Programı’nı uygulayan okullarda matematik ve fen bilimleri 
dersleri yabancı dille okutulur. Okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce 
okutulmaktadır. Okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin 
yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki 
öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan 
üstünlüğü esaslarına göre yapılır (16). 

8.1.3.3 Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri 

Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yönetmeliği’nde 
16.12.2006 tarihinde yapılan ek ve değişikliklere göre Anadolu güzel sanatlar ve spor 
liseleri; Anadolu lisesi statüsünde olup güzel sanatlar ve spor eğitimi alanında yatılı, 
gündüzlü ve karma olarak ortaokul sonrası 4 yıl eğitim ve öğretim yapılan okullardır. 
Okullar, öncelikle güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu 
yerlerde açılır. 

16.6.2009 tarih ve 27260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim 
Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği”ne göre okulların 
amaçları: 

a) İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili 
temel bilgi ve beceriler kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim görmelerini 
ve alanlarında başarılı bireyler olarak yetişmelerini, 

b) Güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını, 

c) Türk sanat, kültür ve sporuna katkıda bulunan ve başarıyla temsil eden 
bireyler olarak yetişmelerini, 

ç) İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile 
hareket etmelerini, 
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d) Alanlarıyla ilgili araştırma yaparak yorum ve uygulama yetkinliğine 
ulaşabilmelerini, 

e) Millî ve milletlerarası sanatsal ve sportif faaliyetleri takip ederek bilgi ve 
kültürlerini geliştirmelerini, 

f) Spor disiplini ve centilmenliği ile sanatçı duyarlığını benimseyen bireyler 
olarak yetişmelerini sağlamaktır (17). 

Millî Eğitim Bakanlığı 2011-2012 eğitim öğretim yılı verilerine göre Türkiye 
genelinde yaklaşık 19 bin öğrencisi olan 91 Anadolu güzel sanatlar ve spor lisesi 
bulunmaktadır. Okulların resim ve müzik alanlarına alınacak öğrenci sayısı her yıl 30’u 
geçemez. Sanat derslerinde öğrencilerin dersliklere dağılımı, sanat derslerinin özelliği 
dikkate alınarak okul yönetimince düzenlenir. Okulun spor alanına alınacak öğrenci 
sayısı ise 90’ı geçemez. Öğrencilerin seçimi, okullarda oluşturulan komisyon tarafından 
iki aşamalı yetenek sınavı ile yapılmaktadır. 

Okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları 
uygulanır. Güzel sanatlar programları düzenlenirken yabancı dil dersleri ile sanat 
derslerine ağırlık verilir. Eğitim-öğretim Türkçe yapılır (17). 

Tespit: 

 Okul binalarının amaca hizmet edecek mekân, yapı ve donanımda 
olmaması, eğitimde aksaklığa sebep olmaktadır. 

Öneriler: 

 Okullar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 
temsilcilerinin de içinde yer aldığı uzman bir ekip tarafından 
yönlendirilmelidir.  

 Devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel girişimciler tarafından okullar 
desteklenmelidir.  

8.1.4 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri 
Merkezî sistemle yürütülen sıralama (yarışma) ve barajlı sınavları planlamak, uygulamak 
ve değerlendirmektir. Genel Müdürlüğün bünyesindeki alt birimlerden biri olan Ölçme, 
Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı; sınavların tür ve niteliklerini belirleme, 
soru bankası oluşturma, sınavların yerini, tarihini belirtme ve duyurma, soruları basma 
ve sevk etme, sınav uygulama, sonuçları analiz ederek kurumlara bildirme görevlerini 
üstlenmektedir. Ayrıca ülkemizin uluslararası ölçme ve değerlendirme uygulamalarına 
katılımıyla ilgili iş ve işlemleri yürütme görevi de yine Ölçme Değerlendirme ve 
Yerleştirme Grup Başkanlığının görev tanımlarından biridir.  
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Birim, temel eğitim kurumlarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine 
yönelik Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile temel eğitim ve ortaöğretimin 5, 6, 7, 8, 9, 10 
ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik Parasız Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı’nın (PYBS)  tüm hazırlık, uygulama ve değerlendirme aşamalarından ve ayrıca 
açık öğretim okulları (açık ortaokul, açık öğretim lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi) 
sınavları, motorlu taşıtlar sürücü adayları sınavları, kamu görevlileri görevde yükselme, 
unvan değişikliği ve seçme sınavları, TÜBİTAK bilim olimpiyatları, özel uzmanlık 
sınavları (Sermaye Piyasası Kurulu, mortgage ve iş güvenliği uzmanlığı) vb. sınav 
uygulamalarının her aşamasından sorumludur (18).  

SBS ve PYBS, ülkemizdeki tüm 8. sınıf öğrencilerinin tabi tutulduğu, çoktan 
seçmeli merkezî bir sınav olup öğrencilerin yıl içerisinde zorunlu derslerden 
gösterdikleri performansları ölçmeye yönelik bir sınavdır. Söz konusu sınavlarla, üstün 
yetenek ölçümü amaçlanmamakta; yalnızca bilgi düzeyinin ölçülmesi hedeflenmektedir. 
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ve 
merkezî sistem sınavı ile öğrenci alan tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına 
yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin tespitinde SBS puanı kullanılmaktadır. 

Uluslararası ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin olarak, OECD-
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve IEA-Uluslararası Matematik ve 
Fen Bilimleri Araştırması (TIMSS) çalışmaları yürütülmekte olup bunun yanında Ulusal 
Değerlendirme Programı olan 5. sınıftan 11. sınıf düzeyine kadar akademik başarının 
incelenmesine yönelik durum tespit çalışması, Grup Başkanlığınca yapılmaktadır. 

Bunların yanı sıra Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı diğer 
birimlerle iş birliği çerçevesinde de birtakım çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yapılan 
çalışmalardan biri de Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile üstün 
yetenekli öğrencilerin tespitinde kullanılmak üzere ölçme aracının geliştirilmesidir. 

Tespitler: 

 Millî Eğitim Bakanlığının ölçme, seçme ve değerlendirme çalışmalarını 
kendi personeli ile yapması sınavların nitelik ve güvenilirliğini tartışmaya 
açmaktadır.  

 Komisyon çalışmaları sırasında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında 
üstün yetenekliliğe yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Öneri:  

 Üstün yeteneklilik tanılama ve eğitim süreçlerini ölçme ve değerlendirme 
konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.  
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8.2 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumları, 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı 
Kanun ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış; akademiler 
üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar 
ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Söz konusu Kanun hükümleri ve 
Anayasa’nın 130 ve 131’inci maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler 
çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip olan YÖK, tüm yükseköğretimden 
sorumludur (19). 

Türkiye’de 65’i devlet, 7’si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 72 
üniversitede eğitim fakültesi bulunmaktadır (20). 2007 yılından itibaren YÖK tarafından, 
eğitim fakültelerinde öğretmen yetiştiren programlara özel gereksinimli çocuklar 
konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla “özel eğitim” dersi konulmuştur.  

Tespitler: 

 Özel eğitim dersi bünyesinde özel eğitim bölümü bulunan birkaç 
üniversitede verilmektedir. Dolayısıyla eğitim fakültesi mezunlarının çok 
önemli bir bölümü bireysel farklılıklar ve özel eğitim ile ilgili farkındalık ve 
donanım kazanmadan mezun olmaktadır. 

 YÖK, üniversite ve fakülte açılmasında ülkemizin ekonomik, sosyal ve 
kültürel politikaları doğrultusunda belirlenecek insan gücü planlamasını 
dikkate almamaktadır.  

 Komisyon çalışmalarında kurumlarla ilgili personelin nicelik ve nitelik 
açıdan yetersizliği temel sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Üniversite 
eğitiminin proje ve ürüne yönelik olmaması, gerçek hayatla bağlantısının 
zayıf olması, uygulamaya dönük olmaması, teorik bilgiye sahip ama 
uygulamada zayıf ve üretken olmayan bireylerin yetişmesine neden 
olmaktadır. İş hayatına atılan bu mezunlar ise iş verimliliğini düşürmektedir.  

Öneriler: 

 Özel eğitim alanında akademisyen yetişmesi teşvik edilmelidir. 

 Doktora programları yaygınlaştırılmalı, üstün yeteneklilik alanında yurt 
dışından öğrenci ve akademisyen değişimleri teşvik edilmelidir. 

 Konjonktürel değişime bağlı olarak değişen meslek talepleri YÖK’ün 
belirlediği üniversite kontenjanlarına yansımalıdır. 

 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 33 ve 58’inci maddelerine 
istinaden üniversitelere bağlı olarak açılan “Müzik ve Bale İlköğretim 
Okulları”  Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale 
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İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği’ne 
göre eğitim öğretim yapmaktadır.  
“Madde 33- Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri belirlenen 
çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve 
ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri 
alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile 
ilgili esasları ayrı bir yönetmelikte düzenlenir.” maddesine istinaden fen, 
sosyal ve spor alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri olan çocukların 
yetiştirilmesi için üniversite bünyesinde ilk ve ortaöğretim seviyesinde ayrı 
okullar açılmasına fırsat tanıyacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Tüm dünyada örnekleri olduğu gibi, başarılı öğrencilere üniversiteden ders 
alma imkânı sağlanmalı, konuyla ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Üniversiteye giriş sınavının puanı kriterlerden biri olarak kabul edilmekle 
birlikte, her üniversitenin öğrenci seçiminde kendi kabul şartlarını belirleme 
esnekliğine sahip olmasına imkân verilmelidir.  

8.2.1 Üniversitelerdeki Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Bölümleri 

“Üstün zekâlılar” alanı, eğitim fakültelerinin “özel eğitim bölümleri” içerisinde 
yer almakta; lisans düzeyinde “üstün zekâlılar öğretmenliği” bölümü iki üniversitede 
bulunmaktadır: İstanbul Üniversitesi (2002 yılından itibaren) ve Maltepe Üniversitesi 
(2010 yılından itibaren). 

Türkiye’de ilk kez İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesinde, 
Özel Eğitim Bölümü/Üstün Zekâlıların Eğitimi Ana Bilim Dalı kurulmuştur. Ekim 
2002’de bu ana bilim dalı Üstünlerin Eğitimi Yan Dalı Sınıf Öğretmenliği adı altında bir 
program başlatmıştır. Program, 150 krediden oluşan 4 yıllık bir lisans programıdır. 
Programın amacı, normal sınıflara veya sadece üstün zekâ düzeyinde olan çocukların 
olduğu sınıflara devam eden üstün zekâlı öğrencileri eğitecek öğretmenleri 
yetiştirmektir. Böylece zekâ düzeyi yüksek öğrencilere ilköğretimin başlarından itibaren 
farklılaştırılmış bir eğitim-öğretim programı uygulayabilmek için altyapı oluşturma 
çabalarına girişilmiştir. Programda, sınıf öğretmenliği çerçeve programında yer alan 
derslerin yanı sıra üstün öğrencilerin özellikleri, ihtiyaca göre eğitim programlarının 
farklılaştırılması, yaratıcılığın ve eleştirel düşüncenin geliştirilmesi ve ayrıca 
öğrencilerin bir bütün olarak eğitilmeleri amacıyla onların duygusal ve sosyal yönden 
geliştirilmelerini sağlayan derslere yer verilmiştir. Branş öğretmenlerinin de 
yetiştirilebilmesi amacıyla 2002-2003 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans programı 
açılmıştır (7). 

Üniversitelerin eğitim fakültelerinde yer alan psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik bölümlerinde “özel eğitim” ya da “özel eğitime giriş” adıyla verilen derslerde 
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“üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri” hakkında genel bilgiler 
verilmektedir. Bazı üniversitelerin lisans programlarında da öğrencilerin özel eğitimde 
çift anadal yapmalarına fırsat sağlanmaktadır (Anadolu Üniversitesi, Osmangazi 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi). Bunun yanında, üstün zekâlılar öğretmenliği 
bölümünden mezun olan öğretmen adayları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve 
ortaöğretim kurumlarında bu adı taşıyan bir kadronun bulunmamasından dolayı ancak 
“sınıf öğretmeni” olarak atanabilmektedirler (21). 

“Üstün zekâlılar eğitimi”ne ilişkin olarak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
ve İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde yüksek lisans ve doktora 
programları açılmıştır (İstanbul Üniversitesindeki program 2006 yılında başlamış 
olmakla birlikte, YÖK’ün lisansüstü programlara ilişkin olarak uyguladığı asgari öğretim 
üyesi koşulunu karşılayamadığından öğrenci almamaktadır).2 2011 yılında Anadolu 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Doktora 
Programı açılmıştır. Doktora programının amacı; üstün yeteneklilere eğitim verebilecek 
öğretmen ve uzman personel yetiştirmek, bilimsel yayınlar ve araştırmalar yoluyla 
alandaki gelişmelere katkılarda bulunmaktır. Enstitüde yer alan Üstün Zekâlıların 
Eğitimi Lisansüstü Programı’nda öğrencilere aşağıdaki alanlarda yeterlilik 
kazandırılması amaçlanmaktadır: 

1. Bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak bilgiye erişme ve yorumlama, 
2. Uygulama, 

3. Mesleki kariyerini lider olarak sürdürme 

Öneriler: 

 Branş öğretmenlerine üstün yeteneklilik alanında lisansüstü eğitim olanağı 
teşvik edilmeli ve bu programlar yaygınlaştırılmalıdır. 

 “Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Lisans Programı”ndan hâlihazırda mezun 
olanlar RAM’lara, BİLSEM’lere ya da eğitim bölgelerine “Koordinatör” 
olarak atamalarda değerlendirilebilir. 

 “Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Lisans Programı” süreç içerisinde farklı 
alanlardaki lisans mezunlarının yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim 
alabileceği programlar hâline dönüştürülmelidir. 

8.2.2 Üniversiteler Bünyesindeki Üstün Yeteneklilik Programları 

Üstün yetenekliler için üniversiteler bünyesinde uygulanan eğitim programları, 
üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitimlerine ek olarak onlara bireysel farklılıklarına 

                                                        
2 Lisansüstü programı açmak için ilgili alanda 1 profesör, 2 doçent doktor, 2 öğretim üyesi veya 2 profesör ve 3 
öğretim üyesi olmak üzere toplamda en az 5 öğretim üyesi bulunması gerekmektedir. 
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uygun ve bilimsel temellere dayanan destekleyici eğitim etkinlikleri sunmayı 
amaçlamaktadır. 

8.2.2.1 Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları 

“Üstün Yetenekliler Eğitim Programları”, Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK 
desteğiyle Anadolu Üniversitesi Üstün Zekâlıların Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı 
tarafından yürütülmektedir (22). "Üstün Yetenekliler Eğitim Programlarının (ÜYEP) 
misyonu, üstün yetenekli öğrencilere ve bu öğrencilerin ebeveynlerine eğitim, rehberlik 
ve danışmanlık hizmetleri vermek olarak tanımlanmaktadır (23). 

ÜYEP; öğrencilerin, yeteneklerini keşfettikleri, kendilerini geliştirme olanağı 
buldukları eğitsel ve sosyal bir ortamdır. ÜYEP sınıflarında geleceğin bilim insanlarının 
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 2007-2008 öğretim yılında ilk kez uygulamaya geçirilen 
ÜYEP, ilköğretimin altıncı ve yedinci sınıflarında öğrenim gören üstün yetenekli 
öğrencileri kapsamaktadır. Yakın bir gelecekte ilköğretim ve ortaöğretimin bütün 
kademelerindeki üstün yetenekli öğrencilere hizmet verebilmek programın hedefleri 
arasındadır. 

Program, cumartesi-pazar programları ve yaz programları olmak üzere iki 
şekilde yürütülmektedir. Cumartesi-pazar programları güz ve bahar akademik yarı 
yıllarında yapılmaktadır. Her gün 6 saatlik eğitim ve 1 saatlik rehberlik hizmetlerinden 
oluşmaktadır. Yaz programları, Temmuz ayında yoğun bir şekilde düzenlenmekte ve iki 
haftalık bir süreyi kapsamaktadır. 

Güz ve bahar yarıyıllarında matematik, fen bilimleri, karakter eğitimi 
alanlarında; yaz programlarında ise yukarıdaki alanlara ilaveten bilgisayar tasarımları, 
yaratıcı yazın, yaratıcı drama ve görsel kültür alanlarında programlar 
yürütülmektedir(24). 

8.2.2.2 Üstün Yetenekliler Araştırma Merkezleri 

Ülkemizde üniversitelerde üstün yeteneklilere yönelik araştırma ve uygulama 
merkezlerinin sayısının artması çocuklarımız için ümit vericidir. Bunlardan iki merkez 
örnek olarak aşağıda verilmiştir. 

İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin 
amacı, üstün yetenekli olarak belirlenmiş çocukların mümkün olan en erken yaşlarda 
üniversite ortamına ve bilime aşina olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, genç ve 
yaratıcı çocuklar, bilimdeki son gelişmeler hakkında konu uzmanları tarafından 
bilgilendirilmekte ve konuyla ilgili deney yapabilmektedirler. Bu şekilde çocukların, 
yetenekli oldukları alanlarda merak ve motivasyonlarının en üst düzeyde devam etmesi 
ve gelecek için perspektif oluşturması amaçlanmaktadır. Ayrıca, çalıştaylar düzenlenerek 
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bilimsel çalışmaların nasıl kurgulanıp yapıldığı, proje, rapor ve yayınların nasıl 
hazırlandığı uygulamalı olarak işlenmektedir (25). 

İnönü Üniversitesi Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin 
eğitim programı, fen bilimleri ve matematik alanlarında yoğunlaşmıştır. Merkez, yaz 
kampı ve kış kampı şeklinde yılın belli dönemlerinde belirli bir süre için eğitim 
vermektedir. Ayrıca yıl içinde bilim günleri ve bilim şenlikleri gibi uygulamalara yer 
vermektedir. 

Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Araştırma ve Uygulama 
Merkezi, 2011 yılında Karabük il genelindeki 4. sınıflar içerisinde tanılanan öğrencilerle 
üniversite yerleşkesi içerisinde eğitime başlamıştır. Merkezin amacı; ulusal ve evrensel 
değerlere duyarlı, araştırmacı, sorun çözme yeteneğine sahip, dürüst, kültürel olarak 
donanımlı, zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda 
yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından 
üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşama ilişkin eğitim vermektir. 
Merkezde öğrencilere; liderlik, yaratıcılık, problem çözme becerileri ve değerler eğitimi 
yanında fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler, spor, sanat ve dil konularında eğitim 
verilmektedir. Bu merkezler, ülkemizde üstün yetenekli bireylere eğitim veren kurum ve 
kuruluşlarda; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 
öğretmenlere bu alanda eğitim verebilmektedir. 

Üstün Yetenekliler Eğitim Programları; akademik, zihinsel ve yaratıcı 
yetenekleri geliştirici ilköğretim kademesindeki üstün yetenekli öğrencilere yönelik 
eğitim ve rehberlik programıdır. Program; örgün eğitim dışındaki zamanlarda sürekli 
programlar, hafta sonu bilim günleri ve yaz programları olmak üzere üç şekilde 
yürütülmektedir. Sürekli programlar, eğitim-öğretim süresince yapılmaktadır. Haftalık 9 
saatlik eğitim ve rehberlik hizmetlerinden oluşmaktadır. Bilim günleri hafta sonlarında 
yapılmakta olup araştırma, gezi gözlem, sunum ve uygulama şeklinde yapılmaktadır. Yaz 
programları; Temmuz ayında, iki veya üç haftalık sürelerde, yoğun bir şekilde 
yapılmaktadır (26). Ayrıca bu alanda; ulusal ve uluslararası kongre, panel, seminer, 
çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler organize edilmektedir. 

8.2.2.3 Çocuk Üniversiteleri 

Üniversiteler bünyesinde kurulan çocuk üniversitelerinin sayısı son yıllarda 
artış göstermektedir. İlk olarak Ankara Üniversitesi tarafından 2009’da kurulan Ankara 
Çocuk Üniversitesini İstanbul, Trakya, Anadolu, İnönü, Sinop ve Uludağ Üniversiteleri 
takip etmiştir. Ege Üniversitesindeki “Amatör Astronomlar Yaz Okulu” da bu kapsamda 
değerlendirilebilir (27). 

Genellikle yaz aylarında olan ve tüm yıla yayılabilen eğitim programları 
uygulayan çocuk üniversiteleri; isteyen herkesin katılabildiği, özel programların 
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uygulandığı; öğrencilerin bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda 
akademisyenlerden eğitim alabildiği ortamlardır. 

Deneyler; üniversitelerin laboratuvarlarında yapılmakta, eğitim içerikleri 
çocukların anlayabileceği şekilde programlanmakta ve kamplar, geziler vb. etkinlikler 
düzenlenmektedir (28). 

8.3 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ 

1960’lı yıllara gelinceye kadar, lise mezunu sayısının az olması dolayısıyla 
birçok fakülte, başvuruda bulunan mezunları sınavsız kabul etmiş; zaman içerisinde 
taleplerin artmasından dolayı üniversiteler çeşitli seçme yöntemleri uygulamış; ancak 
sınavların hazırlanması, başvuru, puanlama, seçme, yerleştirme, sonuçların bildirilmesi 
gibi işlemlerde yaşanan sorunlar üniversite giriş sınavlarının tek merkezden yapılmasını 
zorunlu hâle getirmiştir. Bunun üzerine 1974 yılında Üniversitelerarası Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÜSYM) adıyla kurulan Merkez; 1981 yılında 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 10 ve 45’inci maddeleriyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) adı ile Yükseköğretim Kurulunun bir alt kuruluşu hâline getirilmiştir 
(21). Son olarak Mart 2011’de 6114 sayılı Kanun ile kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve 
mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezine dönüştürülmüş 
olup, hâlen Yükseköğretim Kurulunun “ilgili kuruluşu” statüsündedir (29). 

Uyguladığı çoktan seçmeli sorulara dayanan merkezî sınavlarda “ölçme”, 
“değerlendirme”, “yerleştirme” sürecinde “başarı” kriterini esas almaktadır. 6114 sayılı 
kuruluş Kanunu’na göre (29): 

 Ölçme: Belirlenmiş usul ve esaslara göre adayların bilgi ve yetenek 
seviyelerinin, sorulara verdikleri cevapların puanlanması, 

 Değerlendirme: Ortaya çıkan verilerin uygun yöntemlerle çözümlemeye 
tabi tutularak, adayların sonuçlara göre sıralanması, 

 Yerleştirme: Ortaya çıkan puanlar, tercihler, önceden belirlenen kontenjan 
ve şartlar dikkate alınarak adayların yükseköğretim kurumlarına veya ilgili 
kurum ve kuruluşlara yerleştirilmesidir. 

Ülkemizde merkezî olarak uygulanan üniversite sınav sistemi, adaylar 
arasından yükseköğretime devam edebilmek için gerekli asgari bilgi ve beceri 
donanımına sahip olanları belirlemeyi amaçlamaktadır. Sınavın içeriğini; ortaöğretim 
kurumlarında kazanılması beklenen, okuduğunu anlama, akıl yürütme, matematik ile 
ilgili işlemleri yapabilme; fen ve sosyal bilimlerdeki temel kavramlarla düşünebilme gibi 
temel bilgi ve beceriler oluşturmaktadır (30).  
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Tespitler: 

 Üstün yetenekliliğe yönelik politika belirleyen bir kurum olmaması 
nedeniyle yeteneğe yönelik ölçme, değerlendirme çalışması 
bulunmamaktadır. 

 Mevcut sınav sistemi; yükseköğretime girişte çoktan seçmeli merkezî bir 
uygulama olup, öğrencilerin diğer niteliklerini göz ardı etmektedir. Sınava 
giren öğrenci sayısının çok fazla olması3 nedeniyle uygulanan çoktan 
seçmeli sorularla öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme 
yeteneklerini ölçmek son derece zorlaşmaktadır.  

 Adayların sözlü ve yazılı olarak kendilerini ifade etme becerileri 
ölçülememekte; yapılan merkezî sınavlarda öğrencinin sınav ve okul 
başarısı dışındaki özellikleri dikkate alınamamaktadır (31). 

 Merkezî sınav sistemi (30);  
o Ortaöğretimde, sınavı amaç, eğitimi araç durumuna getirdiği,  
o Eğitim sistemini sınavın içeriğine göre biçimlendirdiği,  
o Eğitim programı dışındaki faaliyet, projelere katılım vb. sosyal 

uğraşları, üniversiteye giriş sınavı açısından bir zaman kaybı olarak 
gösterdiği,  

o Dershane sektörünün ortaöğretime yardımcı olmaktan çok, onu 
ikame eder hâle getirdiği,  

o Kendini ifade etmede zorlanan, sorun çözme becerisi yeterince 
gelişmemiş, sosyal etkinlik deneyimi olmayan, toplumdan kopuk bir 
lise mezunu profiline yol açtığı 

yönünde eleştirilere maruz kalmaktadır.  

8.4 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1963 yılında 
özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve 
genç araştırmacıları teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. İdari ve mali özerkliğe sahip 
olan kurum, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “ilgili” kuruluşlarından olup özel 
hukuk hükümlerine tabidir. 1968 yılından itibaren bünyesinde birçok enstitü ve 

                                                        
3 2012 yılı itibarıyla YGS’ye giren aday sayısı 1.837.741’dir. 
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laboratuvar4 kurulmasıyla araştırmacılara farklı alanlarda çeşitli bilimsel ve teknolojik 
altyapı hizmeti veren kurum, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) sekretarya 
görevini de yürütmektedir (32). 

TÜBİTAK; Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının 
oluşturulmasında hükûmete destek olma, bu alanda araştırma yapma ve yapılan 
araştırmaları destekleme, bu alana yönelik insan kaynağı ve altyapıyı geliştirme, 
uluslararası işbirlikleri oluşturma, toplumda bilim, teknoloji ve yenilik kültürünün 
gelişmesi ve yerleşmesini destekleme ve özendirme gibi temel işlevlere sahiptir (32). 

İlköğretim öncesinden başlayarak doktora sonrası dönemi de kapsayacak 
şekilde, bilim-teknoloji-yenilik alanlarında TÜBİTAK tarafından yürütülen destek 
programları bulunmaktadır. TÜBİTAK’ın belirtilen programlar çerçevesinde destek 
vereceği bireylerde yetenek ayrımı yoktur. 

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen burs 
programları önemli destekler arasındadır. Burs programlarının temel amacı: Türkiye’nin 
ihtiyacı olan alanlarda yarışma, burs ve eğitim programları aracılığı ile bilim insanı 
yetişmesini teşvik etmek, bilim insanlarını desteklemek, toplumda bilim ve teknoloji 
kültürünün oluşmasına yardımcı olmaktır. BİDEB tarafından takip edilen burs ve 
desteklerin verilmesi için yapılan seçimlerde başarının yanı sıra bölgesel ihtiyaçlar ve 
Türkiye’nin öncelikli alanlarına göre insan gücü yetiştirilmesi gibi faktörler de rol 
oynamaktadır. Burada kişinin doğrudan üstün yeteneğinden ziyade, ortaya çıkan 
“üstün başarı”nın desteklendiği söylenebilir. 

BİDEB’in yanı sıra, TÜBİTAK bünyesindeki ARDEB (Araştırma Destek 
Programları Başkanlığı) ve Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı da bilim-teknoloji-yenilik 
alanlarındaki üstün başarıyı destekleyen diğer birimlerdir. 

TÜBİTAK tarafından ilköğretim öncesinden başlayarak doktora sonrası dönemi 
de kapsayacak şekilde verilen destek ve burs programları çok çeşitli olmakla birlikte, 
bunlar “doğrudan”, “dolaylı” ve “diğer” destekler başlığında üçe ayrılarak 
incelenecektir(33). 

                                                        
4 Söz konusu enstitüler ve laboratuvarlar hakkında daha fazla bilgi için bknz. 
http://www.tubitak.gov.tr/home.do;jsessionid=D5399A91095CAB584C6786E47AB02D0F?ot=1&sid=346 
(Erişim: 21.06.2012)   
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8.4.1 Doğrudan Destekler 

8.4.1.1 İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Destekler5 

Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatları ve Ulusal Bilim Olimpiyatları: 
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar 
dallarında çalışmalar yapmaya özendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe başvurular, 
okul müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır. İki aşamalı olan etkinlik kapsamında 
öncelikle, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce 
“birinci aşama sınavı”, BİDEB tarafından ise “ikinci aşama sınavı” düzenlenmektedir. 
İkinci aşama sınavları sonucunda dereceye giren öğrencilere para ödülü, madalya ve 
başarı belgesi verilmekte; ilgili Komitece öngörülen düzeyde başarı gösterdiği belirlenen 
öğrenciler, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış 
Okuluna davet edilmektedir. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında ülke genelinde dereceye 
giren öğrenciler, katıldıkları ilk üniversite giriş sınavında bir defaya özgü olmak üzere, 
aldıkları derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanmakta; ayrıca ortaöğretim 
öğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda 
üniversitelerin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden-programlarından birini 
kazanarak kayıt yaptırabilmektedirler (34). 

Uluslararası Bilim Olimpiyatları: Bilgisayar, biyoloji, matematik, fizik ve 
kimya dallarında çeşitli ülkelerde düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına 
katılacak Türk takımlarının seçilmesi ve yarışmalara hazırlanmaları amacıyla 
gerçekleştirilmektedir. Uluslararası olimpiyatlarda derece alan öğrencilere para ödülü 
verilmekte, ayrıca bu öğrenciler TÜBİTAK’ın üniversite lisans bursiyeri olmaya hak 
kazanmaktadır. Olimpiyat takımlarına seçilen öğrenciler YGS’ye girdikleri yıl, bir 
defaya mahsus olmak üzere uluslararası yarışmada aldıkları derecelerle orantılı ek 
katsayı uygulamasından; bu olimpiyatlarda altın, gümüş veya bronz madalya kazananlar 
ise üniversitelere sınavsız yerleştirilme olanaklarından yararlanabilmektedirler (35). 

Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması: 
Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri bilgisayar, biyoloji, fizik, uygulamalı fizik, 
kimya, matematik, coğrafya, sosyoloji ve tarih alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik 
etmek; yaratıcı yönlerinin ortaya çıkmasını sağlamak ve bilimsel araştırma yöntemlerine 
yatkınlıklarını geliştirmek üzere düzenlenen yarışmaya her öğrenci bir proje ile 
katılabilmektedir. Başvurular ise okul müdürlüğü aracılığıyla yapılmaktadır. Projelerin 
değerlendirilmesinde, özgünlük ve yaratıcılık, kullanılan bilimsel yöntem, tutarlılık ve 
katkı, yararlılık (ekonomik, sosyal gibi), uygulanabilirlik ve kullanışlılık, kaynak 

                                                        
5 Üstün yetenekli çocuk ve gençlere ilişkin destekler incelendiğinden, bu kısımda 0-18 yaş arasına yönelik 
olanlara özellikle ağırlık verilmiş, lisans ve üzeri dönemlere ilişkin desteklerin ise yalnızca adları sıralanmıştır. 



260 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

taraması, özümseme ve hâkimiyet, sonuç ve açıklık gibi ölçütler dikkate alınmaktadır. 
Final yarışmasında dereceye giren adaylar, üniversite giriş sınavına girdikleri yıl, bir 
kereye mahsus olmak üzere, derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri 
durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından 
yararlanabilmektedirler (36). 

8.4.1.2 Lisans ve Lisans Üstü Öğrencilerine Yönelik Destekler 

 Yurt İçi Lisans Burs Programı 

 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme 
Programı 

 Yurt İçi Yüksek Lisans/Doktora Burs Programları 

 Yurt Dışı Doktora Burs Programı 

 Doktora Öğrencileri İçin Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Burs Programları (37) 

8.4.1.3 Doktora Sonrası, Erken/Olgun Kariyer Dönemlerine Yönelik Destekler 

 Yurt İçi/Yurt Dışı Doktora Sonrası Burs Programları 

 Yurt Dışı Doktora Sonrası Burs Programı 

 Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı 

 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 

 TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri 

 Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı 

 Uluslararası Bilimsel Anlaşmalar Kapsamında Bilim İnsanı Odaklı 
Programlar (37) 

8.4.2 Dolaylı Destekler 

8.4.2.1 İlköğretim Öncesi Çocuklar ile İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik 
Destekler 

Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel 
Etkinlikleri Destekleme Programı:  Bu program kapsamında ortaöğretim öğrencilerine 
yönelik olimpiyat programlarına katkı sağlayacak öğretim üyelerinin eğitimine yönelik 
etkinlikler, İlk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik bilim danışmanlığı seminerleri gibi 
toplantılara destek verilmektedir. Ayrıca ilk, orta ve yükseköğretim çağı öğrencilerinden 
üstün başarı gösterenlerin bilimsel ve akademik performanslarının artırılması ve 
geleceğin bilim insanı ve araştırmacılarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yurt 
içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan bilim kampları, doğa eğitimleri, teorik ve 
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uygulamalı yaz ya da kış bilim okullarına destek sağlanmaktadır. Başvuru koşullarını 
sağladığı belirlenen etkinlik başvuruları; bilimsel saygınlık, yetkinlik, yapılabilirlik, 
yaygın etki ölçütleri bakımından BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunca 
değerlendirmeye tabi tutulmaktadır (38). 

Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı: Bilim merkezleri, çocuk ve 
gençler öncelikli olmak üzere, her yaştan farklı birikime sahip insanları bilimle 
buluşturarak bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hâle getiren, 
deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, kâr amacıyla kurulmayan, kamu ve/veya özel 
sektör kaynakları ile finanse edilen merkezlerdir. TÜBİTAK, ülkemizde bilim 
merkezlerini yaygınlaştırmak amacıyla, büyükşehir belediyelerinin bu amaçla sundukları 
projeleri desteklemektedir (39). 

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı: Üniversiteler ve 
çeşitli eğitim kurumlarınca doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık oluşturmak 
amacıyla bilimsel konu, kavram ve süreçlerin gözlem ve uygulamalarla anlaşılmasına 
olanak sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen etkinlikler ile 
konaklamalı veya konaklamasız eğitim programları TÜBİTAK tarafından 
desteklenmektedir. Hedef kitlelerinde; 3-6 yaş grubundaki okul öncesi çocuklar, ilk ve 
ortaöğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve kamu çalışanları olan 
projeler; gözlem, atölye, saha ve grup çalışmaları, sanat ve spor etkinlikleri ve deneysel 
çalışmalardan bir ya da birkaçını içermesi beklenmektedir (39). 

8.4.2.2 Yayınlar 

Meraklı Minik Dergisi: Ocak 2007’de yayın hayatına başlayan aylık dergi, 3-6 
yaşa yönelik bir bilim dergisi niteliğinde olup, içindeki renkli çizim ve fotoğraflar, 
yazılar, ilginç bilgiler ve eğlenceli etkinliklerle çocukları bilim dünyasında bir yolculuğa 
çıkarmayı hedeflemektedir (40). 

Bilim Çocuk Dergisi: 1998 yılından itibaren yayımlanmaya başlayan aylık 
derginin okur kitlesi 7-12 yaş grubu ilköğretim öğrencileridir. Temel amacı; bilimi 
küçük yaşlardan başlayarak çocuklara ve gençlere sevdirmek; çocuklarda araştırma 
yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteği uyandırmak; bilim alanında yaratıcılığı 
artırmak, buluş yapmaya özendirmek (40). 

Popüler Bilim Kitapları: İnsanları bilimle tanıştırmak, bilimsel ve teknolojik 
yenilik ve gelişmeleri okuyucunun bilgisine sunmak, bilim ve teknoloji kültürü 
oluşturmada öncü rol oynamak amacıyla 1993 yılında yayımlanmaya başlanmış olup, 
şimdiye kadar 425 kitapla 12,5 milyonu aşan toplam baskı adedine ulaşmıştır (40). 
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8.4.2.3 Lisans, Lisans Üstü, Doktora Sonrası, Erken/Olgun Kariyer Dönemlerine 
Yönelik Destekler 

 Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Projeleri Kapsamındaki 
Burslar 

 AR-GE Proje Yürütücülerine Yeni Proje Teşvik İkramiyesi 

 Lisans Üstü Yaz Okulu vb. Diğer Etkinlikleri Destekleme Programı 

 Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme/Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere 
Katılma Desteği Programları 

 TÜBİTAK-Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği 

 İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Kapsamındaki Burslar (37). 

8.4.3 Diğer Destekler 

AB Çerçeve Programları Destekleri: Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurt 
Dışı Seyahat Desteği, Çerçeve Programlarına Katılımı Özendirme Ödül Desteği, Proje 
Önerisi Ön-Değerlendirme Desteği şeklindedir (41). 

İkili ve Çok Taraflı İşbirlikleri Kapsamındaki Destekler: Türk bilim 
insanlarının, çeşitli Avrupa araştırma programları, bölgesel örgütler ve uluslararası 
kuruluşlar tarafından  organize edilen ilgili etkinliklere katılımı TÜBİTAK tarafından 
desteklenmekte veya izlenmektedir (42). 

TÜBİTAK; toplumda bilim ve teknoloji kültürünün oluşmasını, alandaki 
çalışmaların teşvik edilmesini sağlamak amacıyla, okul öncesinden başlayarak olgun 
kariyer dönemine kadar bireye yönelik onlarca destek ve burs mekanizmasını 
yönetmektedir. Ayrıca bilim ve teknoloji alanındaki dergiler, kitaplar, yaz/kış kampları, 
bilim merkezleri, bilim okulları aracılığıyla çocuk ve gençlere ulaşmayı hedeflemektedir. 

Ancak destek ve burs mekanizmaları kapsamında kişinin doğrudan üstün 
zekâsının/ yeteneğinin değerlendirildiğine ve desteğin/bursun da buna göre verildiğine 
dair bir bilgi bulunmamaktadır.  Burada daha çok, ortaya çıkan başarı ve yaratıcılığın 
değerlendirildiği ve desteklendiği anlaşılmaktadır (43). 

TÜBİTAK desteklerini bir arada görebilmek amacıyla hazırlanan tablo aşağıda 
sunulmuştur. 
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Tablo 8.1 TÜBİTAK Destekleri 

 

İlköğretim 
Öncesi 
Dönem 

İlk ve Ortaöğretim 
Dönemi Lisans ve Lisans Üstü Dönem Doktora Sonrası Erken/ Olgun Kariyer Dönemi 

D
O

Ğ
R

U
D

A
N

 

 

- Ulusal İlköğretim 
Matematik Olimpiyatları  
- Ulusal Bilim 
Olimpiyatları  
- Uluslararası Bilim 
Olimpiyatları  
- Ortaöğretim Öğrencileri 
Arası Araştırma Projeleri 
Yarışması 

- Yurt İçi Lisans Burs Programı 
- Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma 
Projeleri Destekleme Programı   
- Yurt İçi Yüksek Lisans/Doktora Burs Programları  
- Yurt dışı Doktora Burs Programı   
- Doktora Öğrencileri İçin Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma 
Burs Programları 

- Yurt İçi/ Yurt Dışı Doktora Sonrası Burs Programları  
- Yurt Dışı Doktora Sonrası Burs Programı 
- Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı 
- Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı   
- TÜBİTAK Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri 
- Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı 
- Uluslararası Bilimsel Anlaşmalar Kapsamında Bilim 
İnsanı Odaklı Programlar 

D
O

LA
Y

LI
 

Meraklı 
Minik 
Dergisi 

- Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen 
ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel 
Etkinlikleri Destekleme Programı 
(Yaz/Kış Bilim Kampları)  
- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 
Destekleme Programı  
- Bilim Çocuk Dergisi  
- Popüler Bilim Kitapları 

- Araştırma Destek Programları Başkanlığı 
(ARDEB) Projeleri Kapsamındaki Burslar   
- AR-GE Proje Yürütücülerine Yeni Proje Teşvik 
İkramiyesi  
- Lisans Üstü Yaz Okulu vb Diğer Etkinlikleri 
Destekleme Programı   
- Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme/Yurt 
Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği 
Programları   
- TÜBİTAK-Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılım 
Desteği   
- İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Kapsamındaki 
Burslar 

 

Dİ
ĞE

R 

 
- AB Çerçeve Programları Destekleri  
- İkili ve Çok Taraflı İşbirlikleri Kapsamındaki Destekler 
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Öneriler: 

 Tanılama sürecinde ihtiyaç duyulan ölçme araçlarının geliştirilmesi, eğitim 
sürecinde ise eğitim programlarının, materyallerin, kaynakların vb. 
hazırlanması ile ilgili sürdürülebilir Ar-Ge çalışmalarını yapmalı ya da 
yapanları desteklemelidir. 

 TÜBİTAK’ın yürütücülüğünde MEB ile iş birliği içinde istisna 
denilebilecek yeteneklere özel bir eğitim programı geliştirilmelidir.  

 Üstün yeteneklilikle ilgili araştırma ve geliştirme projeleri desteklenmelidir.  

 Bilim Adamı Yetiştirme Programı (BİDEP) kapsamında üstün yeteneklilikle 
ilgili; sertifika, yüksek lisans ve doktora programlarına öncelik tanınmalıdır.  

 Üstün yeteneklilik konusunda MEB çalışanlarının, yurt dışında eğitim 
görmeleri desteklenmelidir. 

8.5 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 7 Ocak 1994’te çalışmalarına başlamıştır. 
Akademi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanına bağlı, tüzel kişiliği olan, bilimsel, idari, 
mali özerkliğe sahip bir kurumdur. 

 TÜBA’nın kuruluş amacı Kanun (497 sayılı KHK madde:1)’da şöyle 
sayılmıştır: 

Türkiye’de tüm bilim alanlarında; 

 Araştırmaları, bilimci kişiliği, araştırıcılığı özendirmek, 

 Bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak, 

 Gençleri bilim ve araştırma alanına yöneltmek, 

 Türkiye’deki bilimcilerin ve araştırmacıların toplumsal statülerinin 
yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak, 

 Bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkartılmasına yardım 
etmek.  

 TÜBA’nın görevleri ise şöyledir; 

 Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla 
incelemeler ve danışmanlık yapmak,  

 Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak,  
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 Hükûmete, Türk bilimcileri ve araştırmacılarının toplumsal statüleri, yaşam 
düzeyleri, gelirleri ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel, kolaylık ve 
ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek,  

 Bilimin öneminin, yurt sathında, takdir ve kabulünü sağlamak, 

 Bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermek,  

 Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi ve görevlerin yerine 
getirilebilmesi için her türlü faaliyette bulunmak. 

TÜBA’nın yürüttüğü “Bilim Eğitimi Projesi” 

Yasal olarak, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını 
sağlamakla yükümlü olan TÜBA, sorgulayıcı düşünme ve yaparak öğrenme eğitim 
anlayışını ülkemizde yaygınlaştırmak ve benimsetmek amacıyla “Bilim Eğitimi 
Projesi”ni 2006 yılında başlatmıştır. Çalışma kapsamında dünya bilim akademilerindeki 
örnekler ülkemize taşınıp eğitimcilerin bilgilerine sunulmuştur. 

Projede; uygun ders malzemeleri, ders kitapları oluşturmak, toplum eğitimini 
sağlamak, bilimde etik anlayışı ve bilim dili olarak Türkçeyi yaygınlaştırmak gibi 
hedefler de yer almaktadır. 

TÜBA, projeyi ilköğretim okulları öğretmenleriyle yürütmektedir. Proje, okul 
öncesi eğitim ve ilköğretim çağı çocuklarına yönelik “sorgulama temelli bilim eğitimi” 
yöntemiyle yapılmaktadır. Proje çerçevesinde; projenin tanıtımı, paylaşımı ve 
geliştirilmesi esasına dayalı; etkileşimli seminer, çalıştay ve konferanslar 
düzenlenmektedir (44).  

Tespitler:  

 Ankara’da kısıtlı bölgede ve az sayıda okulda uygulanan Bilim Eğitimi 
Projesinin etkililiği ve verimliliği sınırlı kalmıştır. 

 Kurumun giderleri TÜBİTAK bünyesindeki özel tertibe konulan ödenekle 
karşılanmaktadır. 

Öneriler: 

 Kapsam ve etkisinin yaygınlaşması amacıyla MEB ile iş birliği içinde 
çalışılmalıdır. 

 Bilimi sevdirmek ve yönlendirmek amacıyla akademi üyelerinin mentorluk 
modeli kapsamında gençlere rol model olmaları sağlanmalıdır.  

 Bilim insanı yetiştirme ve bilimi teşvik etme konusunda Türkiye genelinde 
daha etkin ve yaygın rol üstlenmelidir. 

 



266 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

8.6 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Kültür ve Turizm Bakanlığının üstün yetenekli çocuklar konusu ile ilgisi, 
Bakanlığın kurulduğu 1971 yılından öncesine, 1948 tarih ve 5245 sayılı “İdil Biret ve 
Suna Kan’ın Yabancı Memleketlere Müzik Tahsiline Gönderilmesine Dair Kanun”a 
dayanmaktadır. 1956 yılına gelindiğinde kapsam genişletilerek, güzel sanatların diğer 
alanlarında da üstün yetenek gösteren çocukların yurt dışına gönderilmesinin önünü açan 
6660 sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından 
Yetiştirilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girdiğinde dahi henüz Bakanlık mevcut 
değildir. 6660 sayılı Kanun, Güzel sanatlarda üstün yetenek (fevkalade istidat) gösteren 
çocukların yurt içinde ya da yurt dışında devlet adına yetiştirilmesinde, ilgili 
komisyonun tespit ve teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığını yetkili kılmıştır. 
Komisyon; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) ile Ankara Devlet Konservatuvarı 
(Hacettepe Üniversitesi) müdürleri, kurumların uzman öğretmenleri arasından seçilecek 
üçer kişi ile fonetik ve plastik sanatlar alanında tanınmış kişiler arasından Millî Eğitim 
Bakanlığınca seçilecek iki uzmandan oluşmaktadır (45). 

1933 yılında kurulan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı 
kurulana kadar geçen dönem içerisinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir birim iken, 
daha sonra Kültür Bakanlığına bağlanmıştır. Bakanlığın “üstün yetenekli çocuklar” ile 
olan ilgisi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Ayrıca İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 
(Mimar Sinan Üniversitesi) ve Ankara Devlet Konservatuvarı (Hacettepe Üniversitesi) 
da 1981 yılında YÖK’ün kurulmasına kadar geçen sürede Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğüne -dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığına- bağlı iken, söz konusu tarihten 
sonra YÖK çatısı altına alınmışlardır. 

Konuya ilişkin olarak yaşanan kurumlar arası yetki ve görev karmaşası 
nedeniyle 6660 sayılı Kanun işlemez hâle gelmiştir. Aileler tarafından çocuklarının 
Kanun kapsamında desteklenmesi amacıyla Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne 
gönderilen dilekçeler, ilgisi nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı’na (Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) yönlendirilmektedir. 

Bununla beraber Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez teşkilatında 10 ana 
hizmet birimi bulunmaktadır. “Sanat”, “sanatçılar”, “sanatsal etkinlikler” ve “sanatın 
desteklenmesi” gibi temel kavramların doğrudan veya dolaylı olarak görev alanında yer 
aldığı birimler; Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Sinema Genel Müdürlüğüdür (46). 
Bakanlığın bağlı birimleri olarak faaliyet gösteren, tüzel kişiliği haiz Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü de, tiyatro-opera-bale 
alanlarında faaliyet gösteren birimlerdir. 
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Bakanlığın sanat alanındaki teşvik ve destekleme yöntemleri iki başlık hâlinde 
aşağıda verilmiştir: 

 Doğrudan sanat ile uğraşan kişilerin -sanatçıların- desteklenmesi 

 Diğer kuruluşların kültürel-sanatsal faaliyetlerinin desteklenmesi 

Tespit: 

 Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimlerince; müzik, plastik sanatlar, 
tiyatro, opera, bale ve sinema alanlarında sanatın ve sanatçının 
desteklenmesine yönelik olarak çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Ancak 
bu destekler “üstün yetenek” ölçütü aranarak değil sanatçının/eserin 
doğrudan sanatsal niteliğin/yeterliliğin değerlendirilmesi ile verilmektedir. 

8.7 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

Başbakanlığa bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 2011 tarih ve 638 sayılı 
KHK ile bakanlık olmuş; Gençlik ve Spor Bakanlığı adını almıştır. Bakanlığın doğrudan 
“üstün yetenekli” bireylerle ilgisi bulunmamakla birlikte, “yetenekli” ve “başarılı” genç 
sporcuların tespiti, eğitimi ve gelişimlerinin takip edilmesinde, bazı hizmet birimleri ile 
bağlı kuruluşlarının çeşitli görev ve yetkileri bulunmaktadır (47). 

Bağlı kuruluşlardan Spor Genel Müdürlüğü;  Dünya ve olimpiyat şampiyonu 
sporculara “Devlet Sporcusu” unvanı ve “Üstün Hizmet Madalyası” vermektedir. Buna 
göre Genel Müdürlük, başarı potansiyeline sahip sporcuları tespit etmekten ziyade, 
sporcunun bir müsabaka sonrasında başarı göstermesi hâlinde onu ödüllendirmektedir 
(48). Bunun yanı sıra Genel Müdürlük, spor eğitimi ile ilgili hizmet ve faaliyetleri 
yürütmekte; bu alandaki faaliyetleri günün şartlarına uygun hâle getirme, sporcu eğitim 
merkezlerinin kurulması ile ilgili işlemleri yapma, uluslararası spor kuruluşlarıyla iş 
birliği içinde spor eğitim hizmetlerini geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Bu durum, 
Genel Müdürlüğün başarılı ve yetenekli sporcuların tespitine yönelik çalışmalar da 
yaptığını göstermektedir (49). 

2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde sporcu eğitim merkezlerinde eğitim 
alan sporcu sayısı 1.191 olup bugüne kadar bu merkezlerde yetişen 31 sporcu; olimpiyat, 
Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında madalya kazanmıştır. 

2012-2016 olimpiyatlarına hazırlanmak amacıyla yapılan Türk Olimpiyat 
Takımı Olimpiyatlara Hazırlık Projesi tüm gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri 
bünyesinde uygulanmaktadır. Çalışmalar ilgili federasyonlarla iş birliği içinde 
yürütülmekte; Proje kapsamında seçilen çocuklara yaş gruplarına göre maddi destek 
sağlanmaktadır. 
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Olimpiyatlar için Yetenek Seçimi ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında ise; 
çocuk ve gençlerin spor eğitimine ağırlık verilerek gelişmelerinin sağlanması 
amaçlanmaktadır. Spordaki yeteneklerin tespiti, yönlendirilmesi ve takibini yapmak için 
258.397 çocuk üzerinde 4 aşamalı seçmeler yapılmış, yetenekli çocuklar ilgili spor 
branşlarına yönlendirilmiştir (50). 

Öneriler: 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı bütünsel bakış açısından hareketle, spor 
yeteneğinin keşfedilerek desteklenmesi için MEB Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile tanılama modeli geliştirmelidir.  

 Spor yeteneğinin geliştirilmesinde erken tanının önemli olması nedeniyle 
çağ nüfusunun tamamına ulaşabilecek nitelikte programlar hazırlanmalı ve 
uygulanmalıdır. 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı, MEB ve yerel yönetimlerin bünyesindeki spor 
alanları protokol kapsamında tam zamanlı olarak yetenekleri geliştirmeye 
destek verecek biçimde ortak kullanıma açılmalıdır. 

 Gençlik ve Spor Bakanlığı, okullardaki spor komplekslerinin/salonlarının 
etkin kullanımını sağlamak için eğitici ve donanım desteği vermelidir.  

8.8 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile kurulmuştur. Bakanlık, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve 
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Şehit 
Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı birimleri aracılığıyla hizmet vermektedir. 

Çocuk, aile, kadın, yaşlı, özürlü, şehit ve gazi yakınları gibi toplumun geniş 
kesimleri üzerine sosyal politikaları belirlemeye ve bunlara yönelik hizmetleri sunmaya 
odaklanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın mevzuat ile belirlenen görevleri 
içerisinde doğrudan üstün yetenekli çocuklar ile ilişkilendirilebilecek bir faaliyet yer 
almamaktadır. Ancak çocuk ve ailelere yönelik hizmet veren Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hizmetlerini 
değerlendirmek faydalı olacaktır. 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
genel olarak şu görevleri bulunmaktadır (51). 
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 Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, 
rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve 
koordine etmek, 

 Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini 
temin etmek üzere ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine 
etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, 
bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş 
birliği ve koordinasyonu sağlamak. 

 Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek 
yararı ailesinin yanında bulunmamayı gerektiren çocuklara özel bakım ve 
koruma hizmeti sunmak. 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Çocuk Hakları 
Daire Başkanlığı, genel olarak Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması 
ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak,  

 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hükümlerinin, çocukla ilgili tüm alanlardaki 
mevcut yasal, idari ve yapısal durumunun belirlenmesine yönelik takip 
çalışmaları yapmak, raporlamak ve ilgili makama sunmak,  

 Türkiye’de çocukla ilgili yasaların Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 
uyumluluğunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,  

 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiği (aile içi, kurumsal, yazılı ve 
görsel medya vb.) durumlara ve koşullara ilişkin müdahale süreçlerini 
geliştirmek ve takip etmek,  

 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilke ve hükümlerinin çocuklar ve yetişkinler 
tarafından öğrenilerek hayata geçirilmesine yönelik tanıtım kampanyası, 
kongre, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek,  

 Çocuk haklarının toplumda bilinirliği ve uygulanmasını sağlamaya yönelik 
yazılı, görsel materyal hazırlamak ve ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırmak 
görevlerini yerine getirmektedir. 

Çocuk haklarının; korunması, kullandırılması ve geliştirilmesine ilişkin 
konularda çalışma yapmak üzere 2012/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile “Çocuk 
Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Kurulun sekretarya 
işlemlerini yürütme görevi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Çocuk 
haklarının etkin bir şekilde uygulanması ve koordinasyonunun sağlanması için 2012-
2016 yıllarını kapsayan “Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi” hazırlanmıştır. Ulusal 
Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Ulusal Çocuk Hakları Eylem Planı Çocuk Hakları 
İzleme ve Değerlendirme Kurulunun 08.05.2012 tarihindeki ilk toplantısında 
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onaylanmıştır. Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın, kurumlar arası 
bağlayıcı bir nitelik kazanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Aile ve Toplum Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün genel olarak şu görevleri bulunmaktadır (51). 

 Bakanlığın aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, 
rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve 
koordine etmek, 

 Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin 
korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere 
ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek; aile 
bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal 
hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek; bu alanda ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu 
sağlamak. 

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hane odaklı, koruyucu-
önleyici bir sosyal hizmet sistemini öngören “Aile Sosyal Destek Programı” (ASDEP) 
geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Proje ile aile bütünlüğünün korunması ve 
sosyal destek hizmeti alanlarında hane odaklı bir sisteme geçilmesi planlanmaktadır. Bu 
program kapsamında haneye ve kişiye özel hizmet sunulması, herhangi bir başvuru ya da 
ihbar olmadan ailelere gerekli hizmetin götürülmesi ve ihtiyaç duydukları alanda 
rehberlik hizmeti verilmesi sağlanacaktır. Pilot bölge olarak seçilen Kırıkkale ve 
Karabük illerinde proje uygulanmaya başlanmıştır. İncelemeler sırasında tespit edilen 
vakaların ilgili kurumlara doğru, net ve hızlı olarak iletilmesi sağlanacak ve bu 
kurumlarla iş birliği sağlanacaktır. Hane incelemeleri sonucunda eldeki veriler bilişim 
teknolojileri vasıtasıyla merkezde toplanacak, sonunda da pilot illerin bir nevi aile 
anatomisi çıkarılmış olacaktır. Projenin Karabük ve Kırıkkale’de başarılı olması 
durumunda tüm ülke genelinde aşamalı olarak uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır 
(52). Projenin ülke genelinde uygulanmaya başlanması hâlinde ailedeki tüm bireylere 
yönelik bilgi sahibi olunacağından ailede üstün yetenekli bir çocuğun bulunması hâlinde 
çocuğa ve aileye yönelik rehberlik hizmetleri sunulacaktır. 

Pilot illerde uygulanmaya başlanan ASDEP kapsamında görev alacak olan 
personelin projede sürekliliğinin sağlanması durumunda, bu alanda uzmanlaşacağı göz 
ardı edilmemelidir. Dolayısıyla söz konusu personelin uzun vadede insan tabiatına 
ilişkin olguları tespit etme becerisi gelişecek, gözlem ve incelemeleri esnasında -aile 
bireyleri henüz farkında olmasa bile- bireylerdeki olumlu veya olumsuz her türlü sıra 
dışılığı tespit edebilecek yeteneğe sahip olacaklardır. 
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Öneriler: 

 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Çocuk 
Hakları Daire Başkanlığı, Türkiye’de çocuk hakları sözleşmesinin 
uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür. Bu 
gerekçe ile 2005-2006 yılında TBMM “Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere 
Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu”nun sonuç bölümünde de yer aldığı üzere, üstün yetenekli 
çocukların eğitimden yoksun bırakılması çocuk mağduriyetine sebep 
olmaktadır. Bu gerekçeyle Çocuk Hakları Daire Başkanlığı çocuk hakları 
sözleşmesinin ulusal ve uluslararası hükümlerine istinaden, üstün yetenekli 
çocukların haklarını elde etmelerinde taraf olmalıdır.  

 ASDEP Projesi ile ailelere ulaşmayı amaçlayan görevliler çalışmalarında 
yüksek potansiyelli olduğu düşünülen çocuklarla ilgili aile rehberliği 
yapmalı, ailenin ve çocuğun konuyla ilgili hizmet almasına zemin 
hazırlamalıdır.  

 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, aile ve topluma yönelik; 
koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici rehberlik ve rehabilite edici, sosyal 
hizmet faaliyetleri kapsamında, ailelere rehberlik edecek personel istihdam 
edilmeli ve aile eğitim programları hazırlanmalıdır.  

8.9 KALKINMA BAKANLIĞI 

03.06.2011 tarih ve 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kalkınma 
Bakanlığına dönüştürülmüştür. 

Kalkınma ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü 
çalışma ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp 
uygulayabilen, merkezî ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarını bir araya getiren, kamu tüzel kişiliğine sahip, düzey 2 bölgeleri esas 
alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir. Teknik kapasitesi 
yüksek, faal bölgesel aktörleri destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet 
gösteren ancak uygulayıcı olmayan kalkınma ajansları, sorumluluk alanlarında sivil 
toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliklerini belirli bir 
plan çerçevesinde geliştirerek bölgesel kalkınmayı amaçlamaktadır (53). 

Kalkınma ajansları; yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum 
kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek 
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ve tüzel kişilerin projelerini desteklemektedir. Ajanslar tarafından verilen destekler mali 
ve teknik destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Mali destekler; genel olarak, doğrudan 
finansman desteği (teklif çağrısı yöntemi, doğrudan faaliyet desteği, güdümlü proje 
desteği); faiz desteği ve faizsiz kredi desteği şeklindedir.  

Teknik destekler ise; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı 
sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve 
uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici 
faaliyetlerdir(54). 

Kalkınma ajanslarının; teklif çağrısı, güdümlü proje desteği ve doğrudan 
faaliyet desteği ile üstün yeteneklilere yönelik proje ve faaliyetlere mali destek 
sağlamasında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Örneğin Ankara Kalkınma 
Ajansı, 2011 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Yasemin Karakaya Bilim ve 
Sanat Merkezi eğitmen kadrosu, fikir ürünlerinin korunması ve patent konusunda iki 
haftalık eğitim almış, bu konuda gerekli bilgi donanımına sahip olma imkânı 
bulmuşlardır (53). Bununla birlikte, desteklenen proje sayısının artması için farkındalık 
yaratılması gerekmektedir.  

Sosyal Destek Programı (SODES): 2008-2012 yılları için hazırlanan GAP 
Eylem Planı’nın Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında Sosyal Destek Programı 
(SODES) oluşturulmuştur. SODES’in en önemli amacı GAP ve DAP bölgelerinin beşerî 
sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmaktır. Bu 
çerçevede; istihdam, sosyal içerme ile kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeler 
desteklenmektedir. 

SODES kapsamındaki “sosyal içerme” başlığı altında hazırlanan projeler ile 
yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek 
duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, özürlü, kadın ve çocuklar gibi toplumun 
öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve bunlara götürülen 
hizmetlerin kalitesinin artırılması, “Kültür, sanat ve spor başlığı” altında hazırlanan 
projeler ile de toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin 
geliştirilmesi ve özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilmesine 
destek olunması hedeflenmiştir. 

2011 yılı itibarıyla Doğu, Güneydoğu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 30 
ili kapsayan projenin öncelikli hedef grupları; kentlerin kenar semtlerinde yaşayan ve 
topluma uyum sağlamakta zorluk çeken çocuklar, gençler, kadınlar ve yoksullardır. 
Dolayısıyla SODES Programının birinci derecede hedef kitlesi dezavantajlılık kavramı 
ekseninde belirlenmektedir. Üstün yetenekli çocuklar doğrudan SODES’in kapsamına 
girmemektedir. Ancak dezavantajlı mahallerdeki okullarda okuyan üstün yetenekli 
çocuklara yönelik projeler SODES kapsamında desteklenebilmektedir. 
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Tespit: 

 Kalkınma hedefleri doğrultusunda yetiştirilmeyen insan gücü kaynağı, 
beşeri sermayenin etkin kullanılamamasına ve üretim kalitesinin düşmesine 
neden olmaktadır.  

Öneriler: 

 Bakanlık, ülkenin makro politikalarını etkin kılabilmek için gerekli insan 
kaynağını yetiştirecek eğitim kurumlarının/fakültelerin açılması, eğitimci 
ihtiyacının belirlenmesi vb. alanlarda ülkenin insan kaynağı planlamasını 
yapmalıdır. 

 Uluslararası rekabette katma değeri yüksek beşerî sermayeyi oluşturan üstün 
yeteneklilik konusuyla ilgili politikalara Kalkınma Planlarında ve Yıllık 
Programlarda ağırlık verilmelidir. 

 Kalkınmanın itici gücü sayılabilecek üstün yetenekli çocukların hazırlamış 
olduğu projeler, SODES ve Kalkınma ajansları hibe programları 
kapsamında desteklenmelidir. 

 Kalkınma ajansları tarafından üstün yetenekli çocukların eğitimi, eğitimci 
eğitimi ve üstün yeteneklilik konusunda Ar-Ge çalışmalarının 
desteklenmesine öncelik tanınmalıdır. Üstün yetenekli çocuklara yönelik 
“güdümlü proje” sayısı artırılmalıdır. 

8.10 SAĞLIK BAKANLIĞI 

Sağlık Bakanlığı, ülkemizdeki en geniş teşkilat yapılanmasına sahip 
kurumlardan biri olup, Bakanlığın görevleri, 2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve 
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname’de 
belirtilmiştir. Bu görevler; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli 
içinde hayatını sürdürmesini sağlamak olarak özetlenebilir (55). 

Bakanlığın üstün yetenekliler konusu ile ilgisi, aile hekimliği uygulamasıyla 
bağlantılı olarak düşünülebilir. Aile hekimliği uygulaması ile sağlık hizmetlerinin tüm 
bölgelere dengeli bir şekilde ulaştırılması amaçlanmaktadır. Bireylerin yaşadıkları ve 
çalıştıkları yerlerde toplumun katılımını sağlayacak şekilde, birinci basamak sağlık 
hizmetlerinin koruyucu, tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici yönleriyle sunulması 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle, aile hekimliği, disiplinler arası bir sağlık yaklaşımı olup, 
sorunları fiziksel, psikolojik ve sosyal yönleriyle ele almaktadır. 

2004 tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun ardından ilgili mevzuat 
2005 ve 2010 yıllarında yürürlüğe girmiş ve 2010 yılı sonu itibarıyla tüm illerde aile 
hekimliği uygulamasına geçilmiştir (56). 
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Aile hekimlerinin görevleri arasında; aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte 
çalıştığı ekibin hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve onları denetlemek ile Bakanlıkça 
yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini 
yürütmek bulunmaktadır. 

Aile hekimi, kendi bölgesinde kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye 
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama 
hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık 
hizmetlerini vermekte, tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmekte; sevk edilen 
hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini 
değerlendirmektedir.  

Tespit: 

 “Sağlık danışmanı” olarak nitelenebilecek olan aile hekimleri, bebeği anne 
karnından 2 yaşına gelinceye kadar izleyerek gerekli tedbirleri almakta, 
aileyi yönlendirmekte ve danışmanlık yapmaktadır. 2-5 yaş arası dönemde 
de, ayrıca çocuğun gelişiminde bir olumsuzluk olmaması hâlinde, rutin 
izlemeye devam etmektedir.  

Öneriler: 

  2 yaşına kadar çocuğun gelişimini takip etmekte olan Aile Sağlık 
Merkezlerine çocuk gelişim uzmanı kadroları ihdas edilmelidir.  

 Aile hekimi ve çocuk gelişim uzmanı, çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal 
gelişim özellikleri ile ilgili aileyi bilgilendirerek gelişim alanlarının 
desteklenmesinde rehberlik etmelidir. 

8.11 YEREL YÖNETİMLER 

Yerel yönetimler, yöre halkını doğrudan ilgilendiren, günlük yaşantısını daha 
kaliteli hâle getiren hizmetleri, daha az kaynakla yürütebilmektedir.  Gelişen dünyada 
yerel sorunları merkezden çözme yöntemi yerine, yerindelik prensibi benimsenmiştir. 

Uluslararası rekabette gizil potansiyel olan entelektüel sermayenin çekirdeğini 
oluşturan üstün yetenekli çocukların yaşadıkları çevrede keşfi ve yine kendi yaşam 
çevrelerine katkılarının yönlendirilmesi yüksek fayda sağlayacaktır. Sosyal sorumluluk 
hisseden belediyeler, üstün yeteneklilik konusunu kendilerine misyon edinmekte; bilim 
merkezleri kurmakta, başarılı öğrencileri destekleme projeleri yürütmektedir. Bilim 
merkezlerinde çocukları çeşitli bilim dalları ile buluşturmakta, bilimin hayatın bir 
parçası hâline gelmesine imkân sunmaktadır. 
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Öneri: 

 Sanat, spor, bilim vb. alanlarda çocukların yetenek alanlarını ortaya 
çıkaracak merkezler yaygınlaştırılmalıdır.  

8.12 BÖLÜM ÖZETİ 

Bireyler, doğumundan -hatta anne karnında geçen dönemden- erken çocukluk 
dönemine; zorunlu eğitimden yükseköğretime ve kariyer dönemine kadar geçen sürede 
çeşitli kamu kurumlarıyla etkileşim hâlindedir. Etkileşimin sınırlarını, bireyin ihtiyaçları 
ile ilgili kurumun temel görev alanı belirlemektedir. 

Okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar geçen süre içerisinde üstün 
yetenekli çocuğun eğitimine ilişkin tüm karar ve uygulama mekanizmalarında asli yetkili 
olması ve bu dönemin üstün yetenekli bireyin yaşamındaki en önemli evreleri içermesi 
nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı üstün yetenekli çocukla doğrudan ilgili olan kurumdur.  

Bilim ve sanat merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinin bağlı olduğu 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü; fen liseleri, sosyal bilimler 
liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin bağlı olduğu Ortaöğretim Genel Müdürlüğü; 
tüm okullardaki eğitim programının içeriğine ilişkin nihai karar organı Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı gibi birimler görev alanları bakımından üstün yetenekli çocuklar ile 
doğrudan ilişkilidir.  

Ülkemizde bazı üniversitelerde, üstün yetenekli çocuk konusuyla ilgili 
çalışmalar yürütülmektedir. İstanbul ve Maltepe Üniversitelerinde lisans seviyesinde 
üstün zekâlılar öğretmenliği bölümleri; Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde 
ise üstün zekâlılar eğitimine ilişkin olarak yüksek lisans ve doktora programları 
bulunmaktadır. Ayrıca üstün yeteneklilere yönelik üniversitelerde farklı programlar da 
uygulanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları ile 
Karabük ve İnönü Üniversitesindeki Üstün Yetenekliler Araştırma ve Uygulama 
Merkezi bu çalışmalara örnek verilebilir. 

Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından yapılmaktadır. Kurum yaptığı sınavlarda üstün yeteneği olan 
çocukları belirlemekten ziyade sınav ile okul başarısını ölçmektedir. 

TÜBİTAK; okul öncesi dönemden başlayarak lisansüstü ve sonrası erken/olgun 
kariyer dönemlerine kadar bilim ve teknoloji alanındaki üstün başarılı kişileri doğrudan 
veya dolaylı olarak destekleyen birçok program yürütmektedir. Görev alanı itibarıyla 
çoğunlukla üstün yetenekli bireyler ile iş birliği yapan, onları destekleyen ve teşvik eden 
bir kurum olduğu düşünülen TÜBİTAK, üstün yetenekli kişiden ziyade, ortaya çıkarılan 
üstün başarıyı desteklemektedir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı; 6660 sayılı Kanun ile güzel sanatların bazı 
alanlarında, üstün yetenekli çocuklara yönelik çalışmalar yürütmüş olmakla birlikte 
kurumlar arası yetki ve görev karmaşası nedeniyle Kanun işlemez hâle gelmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı spor alanındaki yeteneklerin desteklenmesi, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ailelere ve çocuklara yönelik psikolojik destek ve rehberlik 
çalışmaları, Kalkınma Bakanlığı toplumsal projelere verdiği destekler, Sağlık Bakanlığı 
ise aile hekimliği uygulaması ile üstün yetenekli çocukların yaşamları boyunca etkileşim 
içerisinde olacağı düşünülen diğer kamu kurumlarıdır. Bununla beraber üstün 
yeteneklilerin eğitimi konusunda yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da çeşitli 
faaliyetler yürütmektedir.  
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

8   ÜSTÜN YETENEKLİLİK EĞİTİMİNDE ÜLKE ÖRNEKLERİ 

Dünyadaki uygulamaları irdelemek ve başarılı çalışmaları örneklemek, 
denenmiş ancak sonuç alınamamış çalışmalardan kaçınmak amacıyla farklı uygulamaları 
incelemek önem arzetmektedir.  

Üstün yeteneklilik eğitimi konusunda birçok ülkede farklı çalışmalar yapılmış 
ve yapılmaktadır. Ülkeler eğitim sistemleri ve idari yapıları doğrultusunda beklentilere 
uygun, farklı, esnek ve alternatifli modeller geliştirmektedirler. 

Eğitim sisteminin dinamik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, sayısal veri 
ve mevcut uygulamaların zaman içinde değişkenlik gösterebileceği göz ardı 
edilmemelidir.  

9.1 (GÜNEY) KORE CUMHURİYETİ 

(Güney) Kore’de son yarım asırdır yapılan harcamalarda ve yatırımlarda 
eğitimin önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Yer altı ve yer üstü kaynaklarının 
ekonomiye katkısının az olduğu ülkede, büyümek ve kalkınmak için beklentiler eğitim 
üzerine yoğunlaşmıştır. Ülkede insana yapılan harcamanın en önemli yatırım olduğu 
düşüncesi egemendir (1). 

Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü Sorumlusu “Meesook Kim” bu durumu şöyle 
özetlemektedir: “Bizim ana konumuz insan ilişkileridir. O nedenle, çocukların eğitimine 
önem vererek, kendi geleceğimizi inşa ediyoruz. Dünya’nın dört bir yanındaki yetenekli 
çocuklar eğitim için Kore’ye geliyorlar. Kore, bilgi üzerine kurulu bir ulusun artık daha 
da ötesinde bir ülke olmuştur. En iyi eğitimi verebilmek amacıyla, uzay eğitimi dâhil, en 
ileri bilgiler öğretilmektedir. Birçok insan Kore’de yaşanan ekonomik kalkınma 
hakkında bilgi edinmek istiyor. Kore Hızlı Ekonomik Büyüme Kurumunu tanımak ve 
Kore’nin farklı eğitim sistemini anlamak için çaba gösteriyor. 1962 yılında Kore’de kişi 
başına düşen gelir 110 $ ve devlet bütçesi ise 50 milyon $’dı. 2008 yılında ise kişi başı 
gelir 21 bin $’ın üzerine çıktı ve ülkenin bütçesi 410 milyar $’a kadar yükseldi. Kore 
2010 Kasım ayında yapılacak G-20 ülkeleri zirvesinin ev sahibi olarak seçildi. Bugün 
dünyanın en büyük 13. ekonomisi konumunda olan bir ülkeyiz. Bu seviyeye ulaşmak için 
bilgiye ve insana yatırım yaptık.” 
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9.1.1 Yasal Düzenlemeler 

Üstün yeteneklilerin eğitimini sistemli bir şekilde yürütebilmek için ilk yasa 
2000 yılında (Üstün Zekâlıların Eğitimi Yasası) çıkarılmıştır. 2003 yılında ise “Üstün 
Zekâlılar Eğitimini Destekleme Yasası” çıkarılmış, 2005 ve 2008 yıllarında Yasada 
kısmi değişiklikler yapılmıştır. Bu Yasa, üstün yetenekli bireyleri erken yaşta 
keşfederek, kendi yetenek ve karakterlerine uygun eğitimi vermeyi, kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunmayı ve ülkenin, toplumun kalkınmasına fayda sağlamayı amaçlamaktadır 
(2). Yasa, doğuştan sahip olduğu potansiyeli geliştirmek için özel eğitim ihtiyacı olan 
bireyleri üstün yetenekli olarak tanımlamıştır. 

Yasa; 

 Üstün yetenekli eğitimini destelemede devletin ve yerel yönetimlerin 
görevlerini, 

 Merkezi Üstün Yetenekli Eğitimi Geliştirme Komisyonu kuruluş ve 
görevlerini, 

 Belediye ve eyaletlerdeki Üstün Yetenekli Eğitimi Geliştirme Komisyonu 
kuruluş ve fonksiyonlarını, 

 Üstün yetenek sahiplerinin seçim ve tespitini, 

 Üstün yetenekli okulunun, sınıfın ve eğitim enstitüsünün kuruluşunu ve 
idaresini, 

 Üstün yetenekli eğitim araştırma merkezi çalışma alanlarını, 

 Bu kurumların karşılıklı yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir. 

Ülkelerin eğitim politikaları da hükûmetler el değiştirdikçe değişebileceği 
gerçeğinden hareketle Kore’de, üstün yeteneklilerin eğitim politikalarının istikrarlı 
olması için, üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili kararlarda Cumhurbaşkanlığı yetkili 
kılınmıştır. 

9.1.2 Tanılama Süreci 

Öğrencilerin devlet tarafından tanılanması ve uygun eğitim programına 
yönlendirilmesi 4. sınıfta başlamaktadır. Üstün yetenekli öğrencileri belirleme sürecinde; 
öğretmen gözlemleri, portfolyo raporları; Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü yetkilileri 
(The Korean Educational Development Institute-KEDI), üniversitelerin temsilcileri ve 
okulun öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından hazırlanan tek kullanımlık yetenek 
testi (değerlendirmede ağırlığı % 5) ile yaratıcılık ve yetenek çözümleme testleri, 
çocukların bilim kamplarındaki etkinlikleri dikkate alınmaktadır.  
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Kore, 2000 yılından bugüne WISC-R gibi zekâ testlerinden vazgeçmiştir. Bu 
tarihten başlayarak üstün yetenekli çocukları “çoklu değerlendirme” anlayışına göre 
tanılamaktadır. Süreç içerisinde öğrencinin okul başarısı, yaratıcılık, liderlik, özel 
yetenek, motivasyon, zekâ gibi çeşitli özellikleri dikkate alınmaktadır (3). 

Üstün Zekâlılar Eğitimini Destekleme Yasasına göre tanılama süreci aşağıdaki 
biçiminde gerçekleşmektedir: 

 Üstün yetenekli olarak seçilmek istenen çocuk veya velisi ikametinin olduğu 
şehrin eğitim müdürüne seçilmek isteğine dair başvuruda bulunur. 

 Başvuruyu alan eğitim müdürü, üstün yetenekli eğitim, araştırma merkezine 
seçim ve değerlendirme yapılması konusunda talebi iletir. Değerlendirmenin 
sonucuna göre bireyin üstün yetenekli olup olmadığı başvuru sahibine 
bildirilir. 

 Üstün yetenekli olduğu tespit edilen çocuk için yetenek ve kapasitesini 
geliştirici planlamalar yapılır. 

 Üstün yetenekli olarak belirlenen çocuk, üst seviyedeki bir okula giriş hakkı 
kazanmış olur. 

 Veli başvuru yaptığı eğitim müdürlüğüne sonuç hakkında sonuç belgesini 
aldığı andan itibaren 30 gün içerisinde itirazda bulunabilir. İtiraz yaptığı yer 
de 30 gün içerisinde, talebi tekrar değerlendirir ve sonucu itiraz sahibine 
bildirir. 

 Üstün yetenekli çocuk, velisi veya okulunun müdürü, o okulda uygun eğitim 
verilebileceği konusunda şüphesi varsa başka bir eğitim kurumuna nakli 
hususunda eğitim müdürüne başvuruda bulunabilir. Öğrenci naklinde, 
öğrenci ve velinin görüşlerini dikkate almak zorunludur. 

 Üstün yetenekli çocukları seçme ve değerlendirme standartlarını 
Cumhurbaşkanlığı belirler. 

Kore’de 7 milyon öğrenci bulunmaktadır. Günümüzde öğrencilerin yaklaşık 90 
bini yani % 1,3’ü üstün yetenekli olarak tanılanmış ve fiilen eğitime alınmış durumdadır. 
Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren okul sayısı 4’tür. 2009 yılı verilerine göre üstün 
yetenekli çocukların kurumlara göre dağılımı Tablo 9.1’de verilmiştir (1). 
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Tablo 9.1 (Güney) Kore’de Üstün Yetenekli Öğrenci Sayısı ve Kademelere Göre 
Dağılımı 

9.1.3 Eğitim Uygulamaları 

(Güney) Kore’de üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili amaçlar Şekil 9.1’de 
verilmektedir (1). 

Şekil 9.1. Üstün Yetenekliler Eğitiminin Amacı 

 

 

Tür Kurum 
Sayısı 

Öğrenci Sayısı 
İlkokul Ortaokul Lise Toplam 

Üstün Yet. Okulu 2 - - 548 548 
Üstün Yet. 
Sınıfı 967 19.133 9.106 2.328 30.567 

Eğitim 
Bürosunda 
Üstün 
Yet.Merkezi 

471 14.336 16.424 735 31.495 

Üniversitede 
Üstün Yet. 
Merkezi 

84 2.378 5.070 147 7.595 

TOPLAM 1.524 35.847 30.600 3.758 70.205 



287 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Ülkede ailelerin eğitim seviyesi yüksek olduğu için 4. sınıfa kadar öğrencilerin 
yetenekleri ve diğer eğitim ihtiyaçlarıyla doğrudan aileler ilgilenmektedir. 4. sınıftan 
itibaren tanılama ile birlikte devlet, üstün yetenekli çocukların eğitiminde yer almaya 
başlamaktadır. Tanılanan öğrenciler, 4. sınıf sonrasında özel sınıflarda eğitim 
görmektedirler (4). 

Üstün yetenekli öğrenciler ülkedeki yaklaşık 250 üniversiteye sınavsız olarak 
mülakatla alınmaktadır. Sadece Seul Üniversitesi sınav puanına göre öğrenci almaktadır. 
“Advance Plusment” adı verilen bir sistemle yetenekli öğrenciler üniversiteden dersler 
alabilmekte, lise eğitimini erken tamamlama imkânı bulabilmektedir. (3). 

Kore’de üstün yetenekliler eğitimine yönelik üç ayrı eğitim biçimi 
tasarlanmıştır (1). Uygulamalar Şekil 9.2’de yer almaktadır. 

Şekil 9.2 Üstün Yetenekli Çocuklara İlişkin Eğitim Uygulamaları 

 

9.1.4 Öğretmen Eğitimi 

Üstün yetenekli çocukların öğretmen eğitimleri KEDI tarafından organize 
edilmektedir. KEDI başta olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum örgütleri, yurt içinde 
üstün yetenekliler öğretmenlerini çeşitli kurslara ya da sertifika programlarına alarak 
gelişimlerini sağlamaktadır. Başta ABD olmak üzere pek çok ülkeye eğitim çalışmaları 
için gönderilen öğretmenler edindikleri bilgi, görgü ve tecrübeleri ülkelerine 
uyarlamaktadır. Öğretmenler gibi öğrenciler de bilgi ve görgülerini artırmak için sıklıkla 
devlet kontrolünde yurt dışına gönderilmekte, kazandıkları becerileri ülkelerine 
taşımaktadır (4).  
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Ayrıca yurt içi ve yurt dışında eğitilen yetenekli insan kaynaklarının takibi 
yapılmaktadır. Konu bir devlet politikası olarak ele alınmakta ve beyin göçünün 
engellenmesi amaçlanmaktadır. Nitelikli insan gücünün, ülke açısından stratejik öneme 
sahip alanlar ile ekonomik ve sosyal alanlarda değerlendirilmesi ve istihdamı 
sağlanmaktadır. 

Öğretmen eğitiminin yanı sıra (Güney) Kore’de, üstün yetenekli çocukların aile 
eğitimine de özel önem verilmektedir. Eğitimin içinde ailelerin doğrudan rol almasına, 
aktif katılımlarının sağlanmasına uygun ortamlar hazırlanmaktadır. 

9.1.5 Eğitim Finansmanı 

(Güney) Kore’de AR-GE harcamaları önemli ölçüde devlet tarafından 
desteklenmektedir. KEDI özel bütçesi olan bir kuruluştur. Üstün yeteneklilere yönelik 
hizmet veren kurumların eğitime yönelik tüm yatırımları devlet tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Özel teşebbüslerin, sanayi ve teknoloji alanında faaliyet gösteren 
kuruluşların üstün yeteneklilerle ilgili projelere yatırım yapmaları desteklenmektedir (3). 

9.1.6 Üstün Yeteneklilikle İlgili Bazı Kuruluşlar 

9.1.6.1 Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü 

(Güney) Kore’de üstün yetenekliler ile ilgili çalışmalar geçmişe dayanmaktadır. 
Kore Eğitim Geliştirme Enstitüsü (The Korean Educational Development Institute-
KEDI) 1980’den bu yana üstün yetenekli bireylerin eğitiminde çok önemli bir 
fonksiyona sahiptir. KEDI, Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığından bağımsız olarak 
ülkede eğitim çalışmalarının geliştirilmesini en üst düzeyde organize eden kuruluştur (3). 

KEDI’nin görevleri arasında; öğretmenlerin eğitimi, aile eğitimlerinin 
planlanması, eğitim programlarının düzenlenmesi, eğitimde ihtiyaç duyulan 
materyallerin belirlenmesi, geliştirilmesi, AR-GE faaliyetlerini yürütme yer 
almaktadır(3). 

KEDI bünyesinde 2002 yılında Ulusal Üstün Zekâlı ve Yetenekli Eğitimi 
Araştırma Merkezi (National Research Center for Gifted and Talented Education-
NRCGTE) kurulmuştur. NRCGTE, üstün yetenekli eğitiminin kalitesini artırma 
konusunda faaliyetler gerçekleştirmektedir. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve 
ilgili enstitülerle beraber üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda politikalar üretmektedir. 
NRCGTE, üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili araştırmalar yapmakta, öğrenme 
ve öğretme kaynaklarının kalitesini artırmaktadır. Araştırma ve proje uygulamalarıyla, 
üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda teori, politika ve pratik uygulamalar 
geliştirmektedir (3). Ayrıca üstün yetenekli çocuklar için programlar tasarlamaktadır. 
Örneğin; “Gerçek Yaşamda Geometri” adlı derste öğrencilere yeni bir anlayış ve bakış 
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açısı vermek için geometri ve matematik prensiplerinden yararlanarak üstün yetenekli 
çocukların tarihî binaların mimarisini analiz etmesi istenmektedir. Böylece yaşam ile 
öğrenilenlerin ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir (5). 

9.1.6.2 Seul Fen Lisesi 

İlköğretim süresi 6 yıl olan (Güney) Kore’de lise, 7. sınıftan itibaren 
başlamaktadır. Çocuklar ilköğretim sonunda Seul Fen Lisesi gibi okulların sınavlarına 
girmektedir. 

Seul Fen Lisesi, 15-18 yaş aralığındaki üstün yetenekli öğrenciler için 1989 
yılında açılmış olan devlet okuludur. Ülkede, Seul Fen Lisesi gibi özel amaçlı kurulmuş 
20 fen lisesi bulunmaktadır. Seul Fen Lisesi, yatılı olarak hizmet vermektedir. Ortaokul 
mezunları arasından ilk % 0.01’lik dilime giren öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. 
Öğrenciler liseyi bitirene kadar okula devam etmektedir. Okulun her kademesinde 
yaklaşık 120 öğrenci vardır. Sınıf mevcutları 15 öğrenciyi geçmemektedir. Eğitim 
giderleri konusunda diğer okullarla aralarında bir ayrım bulunmamaktadır. 
Sadece eğitim programlarında ve program zamanlamalarında farklılıklar yer 
almaktadır. Okulda zenginleştirmeye, farklılaştırmaya ve hızlandırmaya önem 
verilmektedir. Okuldaki genel eğitim öğretim süresi üç yıldır. Ancak erken mezun olmak 
mümkündür. Okulun, katıldığı olimpiyatlarda madalya başarıları vardır. Okul, Bilim, 
Teknoloji ve Eğitim Bakanlığı tarafından 2009 yılında üstün yetenekli öğrenciler için 
akademi hâline getirilmiştir (3). 

Seul Fen Lisesinin misyonu: 

 İleri bilim ve teknoloji alanında insan kaynağı yetiştirmek, 

 Bilim alanında üstün yetenekli öğrencileri seçmek ve sahip oldukları 
potansiyeli geliştirmelerini sağlamak, 

 Üstün yetenekliler için kurulan uluslararası düzeydeki eğitim merkezleriyle 
iş birliği yapmak. 

Seul Fen Lisesinin amacı: 

 Öğrencileri erdemli karakterde ve üretken eğitmek, 

 Kore’nin gelecekteki liderlerini yetiştirmektir. 

Ayrıca (Güney) Kore’de yaklaşık 90 tane bilim-sanat müzesi bulunmaktadır. 
Bunlar, özellikle üstün yetenekliler için açılmış kurumlar olmayıp tüm yaş ve 
kademedeki bireylerin yetenek gelişimlerine olanak sunan deneme ve bilim uygulama 
merkezleridir. Bu merkezler bilimin gelişim ve değişim evrelerini yaşamla 
ilişkilendirerek üç boyutlu görsel materyaller sunan bilim müzeleridir. 



290 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

9.2 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bilim, teknoloji, ekonomi, siyasi ve askerî 
alanda güçlü devletler arasında ön sıralarda gelmektedir. Bu durum uluslararası rekabeti 
ve çeşitli riskleri de beraberinde getirmektedir. Rekabeti sürdürebilmek ve risklerle baş 
edebilmek için ülke üstün yetenekli çocukların eğitimini önemsemekte ve birçok 
uygulamayı bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde ABD’de üstün yetenekliler 
eğitimi büyük ölçüde tartışılmakta, kuram ve modeller geliştirilmekte, yerel, federal ve 
eyalet düzeyinde çok sayıda ve çeşitte uygulamalar görülmektedir. 

ABD’de üstün yetenekliler eğitiminin önem kazanmasında, Sovyetler 
Birliği’nin 1957 yılında ilk uzay aracı olan Sputnik’i uzaya fırlatmasının büyük etkisi 
olduğu belirtilmektedir. Sputnik’in uzaya gönderilmesi ile ABD’nin bilim ve teknolojide 
önemli adımlar atma zorunluluğu ülkeyi üstün yeteneklilerin tanılanmasına ve eğitimine 
yönlendirmiştir. Rusların başarısının altında yatan nedenler yetkililer tarafından 
araştırılmış ve başarının arkasındaki en büyük etkenin üstün yeteneklilerin eğitimine 
verdiği önem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle, Amerikalı yöneticiler, 
daha etkili eğitim sağlamayı, millî güvenlik meselesinin bir parçası olarak kabul 
etmişlerdir. ABD’de, bilim ve teknoloji alanındaki açığın kapatılması için üstün 
yeteneklilerin eğitimiyle ilgili yasal düzenlemeler oluşturulmuştur (Akt.6). 

9.2.1 Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler 

1958 yılına kadar eğitimi toplumun her kesimine yayarak okullaşma oranını 
artırma eğiliminde olan ABD’de, çıkarılan Ulusal Güvenlik Eğitimi Yasası ile fen, 
matematik ve yabancı dil yeteneklerinin geliştirilmesi için ayrılan kaynaklar federal 
düzeyde artırılmıştır. Yasa çerçevesinde özel sınıflar oluşturulmuş, öğrencilerin daha 
ileri düzeyde ders almaları ve sınıf atlamaları teşvik edilmiştir (6). 

1970’li yıllarda üstün yetenekliler üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. 
1972 yılında hazırlanan Marland Raporu, üstün yetenekli çocukları yetenek alanlarına 
göre tanımlamıştır. Rapor üstün yeteneklilerin eğitimi üzerinde büyük bir etki 
yaratmıştır. Marland Raporu’na göre üstün yetenek “genel zihinsel, özel akademik, 
yaratıcılık, liderlik, sanat ve psikomotor gibi altı yetenek alanının birinde ya da 
birkaçında olağanüstü başarı veya başarı potansiyeli göstermek” olarak 
tanımlanmıştır(6). 

Marland Raporu’nda üstün yetenekli çocuklara farklılaştırılmış eğitim 
programının uygulanması gerektiği ifade edilmişse de, bunu teminat altına alan federal 
düzeyde yasalar çıkarılmamış, üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik uygulamalar 
eyaletler düzeyinde kalmıştır. Günümüzde ABD’de üstün yeteneklilere yönelik özel 
programlar uygulamayan eyaletler de bulunmaktadır (Akt.6). 
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1974 yılında Eğitim Bakanlığı bünyesinde Üstün Yetenekliler Dairesi (The 
Office of the Gifted and Talented) adı altında bir birim kurulmuştur. Birim eyaletlerdeki 
eğitim kurumlarına üstün yeteneklilerin belirlenmesi ve eğitimi gibi konularda yardım 
etmekteydi. 

Üstün Yetenekliler Dairesi üstün yeteneklilerin eğitimini desteklemek için 
Reston (Virginia) ve Los Angeles (California) Liderlik Eğitim Enstitülerini kurmuştur. 
1981’de üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine ayrılan kaynaklar azaltılmış ve birim 
kapatılmıştır. 1988 yılında çıkarılan Jacob K. Javits Üstün Yetenekli Öğrenciler Eğitimi 
Yasası ile birim yeniden kurulmuştur (6). 

Amerika’da üstün yetenekli öğrenciler için başlıca hukuk kuralları, ABD Sivil 
Haklar Ofisi (U.S. Office for Civil Rights) ve Engelli Bireylerin Eğitimi Yasası’nda 
(Individuals with Disabilities Education Act) yer almaktadır. İki kere farklı (üstün 
yetenekli-özel öğrenme güçlüğü vb.) çocukların yasal hakları ise daha karmaşık ve genel 
itibarıyla federal vatandaşlık haklarına dayanmaktadır. Federal Anayasa’da, üstün 
yetenekli çocuklara yönelik özel bir ifade yer almamaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler 
için özel hizmetleri zorunlu kılan yasal çerçeve federal düzeyde bulunmamakla beraber 
Javits Yasası gibi üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik proje ve araştırmaları 
federal düzeyde destekleyen düzenlemeler bulunmaktadır (Akt.6). 

9.2.2 Eğitim Uygulamaları 

1970’li yıllarda üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili olarak hızlandırma 
uygulamasına başlanmıştır. Bu tarihte Ulusal Güvenlik Eğitim Yasası hızlandırma, sınıf 
atlama, ders atlama, dersleri kredilendirme gibi uygulamalardan elde edilen sonuçlara 
dayanılarak değiştirilip düzenlenmiştir (7). 

ABD eğitim sisteminde standartlar önemli bir yere sahiptir. Eğitim-öğretimdeki 
okul, öğretmen, derslik, ders gibi çeşitli başlıkların her birisi için standartlar 
belirlenmekte ve sistem standartlar üzerinden yürütülmektedir. Ancak üstün yetenekli 
öğrencilerin eğitimiyle ilgili federal düzeyde standartlara az rastlanmaktadır. 

ABD’de üstün yeteneklilere yönelik farklı uygulamalar vardır (7).  

 Üstün yetenekliler yatılı okulları, 

 Uluslararası Bakalorya (IB) Programı, 

 Matematikte Üstün Yetenekli Gençlerin İncelenmesi ve Yetenek Havuzu 
Oluşturulması (Study of Mathematically Precocious Youth and Talent 
Search) 

gibi programlarla üstün yeteneklilerin eğitimi sağlanmaktadır (8). 
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Üstün yetenekli çocukların eğitiminde farklı grup uygulamaları bulunmaktadır. 
Eğitimde uygulanan grup türleri Tablo 9.2’de yer almaktadır (9). 

Tablo 9.2 Grup Türleri 

Tam Zamanlı 
Homojen Sınıflar 

Tam Zamanlı Heterojen 
Sınıflar 

Yarı Zamanlı - Geçici 
Gruplar 

Üstün yetenekliler 
için özel okullar 

Normal öğrenciler arasında 
farklılaştırılmış öğretim 

Sınıf birincilerine özel 
program 
 

Özel kurumların 
açtığı okullar 

Normal öğrencilerle birlikte 
birleştirilmiş üstün yetenekliler 
grubu 

Özel sınıflar 

Okul içinde ayrı 
okul uygulamaları 

Normal sınıf içerisinde 
birleştirilmiş başka sınıf 
öğrencileri 

Okul kulüp etkinlikleri 

Magnet okulları  Kaynakların bulunduğu 
mekâna öğrencileri götürme 

  Dersten çıkarıp başka yere 
götürme 

 

Günümüzde hızlandırma ve zenginleştirme uygulamalarına yer verilmektedir.  
Okulun içinde ya da dışında; matematik, bilim, sanat ve öğrenme merkezleri, geziler, 
cumartesi programları, yaz okulları, kamplarda bağımsız inceleme, bilimsel araştırma ve 
sanatla ilgili etkinlikler düzenlenmektedir.  

Yetişkin ve deneyimli bireylerin (mentorların) tecrübelerinden yararlanmak, 
üstün yeteneklilerin eğitiminde başvurulan uygulamalardan biridir. Okul ya da aile 
tarafından seçilen bu kişiler, çocuğa bir işi en iyi nasıl yapacaklarını öğretmekle 
kalmayıp; onların kişilik gelişimine katkı sağlamakta, çalışma disiplini kazanmalarına 
yardımcı olmakta ve süreci paylaşarak çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine katkıda 
bulunmaktadır (10). 

ABD’de bazı üniversiteler, genel eğitim ya da öğretmenlere yönelik hizmet içi 
eğitim sunan araştırma merkezleri barındırmaktadır. Purdue Üniversitesinde Üstün 
Zekâlılar Araştırma Enstitüsü (Gifted Education Research Insitute), William ile Marry 
Kolejinde Üstün Zekâlılar Eğitim Merkezi (Center for Gifted Education), Washington 
Üniversitesinde Yetenekli Gençler Merkezi (Center for Capable Youth), Connecticut 
Üniversitesinde ortaokul seviyesinde yetenek gelişimi yüksekokulları (Academies of 
Inquiry and Talent Development at the Middle School Level) bu programlardan 
bazılarıdır (7). John Hopkins Üniversitesinde olan Yetenekli Gençler Merkezi (Center 
for Talented Youth) ise, matematikte üstün yetenekli gençlerin incelenmesi ve yetenek 
havuzu oluşturulması programıyla, matematikte çok üstün başarı gösteren öğrencileri 
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tespit etmeye çalışmaktadır (11). Luisiana, Indiana, Ilinois, Teksas, Güney ve Kuzey 
Carolina’da, fen ve matematik ağırlıklı üstün yetenekli yetiştiren okullar, üniversite 
kampüslerinin içerisinde hizmet vermektedir. 

ABD’de okulların ve merkezlerin yanı sıra ana-babaların oluşturduğu dernek ve 
vakıflar; üstün yeteneklilere yönelik yaz okulları, mentorlarla çalışma ve zenginleştirme 
programları gibi etkinlikler düzenlemektedir. Bu tür kuruluşların önde gelenleri arasında 
Üstün Yetenekli Çocuklar Konseyi (Council for Exceptional Children), Üstün Yetenekli 
Çocuklar Derneği (National Association for Gifted Chidren) ve MENSA bulunmaktadır. 
Ayrıca, Connecticut Üniversitesinde, ABD Eğitim Bölümü Eğitim Araştırma ve 
İyileştirme Ofisine bağlı Ulusal Üstün Yetenekliler Araştırma Merkezi (National 
Research Center on the Gifted and Talented) bulunmaktadır. Merkez, ülke çapında 
politikalar geliştirmek, kuramsal ve uygulamalı araştırmaları desteklemek, 
yönlendirmek; bilginin toplanmasını, işlenmesini ve dağıtımını sağlamak, öncü ve 
deneysel uygulamalara fırsat vermek gibi işlevler yerine getirmesinin yanında, üstün 
yeteneklilere yönelik zenginleştirme etkinlikleri de düzenlemektedir (10). 

9.2.3 Eyalet Örnekleri 

ABD’de eğitim, eyaletilerin iç sorunu olarak kabul edilmekte olup eyaletlere 
göre farklılık göstermektedir. Eğitim konusundaki düzenlemeler eyalet içerisinde 
sorumlu olan eğitim bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Eyaletlerin üstün yetenekli 
çocuklara sağladığı yasal haklar ve eğitsel olanaklar farklılık göstermektedir. 27 eyalette, 
üstün yetenekli öğrenciler için eğitim tamamen veya kısmen zorunlu kılınmıştır (Akt. 6). 

9.2.3.1 Illinois Eyaleti 

9.2.3.1.1 Yasal Düzenlemeler 

Illionis eyaletinde üstün yetenekli çocuklarla ilgili 2006-2007 eğitim-öğretim 
yılında yasal düzenleme yürürlüğe girmiştir. Yasaya göre Eyalet Eğitim Kurulu, üstün 
yetenekli çocuklara eğitim veren kurumlara bütçe ayırmak zorundadır. Okullar üstün 
yetenekli öğrenciler için programlar geliştirebilmekte, diğer okullarla projeler 
yapabilmekte ve Eyalet Eğitim Kurulundan mali destek isteyebilmektedir.  

Maddi destek alabilmek için uyulması gereken standartlar şunlardır: 

 Üstün yetenekli çocukların nasıl gruplandırılacakları ve eğitilecekleri 
açıklanmalıdır. 

 Eğitim programlarının nasıl genişletileceği ve farklılaştırılacağı, 
hızlandırmanın nasıl gerçekleştirileceği belirtilmelidir. 
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 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, araştırma becerileri ve problem çözmeyi 
içeren üst düzey düşünme becerilerinin programda nasıl işleneceği 
açıklanmalıdır. 

 Üstün yetenekli çocukların akademik gelişimini ölçmek için metodoloji 
belirlenmelidir. 

 Çocuğun gelişimi konusunda ailesiyle ya da velisiyle iletişim içinde 
olunmalı ve gelişime ilişkin rapor verilmelidir. 

 Program içinde üstün yetenekli çocukların öğrenme gelişimlerine ilişkin 
veriler toplanmalı ve verileri içeren bir rapor Eyalet Eğitim Kuruluna 
sunulmalıdır. 

 Üstün yeteneklilere yönelik programların denetlenmesinden sorumlu bir 
müfettiş atanmalıdır (6). 

2006 yılındaki yasal düzenlemeyle üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için 
standartlar oluşturulmuştur. Bu standartların amacı; üstün yetenekli öğrencilerin eğitim 
programlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, okullara rehberlik ve yardım edilmesidir. 
Eyalet Eğitim Kurulu, standartların uygulanmasından sorumludur. Kurulun görevleri 
arasında; denetleme, uyum denetimi, programların yönetimi, personel standartlarının 
oluşturulması, üstün yeteneklilerin eğitiminde görevli öğretmen ve yöneticilerin mesleki 
gelişimlerini planlama bulunmaktadır (6). 

Üstün yetenekli kabul edilme koşulları arasında cinsiyet ya da engel durumu 
ayrımı yapılmamaktadır. Eyalet Eğitim Kurulu, bir kişiyi üstün yetenekli öğrencilerin 
eğitimini takip etmek göreviyle atamaktadır. 

9.2.3.1.2 Tanılama Süreci 

Illionis eyaletinde herhangi bir alanda akranlarından farklı olarak yüksek 
kabiliyet gösteren çocuk “üstün yetenekli” olarak kabul edilmektedir. 

Tanılamada belirlenen standartlar şunlardır: 

 Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında her bir alan için 3 değerlendirme 
ölçütünün kullanılması gerekmektedir. Kullanılan değerlendirme araçları 
içinde; gözlem sonuçları, ürün (portfolyo) dosyaları ve okul bölgesinin 
kendi kullandığı değerlendirme araçları bulunmalıdır. 

 Matematik ve dil sanatlarına öncelik verilmelidir. 

 Ana dili İngilizce olmayan azınlık grubundaki ve düşük gelir grubundan 
gelen öğrencileri de dikkate alarak ölçme aracı seçilmelidir. 

 Üstün yetenekli çocukları tanılama sürecinde, her bir yetenek alanına eşit 
derecede önem verilmelidir. 
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 Kullanılan tanılama prosedürlerinin; uygulanacak eğitim programına ve 
sunulan hizmetlere uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. 

 Karar verme sürecinde eşit ve adil davranılmalıdır (6). 

9.2.3.1.3 Eğitim Uygulamaları 

Üstün yetenekli eğitimi, genelde farklılaştırma, zenginleştirme, hızlandırma 
eksenli uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Yaratıcılık, problem çözme becerisi, 
eleştirel düşünme becerisi, araştırma becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerinin 
geliştirilmesine önem verilmektedir. Eyalette özel okul ya da özel sınıf uygulaması tercih 
edilmemektedir (6). 

9.2.3.1.4 Öğretmen Eğitimi 

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev alacak öğretmenlerin konuyla 
ilgili sertifika sahibi olması gerekmektedir.  

Bu öğretmenlerde aranan nitelikler; 

 Üstün yetenekli çocukların özelliklerini bilmesi, 

 Üstün yetenekli çocukların eğitsel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, 

 Eğitim programının farklılaştırabilmesi, 

 Üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için uygun öğretim 
tekniklerini uygulayabilmesidir (6). 

9.2.3.2 Arizona Eyaleti 

9.2.3.2.1 Tanılama Süreci 

Okul bölgesi yönetim kurulu, üstün yetenekli çocuklar için Eyalet Eğitim 
Kurulunca onaylanmış bir ya da daha fazla test kullanarak rutin okul taramaları 
yapmaktadır. Öğrenciler içerisinde bu testlerden en az birinden % 97’lik başarı gösteren 
veya daha yüksek puan alanları “üstün yetenekli” olarak kabul etmektedir. Üstün 
yetenekli öğrencilerin tanılanması sürecinde kullanılan testlerde özellikle İngilizcesi iyi 
olmayan ve zorluk yaşayan azınlık grupların olumsuz etkilenmemesine özen 
gösterilmektedir (6). 

Okul bölgesi yönetim kurulu, üstün yetenekli olarak tanılanmış öğrencilere özel 
eğitim hizmetleri sunmakta; üstün yetenekli öğrenciler için eğitim programı 
değiştirebilmekte ve yeni yöntem, materyal ve teknikleri ekleyebilmektedir (6). 
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9.2.3.2.2 Eğitim Uygulamaları 

Okul bölgelerinin yönetim kurulları, üstün yetenekli çocukların kapasitelerine 
uygun eğitim almaları için eğitim programı geliştirmektedir. Uygulamadaki programda 
yapılacak değişiklikler eyalet eğitim bakanlığının onayından geçirilmelidir. 

Okul bölgeleri, üstün yetenekli öğrencilere yönelik programlarda yapılan 
çalışmaları değerlendirmekte ve değerlendirme sonuçlarını eyalet eğitim bakanlığına 
bildirmektedir. Eyalet eğitim bakanlığı, değerlendirme esaslarını, raporlama şekillerini, 
ölçüt ve zaman çizelgesini incelemekte ve geliştirmektedir (6). 

9.2.3.2.3 Öğretmen Eğitimi 

Arizona eyaletinde, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde öğretmen olarak 
görev almak için, bu alanda çalışma belgesine sahip olmak gerekmektedir.  

Çalışma belgesi için gereken şartlar şunlardır: 

 İlköğretim, ortaöğretim ya da özel eğitim sertifikasına sahip olmak. 

 Fen, matematik, dil sanatları (language arts), yabancı dil, sosyal bilimler, 
psikoloji, güzel sanatlar ve bilgisayar teknolojileri gibi alanlarda lisans ya da 
yüksek lisans düzeyinde 9 saatlik (üstün yeteneklilerle ilgili) ders almış 
olmak. 

 Üstün yeteneklilerin eğitiminde öğretmen, uzman gibi görevlerde okul 
bölgesi tarafından belgelenmiş olmak, bu alanda en az 3 yıl deneyim sahibi 
olmak. 

 Üstün yetenekliler eğitimiyle ilgili en az 135 saatlik hizmet içi eğitim almış 
olmak. 

 Üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda üniversitelerden en az 12 saatlik 
ders almış olmak (6). 

9.2.3.2.4 Eğitimin Finansmanı 

Arizona eyaletindeki okul bölgeleri, üstün yetenekliler programında yer alan 
öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının % 3’ü kadar olmasını öngörmektedir. Üstün 
yeteneklilere yönelik eğitim veren okul eğitim bakanlığından, öğrenci başına 55 dolar ya 
da öğrenci sayısına bakılmadan 1.000 dolar finansal destek alabilmektedir. Okul yönetim 
kurulu üstün yetenekli öğrencilere yönelik programda başarısız olursa veya uygulanan 
programı eyalet müfettişi onaylamazsa eyaletten maddi destek alamamaktadır. Üstün 
yetenekli öğrencilerin sayısı, sınıf düzeyleri ve uygulanan programlara yapılan 
harcamalar, okul bölgesinin yıllık raporunda yer almaktadır (6). 
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9.2.4 Üstün Yeteneklilikle İlgili Bazı Kuruluşlar 

9.2.4.1 Ulusal Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği 

Ulusal Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği (The National 
Association for Gifted Children-NAGC) elli yılı aşkın zamandır üstün yetenekli çocuklar 
konusunda farkındalığı artırmak ve bu çocukların eğitimini en üst seviyeye çıkarmak 
için çalışmaktadır. Derneğin 8 binden fazla üyesi bulunmaktadır. 

NAGC maddi kaynaklarını, öğretmenlerin, eğitim danışmanlarının ve ailelerin 
eğitimine harcamaktadır. Ayrıca üstün yetenekli çocukların fark edilmesi ve 
desteklenmesi konusunda aileleri ve öğretmenleri yetiştirmektedir. NAGC, üstün 
yetenekli çocukların potansiyelinden yararlanılmaması durumunda oluşabilecek kayıplar 
konusunda toplumu bilinçlendirmektedir. 

NAGC eğitimi üç standartta incelemektedir: 

 Eğitim içeriğinin üstün yeteneklilere göre hazırlanması, 

 Üstün yetenekli çocuklar için bilgi birikimi ve yetenek standartlarının 
hazırlanması, 

 Okul öncesi dönemden lise mezuniyetine kadarki süreçte eğitim 
programlarının belirlenmesidir (12). 

9.2.4.2 Davidson Yetenek Geliştirme Enstitüsü 

Davidson Yetenek Geliştirme Enstitüsü (Davidson Institute for Talent 
Development) 18 yaş altındaki üstün yeteneklileri destekleyen, kâr amacı gütmeyen 
ulusal bir dernektir. Ebeveynlere ve 5-18 yaş arasındaki üstün yetenekli çocuklara 
akademik, bireysel gelişim ve yetenek gelişimi konusunda çeşitli destekler vermektedir. 
Enstitü, üstün yeteneklilerle ilgili yasaları takip etmekte, burs vermekte, yaz okulu 
düzenlemekte, aileleri desteklemekte ve maddi kaynak sağlamaktadır. 

Dernek uyguladığı Davidson Genç Bilim İnsanı Programı’yla, üstün yetenekli 
öğrencileri destekleyen ve eğitimlerini sağlayan ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Bu 
programla, öğrenciler ve aileleri aşağıdaki alanlarda hizmet alabilmektedir. 

Ücretsiz Rehberlik Servisi:  

Ailelere üstün yeteneklilikle ilgili ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermektedir. 
Aile ile rehber arasında sıkı bir bağ oluşmaktadır. Rehber, telefon veya e-posta yolu ile 
ailelere tavsiyelerde bulunmakta, uygun eğitim fırsatları arasında değerlendirme 
yapmaktadır. Rehber, öğrencinin ilgisini çekebilecek ve yeteneklerini geliştirebilecek 
kaynakları sunmakta, ailenin karşılaştığı sorunları aşmada onlara yol göstermekte ve 
çocuğun okulda nasıl bir çalışma içinde olması gerektiğini anlatmaktadır.  
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Üstün yetenekli çocuğun hangi okula gitmesi gerektiği veya nasıl bir eğitimin 
daha uygun olduğu konusunda, okuldaki eğitimi sırasında çocuğun duygusal olarak 
incinmemesi için, ailenin okulla olan ilişkisine yardım etmektedir. Hatta okulla 
görüşerek tavsiyelerde bulunmakta ve dışarıdan destek sunmaktadır. 

Rehberler, çocukların kendilerini geliştirebilmeleri için ailelere materyal ve 
kaynak desteği yapmakta, yaz kampları hakkında bilgi vermekte, gerekirse yaz kampı 
düzenlemekte ve nasıl mentor bulabileceklerini anlatmaktadır. Rehberler, çocukların 
öğrenme yetenekleri veya eksiklikleri ile ilgili durumlarda gidebilecekleri yerleri de 
göstermektedirler. 

Aile rehberleri, çocukların sadece entelektüel yeteneklerini geliştirmekle değil 
aynı zamanda çocuğun duygusal gelişim, mükemmeliyetçilik duygusu, beklenilenin 
altında başarı gösterme sebebiyle düş kırıklığı, akranlarıyla iletişim kuramama gibi 
bireysel problemleriyle de ilgilenmektedir. 

İnternet Grubu: Öğrencilerin ve ailelerin birbirlerini bulmalarına yardım 
etmekte ve onlara sosyalleşme ortamı sağlamaktadır. 

Aile Seminerleri: Ailelere, birbirleriyle ve uzmanlarla tanışma ve karşılaştıkları 
eğitimsel sorunları tartışma fırsatı sunmaktadır. 

Genç Bilim İnsanı Seminerleri: Gençlere birçok uzmanlık alanından insanlarla 
tanışma ve konuşma fırsatı sağlamaktadır. Uzmanlık alanları; oyun teorisi, matematiksel 
3 boyutlu animasyon gibi alanlar olabilmektedir. 

Çocuklar ve aileleri yılda bir kere Davidson Aile Rehberlik Servisi aracılığıyla 
bir araya gelerek tanışıp kaynaşabilmekte, ebeveynler münazara yapabilmekte, oyun 
odalarında oyunlar oynayabilmekte ve konu uzmanlarını dinleyebilmektedir. 

Genç Dahiler Temsil Programı’nda öğrencilere, ilgi ve becerilerini artıracak, 
severek yapacakları projeler verilmektedir. Davidson Summer STARS, öğrencilere 
akademik ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacıyla fırsatlar sunan, bir haftalık yaz 
programıdır. Ailelere, çocuklarının uygun eğitim alabilmeleri konusunda yol 
göstermektedir. Üç hafta süren ve 13-16 yaş aralığındaki üstün yetenekli çocukların 
katıldıkları THINK Yaz Enstitüsü bulunmaktadır. 

Üstün yetenekli çocukları eğiten öğretmenlerin, bu çocukların ihtiyaçları 
konusunda buluştukları ve ücretsiz hizmet aldıkları bir “Eğitimciler Birliği” 
bulunmaktadır. Birlikteki eğitimciler ve bu Birlikten yararlanmak isteyenler İnternet 
üzerinden tecrübe ve bilgi paylaşabilmekte, birbirlerine tavsiyelerde bulunabilmekte, 
sorular sorabilmekte, kaynak kitap önerebilmektedirler. Bu birliğin çalışmaları 
kapsamında uzmanlar tarafından, üstün yetenekli çocukların daha iyi eğitilmesi 
konusunda sunumlar yapılmaktadır. Birlik tarafından, kaynak kitap kolleksiyonu ve 
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araştırma raporları oluşturulmuştur. Enstitü, önemli bir işi başarıyla bitiren genç dâhilere 
10 ile 50 bin dolar arasında ödüller vermektedir (13). 

9.3 KANADA 

9.3.1 Eğitim Uygulamaları 

Kanada’da 16 yaşına kadar eğitim zorunludur, ancak veli iznine bağlı olarak 
sınır 14 yaşına kadar indirilebilmektedir. Kanada üstün yetenekliler eğitiminin örgün 
eğitimle uyumlu biçimde kaynaştırıldığı, bilimsel verilerle eğitim yapan ülkelerden 
birisidir.  

Özellikle Ontario eyaletinde eğitim; kapsam, derinlik, hız ve çeşitlilik açısından 
farklılaştırma yapılarak öğrencilere kendilerini geliştirme olanağı sunulmaktadır.  

Okullarda programın okula uyumunu sağlayan koordinatörlükler kurulmuştur. 
Çocuklar koordinatörlüğe bağlı öğretmenlerden ve özel programdan yararlanmakta, bir 
taraftan da üstün yetenek sergilemedikleri alanlarda yaşıtları ile eğitimlerine devam 
etmektedirler (14). 

Yeteneklilik şartlarını belirlemek üzere 1998 yılında Kanada’da okul kurulları, 
bölgesel eğitim bakanlıkları ve eğitim fakülteleri kapsamında bir araştırma yapılmıştır. 
Araştırmanın sonucunda yapılan düzenlemeye göre Kanada’da “üstün zekâlılık” yasal 
olarak “zihinsel yetenek” olarak tanımlanmaktadır. 

Tanılama konusunda çeşitli ölçütler bulunmaktadır. Bunlar: 

1. Kanada Bilişsel Yetenek Testleri 
2. Revize edilmiş Wecshler Zekâ Ölçütleri 

3. Öğretmenin veya bazı durumlarda velinin çocuğu seçmesi. 

Okul yöneticilerinden kapsayıcı uygulamalar beklenmektedir. Sınıf 
öğretmenlerinin heterojen öğrenci grupları için kapsamlı ders içeriği oluşturması 
gerekmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre üstün yetenekliler eğitimi ile ilgili hedefler şöyledir: 

 Eğitim programlarının geliştirilmesi, 

 Renzulli’nin Üçlü Zenginleştirme Modeli doğrultusunda öğretmenlerin 
eğitim modüllerinin geliştirilmesi, 

 Öğretmenler için hizmet içi eğitim, çalıştay ve mesleki gelişim 
faaliyetlerinin düzenlenmesi. 
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Kanada’da üstün yeteneklilerle ilgili uygulamalar bölgelere göre değişiklik 
göstermektedir. Bazı eyaletlerde üstün yetenekli öğrenciler için herhangi bir yasa 
bulunmazken, Alberta ve Ontario gibi bölgelerde özel eğitim hizmetleri için bir yasa 
mevcuttur. 

9.3.2 Öğretmen Eğitimi 

Eyalet ve bölgelerde üstün yeteneklilerin öğretmenleri için; hizmet öncesi 
eğitim veya fiilen çalışılırken herhangi bir spesifik eğitim zorunlu değildir. Üstün 
yetenekli öğrencilerden sorumlu öğretmenin nitelikleri konusunda belirli bir çerçeve 
bulunmamaktadır. Öğretmenlerden üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda herhangi bir 
sertifika istenmemektedir.  

Üniversiteler, üstün yetenekli eğitiminde çalışan öğretmenlere kurs ve hizmet 
içi eğitimler verebilmektedir. Üniversitelere bağlı enstitüler ve araştırma merkezleri 
öğretmenlere lisansüstü eğitim olanağı sağlamaktadır. Üstün yetenekliler alanında; 
kurumsal bazda, akademik düzeyde ve uygulama alanında araştırmalar 
yapılmaktadır(14). 

9.3.3 Eğitim Finasmanı 

18 yaşına kadar tüm okul hizmetleri ücretsizdir. Kanada’da her eyalet, eğitim 
politikasını planlamakta, uygulamalarda değişiklikler yapmakta, öğrenciler için destek 
hizmetleri sağlamakta serbesttir. Eyalet bütçesinden üstün yetenekliler eğitimine ciddi 
mali kaynaklar ayrılmaktadır. 

Bölgesel eğitim bakanlıklarında üstün yeteneklilerin eğitimi için herhangi bir 
mali destek bulunmamaktadır. Okul bölgelerine tüm öğrencilerin eğitimi için mali destek 
sağlanmaktadır. Buna karşın üstün yeteneklilerin eğitiminde; ulaşım, okul denetlemeleri, 
özel programlar ve diğer hizmetler için masrafları “yerel eğitim müdürlükleri” tarafından 
sağlanmaktadır (14). 

9.4 RUSYA FEDERASYONU 

9.4.1 Eğitim Uygulamaları ve Tanılama Süreci 

Rusya Federasyonu’nda üstün yeteneklilerle ilgili çalışmalar, 1950’li yıllarda 
dönemin Nobel ödüllü bilim insanlarının öncülüğünde kurulan iki tür okula 
dayanmaktadır. 

Birinci tür okullar, bölgedeki tüm ortaokul öğrencileri arasından matematik, 
fizik, kimya, biyoloji ve enformatik dallarında ayrı ayrı seçilen ve lise düzeyinde eğitim 
alan öğrencilere yöneliktir. Moskova, Leningrad, Kiev ve Novosibirsk’te üniversite 
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yerleşkelerinde kurulmuş olan bu okullarda eğitim gören gençlere, üniversitelerdeki 
bilim insanları tarafından eğitilme fırsatı tanınmıştır. Öğrencilere, üniversite 
yerleşkesindeki tüm olanaklardan faydalanma imkânı sunulmuştur. 

İkinci tür okullar ise yabancı dil, müzik, folklor, edebiyat ve felsefe eğitiminde 
yoğunlaşmış okullardır. Bunların en ünlüleri arasında Gnesin Müzik Okulu, Stragonov 
Sanat Okulu ve Leningrad Bale Okulu’dur. Sovyet Rusyası’nın, bilim ve sanatta 
olağanüstü performans sergileyen ünlülerinin çoğu bu okullarda yetişmiştir. 

Rusya’da üstün yetenek gösteren öğrenciler için kurulan ve eski SSCB’de her 
cumhuriyetin başkentinde mutlaka bulunan bilimsel akademilerde, çocuklara fen, 
matematik, fizik, kimya, gök bilimi gibi alanlarda eğitim hizmeti verilmekteydi. 
Çocukları, ilkokuldan sonra kabul eden ve yatılı eğitim veren bu okullardan birisi 
Sibirya’nın Novosibirsk şehrinde bulunan bilim akademisidir (8). Öğrencileri 6 yaşında 
zorlu bir sınavla alan, müzik, resim, bale dersleri veren güzel sanat okulları da üstün 
yeteneklilere sunulan imkânlardan bir başkasıdır. Seçilen öğrencilerin günde 2-4 saat 
mecburi eğitim aldığı bu okullardaki öğrencilerin bazıları okullarına devam 
etmektedir(15). 

Üstün zekâlıların eğitimi için kurulan ilk devlet okulu 1992’de Moskova Eğitim 
Bölümü tarafından Sozvezdie Okuludur. Bu okulun eğitim programı lise öncesi 
(progymnasium) ve lise (gymnasium) olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Eğitim 
programının dikkat çeken özelliği, okul yılları süresince öğrencinin üretkenliğinin, 
zihinsel ve kişisel gelişiminin desteklenmesidir. 

Öğretimde uluslararası farklılaştırılmış eğitim programları temel alınmaktadır: 

 Tematik disiplinler arası model, 

 Küresel problemler, 

 Problem çözme becerisi, 

 Bireysel öğrenme ve araştırma tekniklerinin geliştirilmesi (16). 

Bu okullara öğrenci seçimi üç aşamada yapılmaktadır; 

 Bilişsel yetenek testleri, 

 Oyun dersleri, 

 Bireysel röportajlar. 

Rusya’da 1996’da, eğitimin temel programı “Rusya’nın Çocukları Programı” ve 
alt program olarak “Üstün Zekâlı Öğrenciler” programı başlatılmıştır. 

Matematik ve fen bilimlerinde üstün yeteneklilere yönelik eğitim 
programlarında 1980’lerin sonundan bu yana büyük değişim yaşanmıştır. Başta üstün 
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yeteneklileri dikkatle seçen, eğiten ve yetiştiren merkezî programlar, yerini geleneksel ve 
yenilikçi formların birleşimine bırakmıştır (16). 

Geleneksel sistemde, üstün yeteneklilerin eğitiminde kamunun insan kaynağı 
ihtiyacına yönelik insan yetiştirmek ilk önceliktir. Teknolojik ve toplumsal ilerleme 
ikinci öncelikte ve bireyin kişisel gelişimi en sonda yer almaktadır. Üstün yetenekliler 
eğitim sistemi bahsedilen önceliklere göre tasarlanmıştır. Beyin gücü kaynaklarına 
odaklanarak Rus toplumunun ününü artırmak için sistem tasarımcıları bir yarışma ağı 
kurmuştur. Bu yarışmalar, üstün öğrencileri belirlemiş ve belirlenen öğrencilerin yetenek 
alanları ilave eğitim programı ve özel okul ile desteklenmiştir (16). 

İlk öncelik olan toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla farklı tür ve 
düzeylerde (okul, eyalet, şehir, bölge vb.) yarışma sistemi oluşturulmuş ve bu sistem 50 
yıldır düzenlenmektedir. Uluslararası yarışmalara katılacak öğrencilerin hazırlanmasına 
ve desteklenmesine büyük önem verilmektedir. En yaygın yarışma türleri, olimpiyatlar, 
turnuvalar ile açık öğretim metoduyla eğitim veren kurs/yarışma ve öğrenci 
konferanslarıdır (16). 

İkinci öncelik olan teknolojik ve toplumsal ilerleme amacıyla düzenlenen 
yarışma ve fuarlarda, üstün yetenekli öğrencilerin hayatta karşılaşılan gerçek 
problemleri çözmeleri sağlanmıştır. Bu çocuklar için kurulan özel okullar, 
akademisyenler tarafından idare edilmiş ve okuldaki öğretmenlerin çoğunluğunu 
profesörler oluşturmuştur. 

Üçüncü öncelik olan bireyin kişisel özelliklerinin gelişimi amacıyla yapılan 
destek azdır. Bu anlamda daha çok matematik ve fen alanlarında uzmanlaşılmasına önem 
verilmiş, beşerî bilimler ve sanat alanlarında yeterince teşvik yapılmamıştır. Ayrıca 
öğrenciler sosyal ve duygusal alanda düşük düzeyde desteklenmişlerdir. Üstün yetenekli 
çocuklar genel olarak yatılı okullarda eğitim görmüştür. 

Genel olarak bakıldığında, geleneksel yaklaşımda üstün yeteneklilerin eğitimi, 
içerik değişimi ve zenginleştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Erken tanılama ve 
belirlenen öğrencilerin özel okullara yerleştirilmesine önem verilmiştir. 

Yeni sistem ise eğitim sürecinin bireyselleşmesi gereğini savunmaktadır. Bu 
sistemde beşerî bilimlere, sanat ve sosyal bilimlere ilgi artarken matematik ve fen 
bilimlerine ilgi azalmaktadır. Fen veya beşerî bilimler eğitiminde disiplinler arası 
yaklaşım benimsenmekte ve böylece öğrencilerin düşünme becerileri geliştirilmektedir. 

Üstün yeteneklilerin eğitimi, eğitimin hızlandırılması ile genel hedeflerin ve 
ders içeriğinin öğrenciye göre yeniden tanımlanması ve yapılandırılması olarak iki 
yaklaşıma odaklanmaktadır. Eğitimin hızlandırılmasında; üstün yetenekliler normal 
eğitim programına, normalden daha hızlı, kendi hızlarına göre devam etmektedir. Ders 
içeriğinin öğrenciye göre yapılandırılmasında ise üstün yetenekli çocukların sadece bir 
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konuda bilgi sahibi olmaları değil; entelektüel ve duygusal olarak gelişmeleri ve 
psikolojik açıdan dengeli bireyler olmaları da amaçlanmaktadır (16). 

Rusya’da üstün yeteneklilerin eğitiminde amaç; çocuğun iyi olması, teknolojik 
gelişimin teşviki ve ülkenin refahıdır. Üstün yetenekliler ile ilgili model geliştirme 
çalışmaları devam etmektedir. Yeni model, geleneksel bilgi ile modern, insan merkezli 
yaklaşımları içermektedir. 

Federal hükûmet tarafından eğitime yeterli kaynak ayrılmamaktadır. Geleneksel 
sistemde eğitimin finansmanına dâhil olamayan veliler, günümüzde sisteme dâhil 
edilmiştir (16). 

9.5 ALMANYA 

9.5.1 Yasal Düzenlemeler 

Eğitim 16 eyaletin kendi sorumluluğu altında yürütülmektedir. Ulusal eğitim 
politikası her eyaletin eğitim ve kültür bakanının katılımında bir konferans düzenlenerek 
belirlenmektedir.  Bunun dışındaki düzenlemeler eyalet düzeyinde 
gerçekleştirilmektedir. Bu düzenlemeler içinde üstün yetenekli çocuk; birçok alanda 
yetenek sergileyen ve yüksek zekâ seviyesi (130 ve üstü IQ puanı) gösteren çocuklar 
olarak tanımlanmıştır (17). 

1988 yılından beri yetenekli öğrencilere tatil programları sunan ‘Deutsche 
Schiiler Akademie’, üstün yetenekli öğrencileri federal bütçe ile desteklemek için 
kurulmuştur (17). 

9.5.2 Tanılama Süreci 

Tanılama sürecinde aileler ve öğretmeneler çocukları aday gösterebildikleri gibi 
çocuklar da kendilerini aday gösterebilmektedir. Değerlendirme sürecinde okul öncesi 
veya ilkokul öğrencilerinin bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimleri dikkate alınmaktadır. 
Okul yönetimleri öncelikli olarak okul rehber öğretmeni ya da uzman psikologların 
raporlarını dikkate almaktadır.  

Üstün yetenek ve başarı gösteren öğrencilere sınıf atlama olanağı tanınırken 
nadiren zekâ testlerinden yararlanılmaktadır (17). 

9.5.3 Eğitim Uygulamaları 

Ülkede her eyaletin kendine özgü bir eğitim sistemi bulunması nedeniyle üstün 
yeteneklilerin eğitimine yönelik çok farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bazı eyaletlerde 
(Kuzey Ren Vestfalya vb.) üstün yeteneklilere özel eğitim hakkı tanınması ayrımcılık 
olarak görülmekte ve devlet okullarında ayrıştırma eğitimi uygulanmamaktadır. 
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Eğitimin, çocuğun yeteneklerine, ilgi alanlarına ve eğilimlerine uygun olması prensibini 
kabul eden eyaletler bulunmaktadır. 

İlköğretim ülke genelinde benzerlik göstermekte, ortaöğretim ise eyaletten 
eyalete farklılıklar içermektedir. Okul mevzuatı, üstün yeteneklileri doğrudan 
desteklemeye uygun olmamakla birlikte; konuları eğitim programına dâhil etme, 
farklılaştırma, birinci sınıfta esnek okullaşma, sınıf atlatma, seçmeli ve serbest ders 
seçimi gibi uygulamalara imkân vermektedir (17). 

Almanya’da üstün yeteneklilerle ilgili ilk uygulama 1913 yılındaki özel sınıf 
(Scharlotenburg) denemesidir.  Ailenin sosyo-ekonomik durumu ya da oturduğu bölge 
dikkate alınmadan seçilen ve “umut çocukları” (Hofnungskinder) denilen öğrenciler, 
özel sınıflara devam etmekteydi. Almanya’da yapılan başka bir uygulama da 1917 
yılında Berlin’de “Yetenekliler Okulu”nun (Begabtenschuhle) açılmasıdır. Bu okula 
öğrenciler yetenek testleri ve öğretmen değerlendirmelerine göre seçilmiştir (18). Üstün 
yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili uygulamaların çoğu özel yatılı okullar tarafından 
gerçekleştirilmekteydi. 

Anaokulunu tamamlayan çocukların devam ettikleri Jugenddorf okulları, üstün 
yetenekli çocukların ihtiyaçlarını dikkate almakta ve onları desteklemektedir. Jugenddorf 
Hannover Okulu üstün zekâlı çocuğu keşfetmek konusunda ebeveynlere ve çocuklara 
danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Braunschweig ve Rostock Jugenddorf-Christophorus 
okuları danışma sağlayan diğer okullardır. Danışmanlık hizmetleri Hamburg, Münih ve 
Tübingen üniversitelerindeki psikoloji enstitülerinde de yapılmaktadır (17). 

Almanya’ya Doğu Almanya’dan katılan eyaletler, hâlâ eski okul mevzuatını 
uygulamaktadır. Bazı okullarda özel bir eğitim programı takip edilerek bir dizi ders dışı 
etkinlikler sunulmaktadır. Genel eğitimin parçası olan üstün yetenekli çocukları 
destekleme programları 26 özel okul tarafından uygulanmaktadır (17). 

16 eyaletteki üstün yetenekliler eğitimini inceleyen 2004 yılı raporuna göre, 
Almanya’da eğitimde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir (Akt. 6). 

Günümüzde Almanya’da 8 ayrı türde yaklaşık 300 yatılı okul bulunmaktadır. 
Bu okullar içinde özel Waldorf okulları ile Elit Spor okulları üstün yetenekli gençlerin 
eğitiminde önemli rol oynamaktadır. Waldorf okulları uluslararası akrediteye sahiptir. 
Bu okullar devlet ve özel sektör tarafından birlikte finanse edilmekte,  aileler de 
gelirleriyle orantılı bir ücret ödemektedir (Akt. 19). 

Avrupa’da 632, tüm Dünya’da ise toplam 881 Waldorf okulu bulunmaktadır. 
Okullar her çocuğun bilişsel gelişimine uygun eğitim desteği alması prensibine göre 
kurulmuştur. Eğitim, çocukların bilişsel, sanatsal ve beceriye dayalı yeteneklerine göre 
ilerlemekte ve 12 yıl sürmektedir. Sanatsal, bilimsel ve teknik derslere büyük önem 
verilmektedir. Okul, öğretmenler ve velilerden oluşan bir kurul tarafından 
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yönetilmektedir. Sınıf öğretmenleri genel konuları içeren dersleri öğretmekle 
sorumludur. Öğrenciler yeteneklerine göre dil, matematik ve doğa bilimleri gibi tematik 
dersleri alabilmektedir.  Okullarda derecelendirme ya da not sistemi yerine, öğrencinin 
özel gayret ve yetenekleri ile gelişim sürecini ayrıntılarıyla gösteren raporlar 
kullanılmaktadır. 

Elit Spor okulları bilimsel eğitim ve spor eğitiminin birlikte verildiği okullardır. 
Bu okullar, Ulusal Olimpiyat Komitesi, Kültür ve Spor Bakanlığı ve Alman Spor 
Federasyonunun temsilcilerinin oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından yönlendirilir. 
Okullar devlet, kilise ve özel girişimciler tarafından desteklenmektedir (Akt.19). 

9.5.4 Öğretmen Eğitimleri 

Almanya’da sadece birkaç eyalette öğretmen ve uzmanların üstün yetenekli 
çocuklara yönelik eğitim almaları zorunludur. Bunların dışında öğretmenlere European 
Council for High Ability-ECHA ve Münster Üniversitesi tarafından sağlanan 
“Uluslararası Üstün Yeteneklilik Çalışma Merkezi (The International Center for The 
Study of Giftedness-ICBF)” programları önerilmektedir (Akt.19). 

Bazı üniversitelerde bu konuda doktora düzeyinde çalışmalar yapılmaktadır. 
Rostoc, Marburg, Munich, Münster, Hannover, Erfurt, Tübingen ve Ulm gibi şehirlerde 
üniversitelerle iş birliği içinde olan özel kuruluşlar, tanılama (diagnostics), destek 
tedbirleri, çevre analizleri, yaratıcılık başlıkları altında araştırmalar yürütmekte ve okul 
projelerini desteklemektedir. 

9.5.5 Üstün Yeteneklilikle İlgili Bazı Kuruluşlar 

Bir grup veli ve psikolog tarafından 1978 yılında “Alman Üstün Yetenekli 
Çocuklar Derneği” (Geselshaft für das Hochbegabte Kind) kurulmuştur. Kuruluş, 
kamuoyunun ilgisini üstün yetenekli eğitimine çekmiş ve okul dışı zenginleştirme 
etkinlikleri düzenlemiştir (20). 

Merkezi Bonn’da bulunan ve Alman Federal Hükûmeti tarafından maddi olarak 
desteklenen Avrupa Üstün Yetenekliler Konseyi (European Council for High Ability-
ECHA), kurulduğu 1987 yılından bu yana son derece etkili çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Konseyin düzenli olarak yayınladığı bir bilimsel dergi, bir haber 
bülteni ve pek çok kitap bulunmaktadır (6). 

Üstün yetenekli öğrenciler için 1543’te kurulan yatılı Saxony Federasyon Okulu 
(The Federal School Of Saxony), 2001 yılında yeniden düzenlenmiştir. Okul yüksek 
yetenekli öğrencilerin entelektüel ve sosyal gelişimine destek olmayı amaçlayan ilk 
devlet okuludur ve ücretlidir (21). 



306 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Bavyera Üstün Yetenekli ve Üstün Zekâlı Çocuklar Merkezi (Bavarian Centre 
For Gifted and Talented Children) 2008 yılında kurulmuştur. Üstün zekâlı ve yetenekli 
çocuklara, tecrübe ve bilgi aktarmayı, onların özel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan 
merkez, yetenekli çocukları ve gençleri (3 ila 18 yaş) tanılamakta ve desteklemektedir. 
Ailelerine ve eğitmenlerine de danışmanlık ve koçluk yapmaktadır (22). Merkez ailelere 
ve özel eğitimde görevli uzmanlara, psikolojik ve pedagojik danışmanlık ve tanılama 
hizmeti vermektedir. Merkez, öğretmen eğitimi konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca 
okullarda yeteneklilerin eğitimi konusunda ihtiyaç olan dersleri ve çalıştayları organize 
etmektedir. Çocuklar için bilimsel çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda üstün 
yetenekle ilgili ileri eğitimler ve bilimsel makaleler de sunmakta, her sene konferans 
düzenlemektedir. Uluslararası konferanslara katılmak, konferansları organize etmek 
merkez için önemlidir. 

9.6 İNGİLTERE 

9.6.1 Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler 

Yüksek yetenek tanımı büyük ölçüde İngiliz toplumunun üst ve alt 
tabakalarındaki sınıf çatışmaları ile ilişkilendirilmiştir. Eğitimde üstün yeteneklilerin 
ihtiyacını belirleme kavramının yerleşmesi uzun sürmüş ve bu durum resmî kararlara da 
yansımıştır. 1981 ve 1993 tarihli Özel İhtiyaç Kanunu’nda “Üstün yetenek tanımlanmaz 
ve tanınmaz.” ifadesi yer almaktadır (17). 

İngiliz Hükûmeti, 1997 yılında “Eğitim Eğitim Eğitim” adıyla bir platform 
oluşturmuş, platform, üstün yetenekli öğrencilerin gereksinimlerine yönelik toplumsal 
farkındalığın artması amacıyla çeşitli politika belgeleri, niyet beyanları ve raporlar 
yayınlamıştır.  

Eğitim Bakanlığı, İstihdam Dairesi tarafından 1997 yılında hazırlanan “White 
Paper” adlı resmî strateji planında yer alan “Okulda Mükemmellik” bölümünde üstün 
yetenekli çocukların erken tanılanması ve desteklenmesi konuları yer almakta, 
okullardan, üstün yetenekli çocuklara nasıl yardımcı olunacağı ile ilgili planlama 
yapmaları beklenmektedir (6). 

İngiltere’de ulusal çapta “Üstün Yetenekliler Danışma Grubu” (Gifted and 
Talented Advisory Group) kurulmuştur. Şehirlerde bu kurul tarafından seçilen, 
mükemmellik inceleme ekipleri vardır. Ekibin kurulması, okullarda üstün yetenekli 
çocuklara sunulacak olanaklar için ulusal stratejinin desteklenmesinin ilk habercisi 
olmuştur. Ulusal eğitim programı içinde geçen “erişim” ve “katılım” ifadeleri 
yeniden gözden geçirilmiş, bütün öğrencilerin yeteneklerine göre geliştirilmesinin 
yasal bir sorumluluk olduğu vurgulanmıştır (6). 
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İngiltere’de okul mevzuatında “Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli” (Gifted and 
Talented) terimi kullanılmakta ve her okulda % 5-10 öğrencinin bu özelliğe sahip olduğu 
kabul edilmektedir. Galler bölgesinde bu çocuklar için “Daha Yetenekli ve 
Becerikli” (More Able and Talented) terimi kullanılmakta ve her okuldaki oranın 
% 20’ler civarında olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca bu özellikteki öğrencilerin 
eğitimi, tüm okullarda politika ve rehberlik kapsamı içinde değerlendirilmektedir. 
İskoçya’da ise “Yetenekli” (Able) terimi kullanılmakta ve üstün yetenekli 
bireylerin eğitim hakları 2006 yılından itibaren kapsamlı şekilde yasal koruma 
altındadır (6). 

9.6.2 Tanılama Süreci 

Okullar, ulusal rehberlik esaslarına dayalı olarak, genellikle kendi aday 
gösterme kriterlerine göre tanılama yapmaktadır. Öğrencinin okul içi ve dışındaki 
başarılarına bağlı olarak öğretmenlerin aday göstermesi, en sık kullanılan adaylık 
kriteridir. Ancak akran-aday göstermesi, ebeveynlerin-aday göstermesi ve kişisel-aday 
gösterme uygulamaları da nadiren kullanılmaktadır. Yaz okulları veya “master dersleri” 
için öğrenciler kendilerini aday gösterebildikleri gibi öğretmenleri tarafından da aday 
gösterilebilmektedir (6). 

“Üstün Yetenekli Gençler Akademisi (Academy for Gifted and Talented 
Youth)” 2002 yılında kurulmuştur. Öğrencilerin bu akademiye katılmaları için bir 
portfolyo sunumu yapması ve CAT testinden 120 puanın üzerinde not alması 
gerekmektedir (6). 

9.6.3 Eğitim Uygulamaları 

Yüksek yeteneği tanıma ve destekleme uzun süre İngiliz toplumunun ayrılmaz 
bir parçası olmuştur. Günümüzde üstün yeteneklilerin eğitimi, İngiltere’deki bütün 
okulların ve hükûmetin gündemindedir. Tüm okullarda üstün yetenekli öğrenciler için 
bir koordinatör görev yapmaktadır. Öğrencileri seçerek alan ünlü ve geleneksel 
okullarda, üstün yetenekliler için hızlandırma ve farklılaştırma uygulamaları 
düzenlenmektedir (6). 

İngiltere’de özel okullardaki (kraliyet balo okulu, koro okulu, müzik okulu vb.) 
üstün yeteneklilik eğitimi devlet okullarındaki kadar yaygındır. Yedi yaşında eğitime 
başlayan çocuklar, liseyi bitirinceye kadar yatılı olarak kalmaktadır. İngiltere’deki 
idarecilerin % 80’i bu okullardan mezun kişilerdir (23). 

İngiltere’deki özel okulların ve devlet okulların içinde öğrencilerini seçerek 
alan ve üstün yetenekliler için hızlandırma ve farklılaştırma uygulamaları yapan ünlü ve 
geleneksel okullar vardır. Bunların dışında, genel eğitime paralel olarak yürütülmekte 
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olan çok sayıda müzik, güzel sanatlar programı ve tamamen üstün yeteneklilere yönelik 
iki okul mevcuttur (8). 

İngiltere’de üstün yetenekli öğrencilere, okula erken başlama ve sınıf atlama, 
üst sınıftan dersler alma, hızlandırma, ders dışı etkinliklerle destekleme ve tüm okul 
düzeylerinde bireysel mentorluk (danışmanlık)  sunulmaktadır. Bu olanaklar, kamu 
esaslarında (governmental guidelines) resmî makamlar tarafından önerilmektedir. 
Ortaöğretimde nadir olarak bireysel çalışma imkânı sağlanmakta ve diğer kurumlarla 
ortak çalışmalar organize edilmektedir. 

Üstün yetneklilerin eğitimi konusu, hükûmetin okul geliştirme programı olan 
“Şehirlerde Mükemmellik (Excellence in Cities)” içinde yer almaktadır. “Şehirlerde 
Mükemmellik” esasları içinde yer alan üstün yeteneklilik projesi (strand), her okulda bir 
“üstün yetenekliler koordinatorü”nün bulunması gerektiğini belirtmektedir. 
Koordinatörün görevi okulda bulunan toplam öğrenci sayısının % 5-10’unu oluşturan 
üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasını ve bu öğrencilere yönelik öğretimde 
zenginleştirme ve genişletme programlarının sunulmasını sağlamaktır. Şehirlerde 
Mükemmellik Programı kapsamında okullarda üstün yeteneklilik projesi için network 
ağı kurulurken, yükseköğretim kurumları ve bağımsız okulları içerecek şekilde, 
paydaşlarla birlikte çalışmak önemsenmektedir (6).  

Bu proje; mentorluk hizmeti, çalışma becerileri kazandırma ve okullarda 
hızlandırma modeli ile matematik gibi bazı derslerin sınavlarına erken girme imkânı 
sağlamaktadır. Eğitim Standartları Dairesi raporları, okul saatleri dışında yapılan 
faaliyetler ve zenginleştirme aktivitelerine, günlük sınıf uygulamalarında da yer 
verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İngiltere’de yaz okulları, 1999 yılından bu yana 
düzenli olarak organize edilmektedir (6). 

9.6.4 Öğretmen Eğitimi 

Üstün yeteneklilik ve üstün yeteneklilerin eğitimi, öğretmen yetiştirme 
programlarında yer alan bir konudur. Okulda, bireysel farklılıkların fark edilmesi ve 
farklılıklara saygı gösterilmesi, bireysel ihtiyaçların belirlenmesi, okulda öğretimin 
farklılaştırılması, okul sisteminde esneklik ve üstün yetenekli çocukların eğitimi 
konuları, öğretmen eğitiminde bulunan ders içeriklerinde yer almaktadır.  

İngiltere’de yakın zamanda oluşturulan öğretmen yeterliklerinde, üstün 
yetenekli öğrencilerin öğretimi konusu da ele alınmıştır. Üstün yeteneklilerin eğitimi 
öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve eğitiminde gittikçe önemi artmış, özellikle 
öğretmenin bir eğitim kurumundan başka birine geçişinde dikkate alınan bir kriter hâline 
gelmeye başlamıştır. Öğretmenlere ek olarak psikolog, psikolojik danışman, okul 



309 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

müfettişi ve yöneticileri gibi diğer ilgili eğitim uzmanları da, üstün yeteneklilerin eğitimi 
konusunda düzenlenen eğitimlere katılabilmektedirler (6). 

Oxford Brookes Üniversitesi, Westminster Eğitim Enstitüsü, okullardaki üstün 
yetenekliler koordinatörleri için EIC ulusal eğitim programlarını yürütmektedir. Aynı 
enstitü, üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik alanlarda “Sürekli Profesyonel Gelişim” 
eğitim programlarını sunmaktadır. 

Ayrıca üstün yeteneklilerin eğitimi alanında yüksek lisans programları 
üniversitelerde popülerlik kazanan bölümler arasında yer almaktadır (Akt.6). 

9.6.5 Üstün Yeteneklilikle İlgili Bazı Kuruluşlar 

İngiltere’de üstün yeteneklilik ve üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda 
faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlar bulunmaktadır. Öğretmenler tarafından birçok eylem 
araştırma projesi yürütülmektedir. İnternet ortamında üstün yeteneklilerle ilgili birçok 
bilgiye ulaşılabilen, NACE ve CPD Gifted gibi web sayfaları ve tartışma grupları da 
bulunmaktadır. 

“Ulusal Müfredat Zenginleştirme Derneği” (National Association for 
Curriculum Enrichment-NACE) ise öğretmenlerin yetiştirilmesi ve öğretim 
materyallerinin hazırlanmasında etkin bir rol oynamaktadır (Akt. 20). 

Her yaştan ve çevreden yüksek öğrenme potansiyeli olan çocuklara, sosyal, 
duygusal ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “Ulusal Üstün Yetenekli 
Çocuklar Derneği” (The National Association for Gifted Children-NAGC) kurulmuştur. 
1989’dan bu yana veliler ve öğrenciler için, NAGC yaz okulları ve hafta sonu 
zenginleştirme programları düzenlemektedir (24). 

Hedef kitlesi; 

 Üstün yetenekli olarak tanımlanan çocuklar ve gençler, 

 Başarılı olabilecekken herhangi bir sebepten sahip oldukları potansiyeli 
kullanamayan çocuklar ve gençler, 

 Üstün yetenekli olup, öğrenme güçlüğü çeken veya başka bir engeli olanlar. 
Derneğin amacı, öğrenme potansiyeli yüksek çocukların, potansiyellerini en üst 

düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Dernek amacını; 

 Doğrudan üstün yetenekli çocukların aileleriyle, bakıcılarıyla veya onlarla 
ilgilenen uzmanlarla çalışarak, 

 Gençleri ve çocukları teşvik ederek, sorunları çözmeye cesaretlendirerek ve 
kendileri gibi olan akranlarıyla arkadaşlık kurmalarını sağlayarak, 
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 Yüksek öğrenme potansiyeline sahip gençlerin ve çocukların sosyal, 
duygusal ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için, ailelerle ve uzmanlarla iş 
birliği yaparak bunları gerçekleştirmeye çalışmaktadır (24). 

“Eğitimdeki Yetenekli Çocuklar Ulusal Derneği”  (National Association for 
Able Children in Education), 1983’ten beri üstün yetenekli çocukların eğitimiyle 
ilgilenen öğretmenlerin desteklenmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Dernek; 

 Verimli uygulamalar için stratejiler geliştirir, mevcut olanları değiştirir ve 
üyelerinin uzmanlık alanlarında gelişmesini destekler. 

 Üstün yeteneklilerin eğitimini etkileyecek konularda uzman görüşü sağlar 
ve devlet kurumlarına tavsiyelerde bulunur. 

 Organizasyonlar, yerel eğitim otoriteleri ve okul gruplarıyla birlikte projeler 
geliştirir. 

 Uzman görüşlerini, tavsiyelerini, eğitimleri, rehberlik servisini, 
konferansları, yayınları ve araştırmaları hizmete sunar (25). 

Okullar, yerel otoriteler, öğretmenler, ilgili dernek ve vakıflar, kendi 
çalışmalarını geliştirmek amacıyla derneğin hizmetlerinden yararlanmaktadır. 

9.7 FİNLANDİYA 

9.7.1 Yasal Düzenlemeler 

1993’te parlamentoda kabul edilen stratejik plan çerçevesinde, yüksek standartlı 
bir eğitim, ileri ruhsal gelişim, kişisel girişimciliği destekleme, araştırma ve eğitim 
kalitesini yükseltme, sanayi ve yenilik anlayışını genişletme, iş birliği yapma gibi 
alanlarda yönetmelikler ortaya konmuştur (17). 

Finlandiya’da, üstün yeteneklilerin eğitimine ilişkin özel bir yasa 
bulunmamaktadır. Ancak, okul mevzuatı (1998) öğrencilerdeki bireysel farklılıkları 
kabul eder ve öğrencilerin yaş düzeyine ve yeteneklerine göre öğretimde düzenleme 
yapılabilmesi için okullara serbestlik sağlar. 

9.7.2 Tanılama Süreci 

Finlandiya’da resmî tanılama ve aday gösterme prosedürü bulunmamaktadır. 
Okula erken başlama kararı ise psikolojik ve medikal testlere göre alınmaktadır. Ayrıca 
okullar öğrencileri kendi ölçütlerine göre seçebilmektedir (6). 
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9.7.3 Eğitim Uygulamaları 

Finlandiya’da, üstün yeteneklilere yönelik özel eğitime olumsuz bir bakış açısı 
bulunmakla birlikte hedef kitlenin eğitim süreciyle ortaya çıkacak olası sonuçlarla söz 
konusu bakış açısı değişmeye başlamıştır. Değişime merkezî yönetimin terk edilmesinin 
katkısı olmuştur. Bireysellik ve seçim özgürlüğü vurgulanarak, okullara üstün yetenekli 
çocukların özelliklerine göre özel ve kişisel eğitim programı geliştirme imkânı 
verilmiştir.  

Finlandiya, eğitimin bireyselleştirilmesi konusunda önemli aşamalar kat etmiş 
bir ülkedir. Okullar, öğrencilere yönelik bireysel eğitim programları geliştirilmesi 
konusunda teşvik edilmektedir. Özellikle bazı okullar, öğrencilerin yetenekli oldukları 
yönleri geliştirebilmek için gönüllü gruplar oluşturmaktadır. Gruplara düşünme 
becerileri, matematik, proje merkezli çalışma, bilgisayar ve sanat eğitimi gibi eğitimler 
verilmektedir (6). 

Aileler, çocuklarının gideceği okulu seçme özgürlüğüne sahip olmakla birlikte 
genellikle oturdukları çevredeki okulları tercih etmektedirler. Finlandiya’daki okullar, 
üstün yetenekli öğrencilerin faydalanabileceği çeşitli olanaklar sunmaktadır.  

Bu olanaklar; 

 Okula erken başlama (aileler çocuklarının 6 veya 7 yaşında okula başlayıp 
başlamayacağına karar verebilir; normalde okula başlama yaşı 7’dir), 

 Sınıf atlatma, 

 Üst sınıftan ders alma, 

 Akıl-grubu hızlandırma (group-wise acceleration), 

 Atölyeler (workshops), 

 Kâr amacı gütmeyen organizasyonların (non-profit organizations) veya 
şirketlerin düzenlediği programlara katılma, 

 Eğitim programına ilave etkinlikler, 

 Mentorluk, 

 Bireysel çalışma (Akt.6). 

Finlandiya’da uygulanan eğitim programları esasları eğitimde özerklik ve 
serbestlik sunması açısından diğer ülkelere göre farklılık göstermektedir. Helsinki 
Üniversitesi ve Tampere Üniversitesi, üstün yeteneklilik ve üstün yeteneklilerin eğitimi 
üzerine çalışmalar yapmaktadır. Araştırma alanları, “yaratıcılık”, “bilişsel beceriler”, 
“erdem ve yüksek yetenek” gibi konuları içermektedir. Araştırma sonuçları uluslararası 
dergilerde yayınlanmaktadır.  
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Belediyeler 2004 yılından beri, temel eğitim 1 ve 2. sınıf öğrencileri ile özel 
eğitim gereksimi olan öğrencilere yönelik okul dışı etkinlikleri düzenleme yetkisine 
sahiptir. Etkinliklerin hedefleri ve ana içerikleri, 2004 yılında Ulusal Eğitim Kurulu 
tarafından belirlenmiştir. Hükûmet aynı zamanda, bu etkinliklerde görev alacak 
personelin sahip olması gereken niteliklere ilişkin bir kararname yayınlamıştır. Sabah ve 
öğleden sonra yapılan etkinliklerin niteliğini hükûmet denetlemektedir. Dolayısıyla 
öğrenciler, ulusal eğitim programlarında belirtilen konuların dışında farklı konularda da 
eğitim alabilmektedir. Düzenlemeler tüm öğrencileri kapsamakta, üstün yetenekli 
öğrenciler gibi bir ayrım yapılmamaktadır (6). 

Ortaöğretim sistemi notsuz bir sistem olduğu için öğrenciler ders içeriğini 
kendilerine göre ayarlayabilmektedir. Son yıllarda üstün yetenekli öğrencilere, 
potansiyellerini geliştirmeleri için eğitim programı dışı zenginleştirmelere 
(üniversitelerde akşam ve hafta sonu çalışmaları, kurslar, yaz kampları, yaz okullarında 
açık üniversite programları vb.) gönüllü katılabilme olanağı sunulmuştur (17). 

Bireysellik anlayışı, hızlandırma modeli içinde esnek kararlar verilmesine 
olanak sağlamaktır. Hızlandırma kapsamında uygulanan sistemlerden biri, esnek bir 
programla öğrencilerin çalışmalarda ilerlemesine imkân sağlayan “derecesiz 
sınıflandırma” (un-graded) sistemidir. Sistem, çoğunlukla ortaöğretim okullarında 
kullanılmakla birlikte, sistemi uygulayan ilköğretim okulları da vardır.  

Ülkede üstün yetenekli öğrenciler için çeşitli seviyelerde özel okullar 
bulunmaktadır. Ortaokul kademesinde, matematik, fizik, bilişim teknolojisi, felsefe ve 
ekonomi alanlarında her yıl yarışmalar düzenlemektedir. Yarışmalarda dereceye giren 
öğrenciler, uluslararası olimpiyatlarda yarışmak için eğitilmektedir. Genellikle 
üniversitedeki öğretim üyeleri veya yarışmalara daha önce katılmış olan öğrenciler 
eğitim vermektedir (6). 

9.7.4 Öğretmen Eğitimi 

Finlandiya’da, “üstün yeteneklilerin eğitimi” alanında, öğretmenlere yönelik 
özel bir program bulunmamaktadır. Eğitim fakültelerinin çoğunda, öğretmen adaylarının 
kendi eğitimlerinin bir parçası olarak üstün yetenekli öğrencilerle ilgili konular eğitim 
programı içinde yer almaktadır. Hizmet-içi eğitimde ise öğretmenler, üstün 
yeteneklilerin eğitimi konusunda, ilgilerine göre gönüllü olarak üniversiteden bazı 
dersleri alabilmektedir. Öğretmenler, hem ilköğretim hem de ortaöğretimde kendi 
uygulayacakları eğitim programını seçme özgürlüğüne sahiptir. Öğretmenler farklı 
özellikteki öğrencilere göre öğretimi farklılaştırma konusunda desteklenmektedir (6). 
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9.8 AVUSTRALYA 

9.8.1 Yasal Düzenlemeler 

1979 yılında başlayan eğitim politikaları eyaletten eyalete farklılık 
göstermektedir. Eyaletlerin eğitim uygulamaları, o eyaletin konuya ne derece önem 
verdiğini yansıtmaktadır. Eyalet bakanlıklarının yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına 
dikkat çekmek üzere geliştirilmiş eğitim politikaları bulunmaktadır. 2000 yılının 
başında, tüm eyaletlerde yetenekli öğrencilere ilişkin politikalarda düzenlemeler 
yapılmıştır (26). 

9.8.2 Eğitim Uygulamaları 

Ülkede üstün yeteneklilerle ilgili eğitim uygulamaları eyaletten eyalete 
farklılaştığı gibi okuldan okula ya da uygulanan programa göre (terminolojide 
farklılaştırma, zenginleştirme, hızlandırma) değişiklik göstermektedir (26) . 

Ülkede okul öncesi dönemde eğitimlerine başlanan üstün yetenekli çocuklar, 4-
6 yaşlarında derecelendirmeye tabi tutulmaktadır. Derecelendirme sonucunda bireysel 
yetenekleri belirlenen çocuklar, 2 yıl boyunca dört kişilik sınıflarda eğitim gördükten 
sonra, 6 yaş itibarıyla 3 yıl süren öğretim sürecine alınmaktadır. Bireysel eğitimin temel 
alındığı, eğitim programında çocuklar, yetenek ve yeterliliklerine göre eğitsel ve mesleki 
olarak yönlendirilmektedir ( Akt. 23). 

Rehberlik yapılan öğrencilere, özel amaçlı okul, özel sınıf, küme grupları, ilgi 
merkezleri, hızlandırma ve zenginleştirme çalışmaları, sınıf tabanlı uygulamalar vb. 
seçenekler sunulmaktadır. 

Ülkede üstün yetenekliler üzerine özel okul ya da okul içerisinde özel sınıf 
uygulaması bulunmakla birlikte, söz konusu uygulama yaygın değildir. Coğrafi yakınlığı 
bulunan okullarda oluşturulan küme grupları ile öğretmenler ve öğrenciler için ortak 
eğitim programları planlamak ve uygulamak amacıyla bir dizi etkinlikler yapılmaktadır. 
Küme gruplarında yarı-zamanlı olarak zenginleştirme ve farklılaştırma faaliyetlerini 
birleştirmek için iki veya daha fazla okulda küçük gruplar hâlinde öğrenciler akademik 
etkinlikler yürütmektedir (26). 

Avustralya’da özel okul, özel sınıf ve küme grupları dışında “özel ilgi 
merkezleri” vardır. Özel ilgi merkezleri, donanımı, sunduğu imkânları, öğretmenleri ve 
dersleriyle, geniş bir coğrafi alandan gelen yetenekli öğrencileri kendine çekmektedir 
(26). 



314 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Üstün yetenekli çocuklara yardımcı olmak adına hızlandırmaya önem 
verilmektedir. Zenginleştirme ise üstün yetenekli öğrencileri seçmede Avustralya 
genelinde en yaygın kullanılan stratejidir. 

9.8.3 Eyalet Örnekleri 

9.8.3.1 Queensland Eyaleti 

Okullarda öğrencilerin gereksinimleriyle ilgili farklılaştırma gereksiniminde, 
zenginleştirme ve hızlandırma sistemleri üzerinde durulmaktadır. Üstün yetenekli 
çocuklar için eğitim bakanlığında bir eyalet koordinatörü görevlendirilmiştir. Bu 
koordinatör, okullardaki üstün yetenekli çocuklara destek sağlamakta, öğretmenlere 
hizmet içi eğitim düzenlemekte, okul programlarını geliştirmekte, maddi kaynakları 
dağıtmaktadır. Zenginleştirme ve genişletmede öğrencinin üst düzey becerilerinin, 
yaratıcılığının, eleştirel düşünmesinin ve üst bilişsel anlayışının geliştirilmesine 
yoğunlaşmayı amaç edinmektedir (26). 

İlk ve ortaöğretimde tüm öğrenciler için geçerli olan zenginleştirme, özel olarak 
tanılanan veya potansiyel olarak üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını da karşılamak 
için uygulanan bir programdır.  Zenginleştirme dört aşamada yapılmaktadır. 

Birinci aşama, öğrencinin tespit edilmesini, ilgi ve yönelimlerinin 
belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla konserler, münazara kulübü çalışmaları, 
yarışmalar, spor günleri, satranç kulüpleri, kamplar, korolar, müzikaller, drama sınıfları, 
dans sınıfları ve sanat/tiyatro vb. etkinlikleri düzenlenmektedir. 

İkinci aşama, öğrencinin yeteneklerini tanıma ve tanılamayı amaçlamaktadır. 
Öz güven, kendini anlama-benlik, kendini ifade edebilme, meydan okuma, yaratıcılık, 
problem çözme becerisi, iletişim, motivasyon, liderlik, kişiler arası iletişim becerisi, 
analitik düşünme becerisi gibi özellikler bakımından öğrenciler gözlemlenmektedir. 
Öğrencilerin özelliklerinin fark edilebilmesi ve kendilerini ifade edebilmeleri için, 
düşünme bayramları, hafıza oyunları, matematik etkinlikleri, sanat festivalleri, liderlik 
dersleri, felsefe forumları, kendini ifade etme fuarları, yazarlık kampları, sanayi 
bölgelerini dolaşma gibi organizasyonlar yapılmaktadır. 

Üçüncü aşama, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde “uygulama” olarak 
adlandırılmaktadır. Farklılaştırma ihtiyacı olan öğrencileri tespit için uygun eğitim 
programı sunmak ve öz güvenlerini güçlendirmek amaçlanmaktadır. Oluşturulan bu 
farklılaştırma programında; bağımsız öğrenme, araştırma ve rapor etme becerisi 
kazanma, problemi bulma ve çözme yeteneği, üst düzey eleştirel ve yaratıcı düşünme 
becerileri (analiz, sentez, değerlendirme), iletişim kabiliyeti, aldığı görevleri yerine 
getirebilme yeterliliği gibi özelliklerin kazandırılması ve geliştirilmesi üzerinde 
durulmaktadır. 
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Dördüncü aşama, üstün yetenekli öğrenciler için bireyselleştirilmiş çalışma 
programı hazırlanmasıdır. Bu düzeyde farklı eğitim programı gereksinimi olan öğrenciyi 
belirleme ve bağımsız öğrenmeyi kolaylaştırma amaçlanmaktadır (26). 

Queensland eyaletinin zenginleştirme aşamaları arasında geçişlerde esnek bir 
uygulama bulunmaktadır. Öğrencinin düzeyi birinci aşamanın üzerinde ise, dördüncü 
aşamanın becerilerini sergilemekteyse diğer aşamalar atlatılarak öğrenci doğrudan 
dördüncü aşamadan başlayabilmektedir. 

Sınıf tabanlı programlara ek olarak, üstün yetenekli eğitimine yönelik diğer 
programlar; 

 Üstün performans ve potansiyel sergileyen öğrenciler için rehber 
programlar, 

 Bilgi teknolojilerinin kullanımı, 

 Yetenek alanlarında zenginleşme sağlayan kamplar (yaratıcı yazarlık, 
drama, sanat, müzik, matematik, fen, yabancı dil, bilgisayar ve jimnastik 
vb.), 

 Zorlu ve mükemmelliği teşvik eden ulusal yarışmalar (öğrenciler arasında 
eleştirel, yaratıcı ve fütüristik düşünme, önemli konularda uygulamalı ileri 
düşünme stratejileri vb.), 

 “İş evleri”nde eğitim programları (müzeler, sanat okulları, hayvanat 
bahçeleri, botanik parklar, yerlilere ait kültür merkezleri, endüstri tesisleri 
vb.) (Akt. 23). 

9.8.3.2 Güney Avustralya Eyaleti 

Programlar okul temellidir ve ilkokul seviyesinde “odak okullar” 
oluşturulmaktadır. Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim okullarına model okullar 
göstermekte ve diğer okulların o okulu model almasını istemektedir. Öğretmenlerin, 
üstün yetenekli çocukların eğitimi üzerine gelişimlerinin sağlanmasına destek 
verilmektedir. Bu eyalette ayrıca özel ilgi-yetenek liseleri bulunmaktadır. Öğrenciler bu 
okullarda müzik, yabancı dil, tarım, spor ve yüksek entelektüel bilgilerle 
yetiştirilmektedir. Eyalet genelinde tam zamanlı 3 koordinatör bu konuya destek 
sağlamakta ve kaynak geliştirmek için çalışmaktadır (26). 

9.8.3.3 Northern Territory Eyaleti 

Geniş bir tanılama sistemi oluşturulmuştur. Özel amaçlı ilköğretim sınıfları 
oluşrulmuş ve hızlandırmaya olanak sağlanmıştır. Öğretmenlere hizmet içi eğitim için 
yapılan kamplarda “zenginleştirme stratejileri” sunulmaktadır. Ayrıca ileri düzey lise 
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öğrencilerine okulun son sınıfında üniversite seviyesinde bir konu seçerek çalışabilme 
imkânı verilmektedir. 

Northern Territory eyaletinde hızlandırma türleri; 

 Okula erken kayıt, 

 Seviyesinin üzerinde eğitim programı sunma, 

 Daha büyük yaş gruplarıyla bir veya daha fazla konuda ortak çalışma 
yapma, 

 Belirlenen üstün yeteneklilere tam zamanlı sınıflarda dersler verme, 

 Lisede dikey gruplar meydana getirme, 

 Sınıfta eğitim programını daha hızlı bir şekilde verme, 

 Öğrencilere başka kurumlardan aldığı dersler için kredi verme (26). 

9.8.3.4 Tasmanya Eyaleti 

Üstün yetenekliler eğitimi, 1996’da yeniden düzenlenmiştir. Eğitim bakanlığı 
üstün yetenekli çocuklar için her şehire koordinatörler atamıştır. Bunların üzerinde, 
eyalet genelinde sorumlu bir koordinatör de bulunmaktadır. 1998 yılında okula erken 
başlama kuralları ve hızlandırma programları denenip geliştirilirken, bilgi teknolojisi, 
sahne sanatları ve alan dışı 4 okul meydana getirilmiştir. Yeni eğitim politikaları 
çerçevesinde ortaya çıkan öğretmen ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla “kullanıcı 
dostu” adını verdikleri tanılama ve değerlendirme yöntemleri mentorluk programını 
geliştirmişlerdir (26). 

9.8.3.5 New South Wales Eyaleti 

Eğitim bakanlığı erken yaşta okula başlamaya izin vermektedir. Hızlandırma, 
yıl ya da ders içeriğinin durumuna göre yapılmaktadır. Eyalette “yetenek geliştirme 
projesi” kapsamında mentorluk programı geliştirilmiştir. Eyalette okul temelli 
programlara vurgu yapılırken, bölgelerde okul, öğrenci iletişim ağı girişimleri son 15 yıl 
içinde teşvik edilmekte ve giderek artmaktadır (26). 

9.8.4 Üstün Yeteneklilikle İlgili Bazı Kuruluşlar 

Avustralya’da üstün yetenekli öğrencilerin eğitimiyle ilgilenen iki önemli STK 
bulunmaktadır. İlki 1985 yılında kurulan Avustralya Üstün Zekâlı ve Yetenekli Eğitimi 
Derneği olup, ülke genelinde üstün yeteneklilerle ilgili farkındalığı geliştirmeye 
yardımcı olmaktadır. Diğer grup ise üniversite ve kolejlerde görev yapan 
akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu grup yapmış olduğu bilimsel çalışmalar, 
uygulamalar ve vermiş oldukları eğitimlerle üstün yetenekli öğrencilere, ailelerine ve 
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öğretmenlerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca eyalet düzeyinde kurulmuş dernekler, 
araştırma merkezleri, müzeler, vakıflar ve üniversitelerde bölümler mevcuttur. 
Üniversiteler, öğretmenlere yönelik sertifika, yüksek lisans ve doktora programları 
uygulamaktadır (Akt. 20). 

9.9 İSRAİL 

9.9.1 Yasal Düzenlemeler 

1970’lerde İsrail Eğitim Bakanlığı tarafından “Ulusal Üstün Zekâlılar Birliği” 
kurulmuş ve üstün zekâlıların eğitimi planlanmıştır. Geliştirilen programlar İsrail 
Üniversitesi tarafından desteklenmiştir. Üstün zekâlı öğrenciler ile bu öğrencilerin 
eğitim hakları kanunen koruma altına alınmıştır (Akt.27). 

9.9.2 Tanılama Süreci 

İsrail’de bütün çocuklar çeşitli dönemlerde tarama testlerinden geçirilmektedir. 
Tarama testleriyle çocukların zekâ, yetenek, yaratıcılık, akademik başarı gibi özellikleri 
belirlenmekte, öğrenciler ve aileleriyle görüşmeler yapılmaktadır. Öğrenciler için tek 
kriter testlerde başarılı olmak değildir. Öğrenci testlerde başarı gösteremese de yetenekli 
olduğu anlaşılırsa yeteneği ile ilgili okullara yönlendirilmektedir (27). 

9.9.3 Eğitim Uygulamaları 

İsrail’de üstün yetenekliler eğitimi 3 başlık altında toplanmıştır: 

1. Özel okul 
2. Donanımlı okullarda özel sınıflar 

3. Haftalık zenginleştirme programları ya da okuldan sonra ek 
etkinlikler(Akt.28). 

Tam zamanlı ilk üstün yetenekliler okulu 1970’lerde Tel Aviv’de açılmıştır. 
Güzel sanatlara yönelik okullar bulunmasının yanında genel zekâ düzeyindeki 
öğrencilerin eğitimine de önem verilmektedir (20). 

Ülke çapında yapılan tanılamadan sonra nüfusun % 1’lik dilimine giren 
çocuklar özel okullarda ya da okullardaki özel donanımlı sınıflarda eğitime 
başlamaktadır. % 3’lük dilime giren çocuklar ise okul sonrası ek etkinliklere ve 
zenginleştirme programlarına katılmaktadır. % 0,1’lik dilime giren öğrenciler Kudüs’te 
OFEK (Ufuk) adı verilen üstün yetenekliler özel okuluna kaydedilmektedir. Bu okulda 
ders veren eğitimciler, alanlarında uzman öğretim üyesi akademisyenlerdir. Okulda 
öğrenciler için kâğıt, kalem kullanmadan, not tutmadan zihinsel becerilerini ve 
muhakeme yeteneklerini geliştirmeye dönük özel çalışmalar yapılmaktadır. Okulda, 
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uygulamalı eğitim alanları ve yaparak-yaşayarak öğrenme ortamları bulunmaktadır. 
Okulda genetik, teknoloji, bilişim gibi konulara önem verilmektedir (27). 

İsrail, üstün yeteneklilerin eğitiminde zenginleştirmeye önem vermektedir. 
Zenginleştirme üzerine oluşturduğu program ağı, okul öncesinden başlayarak bütün yaş 
gruplarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Lise çocukları için zenginleştirme çalışmaları 
Tel-Aviv Üniversitesi Teknoloji Enstitüsünde ve Rehovot’ta bulunan Weizmann 
Bilimsel Araştırma Enstitüsünde sürdürülmektedir. Burada öğrencilere fen, matematik 
gibi bilimsel konuların yanında bölgelerindeki insan faaliyetleri ve yaşam biçimleriyle 
ilgili dersler gösterilmektedir. Programlar yaz aylarında da devam etmekte, günlük 
olabileceği gibi yatılı kamplar biçiminde de planlanabilmektedir. (27). 

Ders dışı etkinlik gruplarında fen, matematik, bilişim teknolojisi, resim, müzik, 
heykel gibi birçok alanda hizmet verilebilmektedir. Eğitim bakanlığına bağlı Ulusal 
Üstün Zekâlılar Birliği, yapılacak etkinlikleri ve eğitimleri organize etmekte hem de 
finansmanını sağlamaktadır. Üstün yetenekliler eğitim programlarına üniversiteler, 
teknoloji enstitüleri, müzeler ve yerel yönetimler katkı sağlamaktadır. Programlara seçim 
ölçütlerini kurumlar kendileri belirlemektedir (27). 

Ülke,  üstün yetenekli çocukların tamamına ulaşmak için dezavantajlı çocuklar 
içerisinde de üstün yeteneklileri taramaktadır. Belirlenen çocuklar gruplanmakta ve 
zenginleştirme programlarına dâhil edilmektedir.  Üstün yetenekli çocukların 
akranlarıyla okul içerisinde (okul içerisinde okul sistemiyle) eğitim görmeleri bir başka 
uygulama olmakla birlikte öğrenci grupları arasında etkileşim yoktur (27). 

Belirtilen uygulamaların dışında, sadece üstün yetenekli erkek çocuklardan 
oluşturulmuş liseler bulunmaktadır. Okullarda üst düzey eğitimciler, üst düzey maddi 
imkânlar ve özel hazırlanmış eğitim programları bulunmaktadır. Çocuklar ülkenin ileri 
stratejik hedefleri doğrultusunda bilimsel, teknolojik ya da güvenlikle ilgili konularda 
eğitilmektedir (27). 

9.10 YENİ ZELANDA 

Yeni Zelanda uygulamalarının anlatıldığı bu bölüm Komisyon çalışma 
ziyaretlerine ait notlardan derlenmiştir.  

9.10.1 Yasal Düzenlemeler 

Yeni Zelanda’da 1972 yılında üstün yeteneklilerle ilgili bir araştırma yapılmış; 
aynı yıl eğitim bakanlığı tarafından konu ile ilgili bir rapor yayımlanmıştır. 
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1990’lı yılların başından itibaren tüm öğrencilere odaklanan bir sistemin 
geliştirilmesi için okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki rolü artırılmıştır. Genel 
eğitim politikasındaki bu yaklaşım ile birlikte 1998’de eğitim bakanlığı ihtiyaç duyulan 
alanların tanımlanması ve bunların araştırılması için bakanlıkla çalışacak “Üstün 
Yetenekli Eğitim Danışma Grubu (Advisory Group on Gifted Education)”nu kurmuştur. 
Eğitim bakanlığı bünyesindeki danışma grubu okullara referans olacak “ Üstün Zekâlı ve 
Yetenekli Öğrenciler: Yeni Zelanda Okulları Kendi İhtiyaçlarının Karşılanması (Eğitim 
Bakanlığı, 2000)” isimli el kitabının hazırlanmasını sağlamış ve Bakanlık tarafından 
basımı yapılmıştır. 

1999 yılında eğitim bakanlığı resmî İnternet sitesinde yer alan On-line Öğrenme 
Merkezi (Online Learning Centre) sitesine üstün yeteneklilerle ilgili bir bölüm 
eklenmiştir. 

2001 yılında eğitim bakanlığı tarafından, temelini üstün yetenekliliğin her 
sınıfta, bütün kültürlerde ve gruplarda bulunduğu yönündeki ön kabulle eğitim 
politikaları oluşturulmaya başlanmıştır. 

2002 yılında üstün yetenekli öğrenciler için şu temel ilkeler yayımlanmıştır: 

 Okullar, üstün zekâlı ve yetenekli olanlar dâhil, tüm öğrenciler için kendi 
bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre bir eğitim sağlamalıdır.  

 Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler toplum içinde her grupta bulunur.  

 Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin Maori bakış açıları ve değerlerine 
göre tüm yönleriyle tanımı ve tespitini somutlaştırmak gerekir.  

 Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun; 
genişliği, derinliği ve hızı açısından geliştirilmiş bir eğitim programı 
sunulmalıdır.  

 Okullar ve erken çocukluk merkezleri üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin 
belirli sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemelidir.  

 Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için hüküm sürmekte olan yüksek 
kaliteli öğretmen eğitimi ile desteklenmelidir (Eğitim Bakanı, 2002). 

2003 yılında özel gereksinimli çocuklara destek ve hizmet verilmesi ile ilgili 
yasa yürürlüğe girmiştir. 

9.10.2 Tanılama Süreci 

Yeni Zelanda’da “üstün zekâlılar” ve “üstün yetenekliler” arasında ayrım 
yapılmamaktadır. 
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Yeni Zelanda, 181 etnik grubuyla çok kültürlü bir toplumdur. Bu nedenle 
ülkede, üstün yetenek kavramının kültürler arasında farklılık gösterebileceği, kültürden 
kültüre ve zaman içinde değişebileceği düşüncesinden hareketle tanımın, toplumun 
değerlerini yansıtacak şekilde okul tarafından yapılması fikri benimsenmiştir. 

Okullar, belirledikleri üstün zekâlı ve yetenekli tanımına uygun tanılama 
araçlarını tespit etmektedir. Öğrenciyi tanılamada kullanılan yaklaşımları içeren kesin bir 
liste olmamakla birlikte birden çok yaklaşımı içeren bir dizi araç kullanılmaktadır. 
Okullar üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciyi tespit etmede kullanacağı yaklaşımları 
aşağıda sıralanan temel ilkelere göre yapmaktadır: 

 Tanılama erken ve sürekli yapılmalıdır. 

 Tanılamanın amacı öğrenmeyi artırmaktır. Öğrenme, üstün yetenekli 
çocukların ihtiyaçlarına uygun olmasının yanında sosyal ve duygusal bir 
öğrenme programı da sunmalıdır. 

 Açık ve net bir sonuç ancak sistematik ve kapsamlı bir şekilde olur. Bunun 
için, okul çapında, sürekliliği olan sistem ve yaklaşımlarla bir süreç 
oluşturulmalıdır. Çünkü öğrencilerin ilgi ve yetenekleri sürekli 
değişmektedir. Bu değişim sürecinde, özel yetenekleri ile gelişmekte olan 
yetenekleri konusunda kanıt olacak göstergeler belirlenmelidir. 

 Ebeveyn, akran, öğretmen gözlemleri; test sonuçları ve ilgi envanteri gibi 
geniş yelpazedeki kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınmalıdır. 
Öğrencilerin öğrenme stilleri ve temel değerleri gösterilmelidir. 

 Tanılama sürecinde ebeveynler, bakıcılar, öğrenciler, öğretmenler, okul 
yöneticileri arasında açık bir iletişim olmalıdır. 

 Tanılama süreci tüm etnik, sosyal ve ekonomik gruplardaki öğrencileri 
temsil etmelidir. 

 Öğretmenler, öğrencinin biricikliğini ortaya çıkarmanın yanında okul ve 
okul dışındaki durumlarını da dikkate almalıdır. 

 Tanılama sürecinde çoklu kaynaklardan toplanan bireysel nicel ve nitel 
verilerin yanısıra biçimlendirici ve özetleyici çabalar da yansıtılmalıdır. 

 Sadece çıktı veya ürünlere değil öğrenme süreçlerine de odaklanılmalıdır. 

Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencileri tanılamada kullanılan formal ve informal 
araç örnekleri aşağıda gruplandırılmıştır. 
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Formal Araçlar: 

1. Ulusal Standartlar (Okuma-yazma, matematik standartları) 
2. Standartlaştırılmış Başarı Testleri (PAT, e-asTTle, Avustralya sınavları 

NCEA vb.) 
3. Standartlaştırılmış Yaratıcılık Testleri 

4. Standartlaştırılmış Zekâ/Bilişsel Yetenek Testleri 

İnformal Araçlar: 

1. Öğretmen Adayı/Gözlem 
2. Derecelendirme Ölçekleri/ Davranışsal Özellikler 
3. Akran Adaylığı 
4. Kendini Aday Gösterme 
5. Ebeveyn Adaylığı 
6. Portfolyolar 

7. Otantik Değerlendirme 

Yeni Zelanda okullarında en yaygın kullanılan tanılama yaklaşımı, öğretmenin 
gözlemleri sonucunda öğrenciyi aday göstermedir. 

Bir Günlük Okul Programı’nın uygulandığı sınıflarda 6 yaşından itibaren ülke 
normlarına uyarlaması yapılmış Woodcocks Johnson III (NU)-Bilişsel Yetenek Standart 
Testleri (Standart Tests Of Cognitive Abilities - WJIII COG) kullanılmaktadır. WJIII 
COG bilişsel performans kümesi (Cognitive performans clusters); sözlü yeteneği (verbal 
ability), düşünme yeteneği (thinking ability), bilişsel etkinliği (cognitive efficiency), ses 
farkındalığı (phonemic awareness) ve kısa süreli belleği (working memory) ölçen 10 
testten oluşmaktadır. Test iki saat sürmekte ve test süresince aileler de çağırılmaktadır. 

9.10.3 Eğitim Uygulamaları 

Yeni Zelanda, okullarda üstün zekâlı ve yetenekli eğitimini yerleştirmeye 
çalışmaktadır. Ülkede, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların ihtiyaçları olan eğitimi genel 
eğitim kalitesinin artırılmasıyla alabilecekleri felsefesi hâkimdir. 

Okullar, 30 yıl önce eğitim bakanlığına bağlı olarak çalışmaktayken günümüzde 
bağımsız ve özel bir yapıya kavuşmuşlardır. Her okulun bir muhasebecisi vardır. 
Velilerden oluşan okul yönetiminin altında; okul müdürü ve öğretmenler bulunmaktadır. 
Okul yönetimini oluşturan mütevelli heyetinin (velilerin) seçimleri 3 yılda bir 
yapılmaktadır. Okulun yönetiminden sorumlu yönetim kurulu ayda bir toplanmakta; 
mülkiyet, personel, finans, politika ile öğrenci başarısı konusunda karar almaktadır. 
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Üstün yetenekli eğitimi, genellikle, sivil toplum kuruluşlarından hizmet alımı 
yoluyla yürütülmektedir. Alınan hizmet, farklı derecelerdeki bölgelerde, bir okulda 
kiralanan odalarda haftada bir gün veya yarım gün olarak uygulanmaktadır.  Üstün 
yetenekli öğrencilere 3 yaşından 13 yaşına kadar Bir Günlük Okul desteği verilmektedir. 
Bu programlara katılan öğrencilerin aileleri, bir gün için,  okul öncesi eğitimde 35 $, 
diğer kademelerde ise 65 $ (2012 yılı) ödemektedir. 

Ülkede, Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi (Gifted Education Centre) 
tarafından üstün yetenekli çocuklara yönelik ülke genelinde farklı bölgelerde Küçük 
Gelincikler, Bir Günlük Okul, Gifted Online ve Online Kulüp programları 
uygulanmaktadır. Ayrıca “Üstün Yetenekli Çocuklar Programı (Gifted Kids)” tarafından 
da Haftada Bir Gün (The One-Day-A-Week) uygulaması yapılmaktadır. 

Okullar, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
süreç içinde; farklılaştırma, zenginleştirme, hızlandırma,  okul içinde özel programlar 
veya sınıf programı, küme gruplandırması, kaynakların değerlendirildiği farklı 
uygulamalar ve öğretim programı modeli gibi uygulamalara yer vermektedir. 

9.10.4 Öğretmen Eğitimi 

Yeni Zelanda’da üstün yetenekli eğitiminde öğretmenlerin kalite ve mesleki 
gelişimlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitelerde, konu ile ilgili 
öğretmenlere yönelik lisansüstü eğitim ve sertifika programları açılmaktadır. Bu eğitime 
ağırlıklı olarak eğitim fakültelerinin psikoloji ve özel eğitim bölümü öğrencileri 
alınmasına rağmen diğer bölümlerden de öğrenciler alınmaktadır. Lisansüstü eğitim alan 
öğretmenler Bir Günlük Okul programlarında görev almaktadır. 

Eğitim bakanlığının resmî internet sitesinde “Gifted and Talented Online” 
bölümü oluşturulmuştur. Öğretmenler, bu sayfa yardımıyla üstün yetenekli eğitimi 
konusunda birbirlerine destek olmakta ve kaynak paylaşmaktadır.  İnternet sitesinde 
okul, öğretmen, öğrenci ve ailelere yönelik belge, grafik, ses ve video gibi kaynaklar yer 
almaktadır. 

9.10.5 Üstün Yeteneklilikle İlgili Bazı Kuruluşlar 

Ülkede, öğrenci, öğretmen ve aileler ile araştırmacılara verilen bilgi ve 
rehberlik desteğinin önemli bir kısmı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılmaktadır. 
Başlıca  kuruluşlar Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi (Gifted Education Centre), Yeni 
Zelanda Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği (NZAGC),  REACH Eğitim Danışmanlığı, 
Üstün Yetenekli Çocuklar Programı (Gifted Kids)’dır. 
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9.10.5.1 Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi 

Üstün Yetenekliler Eğitim Merkezi (Gifted Education Centre), George Parkyn 
Merkezi olarak 1995’te kurulmuştur. Kâr amacı gütmeyen merkez; iş, eğitim, sanat ve 
toplum ilişkileri deneyimi olan bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Görevi 
üstün yetenekli her bireyin anlaşılması, kabul görmesi ile yetenek ve niteliklerinin 
geliştirilmesini sağlamaktır. Merkez, üstün yetenekli çocukların ailelerine, öğretmenlere 
ve araştırmacılara bilgi ve rehberlik desteği sağlamaktadır. Ayrıca okul öncesi 
öğretmenleriyle diğer öğretmenlere çalıştay ve seminerler düzenlemekte, uluslararası 
kabul görmüş yöntem ve araştırma sonuçlarını öğretmen ve uzmanlarla paylaşmaktadır. 

Merkez bünyesinde, Bir Günlük Okul (One Day School), Küçük Gelincikler 
(Small Poppies), Üstün Yetenekli Online (GO) ve Online Kulüp (GO Story Makers) 
olmak üzere dört araştırma programı yer almaktadır. 

Merkezin sunduğu diğer hizmetler; 

 Merkez, iki yılda bir ulusal konferans düzenlemektedir. Bu konferanslara 
üstün yetenekli çocukların eğitimi konusunda araştırmalar yapan uzmanlar 
çağrılmak, konferansla ilgili bilgiler gazetelerde yayımlanarak ilgililer 
etkinlikten haberdar edilmektedir. 

 Bireylere belli bir ücret karşılığı hizmet sunmaktadır. 

 Ailelerin çocuklarını anlaması ve karşılaşacakları sorunlarla başa 
çıkabilmeleri için bireysel bilgi paylaşımında ve tavsiyelerde bulunmaktadır. 

 Rehberlik ve danışmanlık servisleri ile ihtiyaç duyulan diğer servisleri 
ailelerle buluşturmaktadır. 

 Ülkenin tüm bölgelerindeki ailelerin birbirleriyle iletişim hâlinde olmasını 
sağlamaktadır. 

 Ülkenin farklı bölgelerinde “ebeveyn akşamları” ve ebeveyn çalıştayları 
düzenlemektedir. 

 Üstün yetenekli çocuklar için nitelikli, araştırma temelli öğrenme fırsatları 
yaratan One Day School ve GO gibi programlar sunmaktadır. 

 Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların ilgisini çeken konuları göz 
önünde bulundurarak tatil programları organize etmektedir. 

 “Okul Seçmek” adlı bir el kitabı hazırlayarak ailelere bilgi vermektedir. 

 Proje okulu öğretmenlerine erken çocukluk, ilkokul, ortaokul ve lise 
düzeyindeki üstün yetenekli çocuklara nasıl yardımcı olabilecekleri 
hakkında bilgi sunmaktadır.  
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Bu amaçla; 

 Mesleki gelişimleri için atölye çalışmaları, seminerler ve konferanslar 
düzenlemektedir. 

 Bir Günlük Okul (One Day School) mekânlarında gözlem ziyaretleri 
yapmaktadır. 

 Kaynak (öğretmen kılavuzu, makale, yayınlar gibi), bilgi ve danışma ile 
lisansüstü çalışmalarda araştırma desteği sunmaktadır. 

 Bir Günlük Okul uygulamalarında geliştirilen uzmanlıklardan 
yararlanmaktadır. 

9.10.5.2 Yeni Zelanda Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği 

Yeni Zelanda Üstün Yetenekli Çocuklar Derneği (New Zealand Association for 
Gifted Childiren-NZAGC) Ulusal düzeyde üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarını 
desteklemek ve yerel düzeyde bu ihtiyaçları karşılayacak girişimleri teşvik etmek 
amacıyla kurulmuştur. Ulusal ve bölgesel şubeleri olan dernek, ülke genelinde yeni şube 
açılmasını da teşvik etmektedir. NZAGC Konseyi, eğitim sektörü temsilcileri ile şube ve 
veli temsilcilerinden oluşmaktadır. Derneğin ulusal ve bölgesel organları; üstün 
yetenekli çocukları, ailelerini ve eğiticileri desteklemek için tatil aktiviteleri, aile 
kampları, ebeveyn/öğretmen akşamları organize etmekte; bültenler yayımlamakta ve 
şube kütüphaneleri açmaktadır. Dernek, “Tall Poppies” ve “Apex” adında iki dergi 
yayımlamaktadır. 

9.10.5.3 REACH Eğitim Danışmanlığı 

REACH Eğitim Danışmanlığı (REACH Education Consultancy) 2006 yılında 
üstün yetenekli öğrencilerin okullarda desteklenmesi amacıyla kurulmuştur. Danışmanlık 
Merkezi, aile ve öğretmenlere üstün yetenekli öğrencilerin geniş bir yelpazede 
desteklenmesini sağlayan atölye temelli REACH eğitim modeli sunmaktadır. Bu model, 
1980’lerin ortalarında Rosemary Cathcart tarafından geliştirilmiştir. Model, 
öğretmenlere üstün yetenekli öğrencilerin sınıftaki ihtiyaçlarını anlamaya yardımcı 
olacak strateji ve planlar sunmaktadır. 

REACH modelinin beş anahtar kavramı: 

 Öğrenmeye ilgi oluşturulması 

 Düşünce araçlarının geliştirilmesi 
o Eğitim ve araştırma becerileri 
o Gözlem ve algı becerileri 
o İletişim becerileri 
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o Düşünme becerileri 
o Organizasyonel Beceri 

 Entellektüel ve yaratıcı potansiyeli geliştirme 

 Duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim 

 Öğrenmenin değerlendirilmesi 

REACH modeli, 2000’li yıllarda Bir Günlük Okul programının temelini 
oluşturmuştur.  Bu programın öğretmenlerinin REACH modeli üzerinde yaptıkları 
çalışmaların sonucunda modelin beşinci anahtar kavramı olarak “öğrenmenin 
değerlendirilmesi” ortaya çıkmıştır. REACH Eğitim Danışmanlığı; öğretmen ve velilere 
makale, kılavuz, kütüphane ve atölye desteği sağlamaya devam etmektedir.  

REACH öğretmenler için; 

 Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi, 

 Yetenekli öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını anlamanın anahtarları (REACH 
Model), 

 Farklılaştırma, 

 Üstün yetenekli çocuklarda yazma ve araştırma, 

 Sınıf tasarımı vb. atölyeler yapmaktadır. 

REACH anne-babalar için; 

 Çocuğun üstün yetenekli olup olmadığını anlama, 

 Tanılanan çocuğa evde yardımcı olma yolları, 

 Çocuğun okul seçiminde dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda atölyeler 
yapılmaktadır. 

9.10.5.4 Üstün Yetenekli Çocuklar Programı 

Üstün Yetenekli Çocuklar Programı (Gifted Kids Program-GKP) ağırlıklı 
olarak düşük gelir gruplarındaki üstün yetenekli çocuklar için eğitim hizmetlerini 
geliştiren, ücretsiz bir programdır. Bu programı yürüten Organizasyon, ülkenin farklı 
bölgelerindeki okullarda sınıf kiralayarak üstün yetenekli çocuklara yönelik Haftada Bir 
Gün (The one-day-a-week) programı uygulamaktadır. Bunun yanında, program 
kapsamında üstün yeteneklilerin aile ve öğretmenlerine bilgi ve rehberlik desteği de 
sağlanmaktadır. 
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9.11 BÖLÜM ÖZETİ 

Üstün yeteneklilerin eğitimi konusunda, dünya genelinde standart bir eğitim 
anlayışından ve tanılamadan söz etmek mümkün değildir. Ülkeler arasında, hatta ülke 
içerisinde çok farklı uygulamalara rastlanmaktadır. Bu fark bazen aynı bölgedeki 
okullarda bile görülmektedir. Bu durum, üstün yeteneklilerin özelliklerinin ve onlara 
özgü eğitimin tam olarak belirlenemediğini göstermektedir. 

Ülkelerde birbirinden farklı uygulamalara rastlanmasına rağmen, çocuklara 
hızlandırma, farklılaştırma ve zenginleştirme yapılarak eğitim verilmesi fikri ortaktır. 
Belirtilen uygulamalar okul içerisinde ve okul dışı serbest zaman etkinlikleri biçiminde 
uygulanmaktadır. Bazen aynı ülke içerisinde bile farklılaştırma, zenginleştirme, 
hızlandırma uygulamaları ve anlayışları birbirine benzememektedir. Bunun en güzel 
örnekleri ABD ve Avustralya’dır. Bu ülkelerdeki eyaletler arasında birbirinden oldukça 
farklı uygulamalar ve anlayışlar bulunmaktadır. 

Farklı ülkelerde üstün yetenekli çocuklar için; özel okul, okul içerisinde özel 
sınıf ya da ders dışı etkinliklerin yapıldığı merkezler biçiminde çeşitli faaliyetlerle 
karşılaşılmaktadır. İsrail, (Güney) Kore, Almanya gibi ülkelerde belirtilen uygulamaların 
üçüne birden rastlamak mümkündür. ABD’de üstün yeteneklilerle ilgili uygulamaların 
hemen her birine örnek bulmak mümkündür. 

Her ülke çeşitli amaçlarla bu çocuklarla ilgilenmekte ve desteklemektedir. Bazı 
ülkeler (Rusya Federasyonu, Kore ve İsrail gibi) konuya ulusal strateji yönünden 
yaklaşırken bazı ülkeler de (Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya gibi) konunun stratejik 
öneminin yanında, çocuk hakları, eğitimde eşitlik, eğitim hakkı gibi yönlerden 
bakmaktadırlar.
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toplumda üstün yeteneklilik eğitimine önem verilmesi ve yeteneğin 
desteklenmesi, bireyin potansiyelini en üst düzeyde kullanmasına fırsat vererek bireysel 
mutluluğunu arttırırken, toplumsal gelişime ve ülke kalkınmasına da katkı sağlayacaktır. 

Gelişimsel özellikleri ile akranlarından farklılık gösteren çocuklar, kendilerini 
gerçekleştirme sürecinde desteklendikleri ölçüde, güçlü motivasyon ve moral değerleri 
ile toplumdaki diğer bireyleri de etkileyecek, toplumun gelişimi ve refahı açısından itici 
gücü oluşturacaktır.  

Rapor çalışmaları sürecinde; üstün yeteneklilik konusundaki mevcut araştırma, 
çalışma ve uygulamaların; birey, aile, toplum ve ülke bağlamında, nicelik ve nitelik 
olarak sınırlı kaldığı görülmüştür.  

Meclis Araştırma Komisyonu; yerinde inceleme ve ülke ziyaretlerinin 
yapılması, alan uzmanlarının dinlenmesi ve görüşlerinin alınması, alanyazındaki 
akademik araştırmaların incelenmesi sonucunda raporunu hazırlamış, konuyla ilgili 
kurumların görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin tespit ve önerilerini 8. bölümde, diğer 
konu başlıklarına yönelik tespit ve önerilerini aşağıda sunmuştur.  

POLİTİKALAR 

Ülkemizde üstün yeteneklilik alanıyla ilgili çok sayıda politika belirlenmesine 
rağmen, söz konusu politikalara uygun düzenlemeler; motivasyon eksikliği, ulusal insan 
kaynağı planlamasının yapılmamış olması, bu doğrultuda eğitim ve öğretim 
kurumlarının yapılandırılmaması vb. sebeplerle etkin bir şekilde uygulamaya 
geçirilememiştir.  

Politikaların etkin olamamasının başlıca nedenleri; 

• Kapsamlı ve sürdürülebilir bir devlet politikası olarak ele alınmaması, 
hayata geçirilmesini sağlayacak otoriter bir yapının bulunmaması, 

• Bireyin gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik “eğitimde fırsat eşitliği”ni 
sağlayamaması,  

• Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon yetersizliği, 
• Mevcut mevzuattaki işlersizlik,  

• Eğitim kademeleri arasındaki geçiş sisteminin merkezi sınava dayalı olması 
vb. 
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Öneriler:  

• Üstün yeteneklilik alanında ülke politikasına temel teşkil edebilecek, 
tarafların görevlerini, sorumluluklarını ve etkinlik alanlarını yansıtacak, 
çeşitli stratejiler içeren, ülke genelini kapsayıcı master plan hazırlanmalıdır. 
Bu planda, üstün yeteneklilik ile ilgili hedefler açık bir biçimde ortaya 
konulmalıdır. 

• Master planı hayata geçirecek, sürdürülebilir, etkin ve süreci 
değerlendirmeyi mümkün kılacak bir yapı oluşturulmalıdır. Bu 
yapı/kurum/kuruluş/kişinin çalışma şartları ve nitelikleri, yasa ile 
belirlenmelidir. Kurulacak yapı özerk ve bağımsız olmalı, yaşam boyu 
desteği hedeflemelidir. Özel bir bütçeye sahip olmalı, görevleri aşağıdaki 
ana başlıkları içermelidir; 

o Üstün yeteneklilik eğitim politika ve stratejilerinin üretilmesi,  
o Fon kaynaklarının belirlenmesi, 
o Araştırma geliştirme çalışmalarının yapılması, 
o Standartların oluşturulması, 
o Tanılama araçlarının geliştirilmesi, 
o Eğitim programlarının ve modellerinin geliştirilmesi, 
o Eğitim materyallerinin geliştirilmesi, 
o Eğitici eğitimi programlarının hazırlanması,  
o Aile eğitim programlarının geliştirilmesi, 
o Uygulamaların süreç içinde düzenli olarak değerlendirilmesi, 

• Eğitimde eşitlik ilkesi çerçevesinde, bireye ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
potansiyellerini en üst düzeye çıkaracak nitelikte eğitim sunulmasının temel 
bir insan hakkı olduğu kabul edilmelidir.  

• Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Çocuk 
Hakları Daire Başkanlığı, Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 
uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür. Bu 
gerekçe ile 2005-2006 yılında TBMM “Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere 
Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu”nun sonuç bölümünde de yer aldığı üzere, üstün yetenekli 
çocukların eğitimden yoksun bırakılması çocuk mağduriyetine sebep 
olmaktadır. Bu noktadan hareketle Çocuk Hakları Daire Başkanlığı, Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nin ulusal ve uluslararası hükümlerine istinaden, üstün 
yetenekli çocukların haklarını elde etmelerinde taraf olmalıdır.  
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• Toplumsal farkındalık yaratan, tarafların bilgilendirildiği, güncel dünya 
uygulamalarının ve yeniliklerin takip edildiği, bilimsel yayınların yer aldığı, 
ulusal internet sitesi kurulmalıdır. 

TANILAMA  

Ülkeler üstün yetenekliliği tanılamada, beklenti ve gereksinimleri 
doğrultusunda, farklı model ve yöntemler kullanmaktadır. Ülkemizde ise, yetiştirilmesi 
planlanan insan gücü hedefine bağlı olarak üstün yeteneklilik tanımının yapılmadığı, 
kullanılan model, uygulama, yöntem ve ölçme araçlarının, yapılan üstün yeteneklilik 
tanımını kapsayıcı nitelikte olmadığı görülmektedir.  

Her kademe ve türde verilen eğitim, çocuğun bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor 
gelişimine uygun olmalıdır. Yeteneklere yönelik eğitim programlarını belirlemek için; 
tanılama, -zeka testlerinin yanında- yetenek testleri, motivasyon, yaratıcılık, problem 
çözme, iletişim, karar verme gibi becerileri değerlendiren ölçme araçlarını da 
içermelidir.  

Mevcut tanılama modeli;  

• Güncelliğini yitirmesi,  
• Kolayca ulaşılabilir olması,  
• Sınırlı sürede elde edilen tek bir puana dayalı olması,  
• Bireyin farklı noktalarda aynı testi tekrar alabilmesi 

gibi nedenlerle güvenirlik ve kapsayıcılığını yitirmiştir.  

Öneriler:  

• Farklı yetenek alanlarının gerektirdiği “erkenlik ilkesi”nin göz ardı 
edilmemesi, çocuğun potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesinin 
sağlanması için yüksek potansiyel erken dönemde belirlenmeli ve 
desteklenmelidir. 

• Gelişimin en hızlı olduğu erken çocukluk döneminde, çocuğun gelişimsel 
özellikleri izlenmeli ve desteklenmelidir.  

• Üstün yetenek tanımı insan gücü hedefine bağlı olarak yapılmalı ve kabul 
edilen “üstün yetenek” tanımını/tanımlarını kapsayacak nitelikte çoklu 
kriterler belirlenmelidir. 

• Tanılama sürecinde kullanılacak ölçme araçları kapsayıcı olmalıdır. Zekâ 
testlerinin dışarıda bıraktığı, yetenek alanları, motivasyon, yaratıcılık, 
sorumluluk alma ve yerine getirme, problem çözme ve karar verme 
becerileri de değerlendirme sürecine dahil edilmelidir.  
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• Üstün yetenek tanımı kapsamında, tanılamada kullanılacak model ve 
yöntemler belirlenmelidir. 

• Tanılamada “aday gösterme”, “test etme”, “tanılama-etiketleme” ve “seçim-
yerleştirme” ile ilgili adil ve tarafsız karar vermeyi sağlayacak standartlar 
belirlenmelidir. 

• Farklı yetenek alanlarına ilişkin ulusal normlara göre geliştirilen farklı 
ölçme araçları -gözlem formları, zeka testleri, yetenek testleri, yaratıcılık, 
motivasyon, liderlik vb.- kullanılmalıdır. 

• Öğrenci yeteneği, süreklilik ilkesine göre süreçteki performansı gözetilerek -
okul içi/okul dışı edinim, portfolyo vb.-  değerlendirilmelidir.  

• Tanılama ve eğitim uygulamalarında kullanılacak “portfolyo”, öğrencilerin, 
bir ya da birkaç yetenek alanına ilişkin seçtiği ürünleri içermelidir.  

• Tanılama araçlarından biri olan zekâ testlerinin kullanılması gerektiğinde 
tek bir kesme noktasına dayalı olarak elde edilen puanlar, “gizlilik ilkesi” 
çerçevesinde çocuğa ve aileye açıklanmamalı, çocuğun üzerindeki olası 
beklenti ve baskı engellenmelidir.  

• Eğitim program ve hizmetleri ile tanılamada kullanılan mekanizmalar 
arasında uygunluk ve tutarlılık sağlanmalıdır. 

EĞİTİM UYGULAMALARI 

İlk ve ortaöğretim mevzuatında yer alan üstün yeteneklilikle ilgili; 
zenginleştirme, farklılaştırma, destek oda, sınıf atlama gibi uygulamaların sınırlı kaldığı, 
mevcut sistemde üstün yeteneklilik eğitim uygulamasının bilim ve sanat merkezi modeli 
ile yürütülmeye çalışıldığı görülmüştür.  

Öneriler:  

• Ulusal ve uluslararası mevzuattaki “özel eğitim” kavramı bütünsel bakış 
açısı ile ele alınmalı ve üstün yetenekli çocuklar özel eğitim hizmetlerinden 
yoksun bırakılmamalıdır. Kavram kapsamında üstün yeteneklilere yönelik 
uygulamalar hayata geçirilmelidir. 

• Çocuğun potansiyeli ile ilgi ve yetenek alanlarının erken yaşta 
belirlenebilmesi için eğitime erken yaşta başlanması önemlidir. Bu 
kapsamda ailelerin okul öncesi eğitim ile ilgili bilinçlendirilmesi ve erken 
çocuklukla ilgili projelerin desteklenmesi gerekmektedir.  

• Eğitim bölgelerinde mekân ve eğitici yeterliliği olan okullar, farklılaştırma 
ve zenginleştirme programlarında destek eğitim veren “koordinatör okullar” 
olarak belirlenmeli; üstün yeteneklilik konusunda destek eğitim alacak 
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öğrencilerin “koordinatör okullar”da yetenek alanlarına göre (sanat, spor, 
matematik vb.) desteklenmeleri sağlanmalıdır.  

• Eğitim bölgelerinde; Milli Eğitim Bakanlığının üstün yeteneklilikle ilgili 
politikalarını; planlayacak, yürütecek ve izleyecek, konusunda uzman 
“Bölge Koordinatörleri” belirlenmelidir.  

• “Bölge Koordinatörleri”yle iş birliğinde çalışacak, okullarındaki yönetici, 
öğretmen ve velilerin üstün yeteneklilik konusunda farkındalığı arttıcı 
çalışmaları ve okul içerisinde yapılacak etkinlikleri yürütecek “Okul 
Koordinatörleri” belirlenmeli ve eğitimleri gerçekleştirilmelidir.  

• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü 
maddesi, “ı” bendinde belirtildiği üzere, kaynaştırma yoluyla eğitimlerine 
devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları 
alanlarda destek eğitim odaları açılabilmektedir. “Okul Koordinatörleri”, 
okul bünyesinde açılması öngörülen destek eğitim odası uygulamalarını 
hayata geçirmeli ve okulda üstün yetenekliler eğitimiyle ilgili hizmetleri 
yürütmelidir.  

• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 4’üncü madde ve 
“Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” başlıklı 69’uncu maddeleri gereğince; 
özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, bireyselleştirilmiş eğitim programı 
hazırlanmasına ilişkin hükümler; gelişim özellikleri, eğitim performansları 
ve ihtiyaçları bakımından farklılık gösteren üstün yetenekli çocuklara 
yönelik olarak hayata geçirilmelidir.  

• Öğrencilerin yetenek alanlarının desteklenmesine katkıda bulunacak;  
o mentorluk 
o usta çırak ilişkisi,  
o tecrübe kazanımları (saha çalışmaları),  
o sosyal sorumluluk projeleri (değer eğitimi) vb.  
uygulamalara yer verilmelidir.  

• Örgün ve yaygın eğitimde üstün yeteneklilik eğitimi için farklı eğitim 
modelleri geliştirilmelidir. Her sınıf düzeyinde eğitim programları bireye 
özgü zenginleştirilmeli, farklılaştırılmalı ve hızlandırılmalıdır.  

• Üstün yetenekli çocuğun sosyal-duygusal gelişim özellikleri göz önünde 
bulundurularak akranlarıyla birlikte eğitim görmesine imkân verecek 
uygulamalara öncelik verilmelidir.  

• Üstün yetenekli çocuğun sosyal-duygusal gelişimi, bilişsel gelişimiyle eş 
zamanlı olmayabilir. Sınıf atlatma, özel sınıf vb. uygulamalarda bu gelişim 
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özelliği ve düzeyi göz önünde bulundurularak, her eğitim kademesinde sınıf 
atlama imkânı tanınmalıdır. 

• Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin üstten ders alma yoluyla liseyi erken 
bitirmelerine fırsat verilmelidir.  

• Ortaöğretimde öğrencinin yeterliliğini üniversitenin kabul etmesi halinde, 
üniversiteden ders alması ve aldığı dersleri içeren lisans programına 
yerleştirildiğinde, söz konusu dersten muaf tutulması sağlanmalıdır.  

• Ortaöğretim düzeyindeki okullarda üniversiteye kabul niteliği taşıyan 
zenginleştirme ve farklılaştırma uygulamaları içeren “ikinci diploma 
programı” hazırlanmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.  

• Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin kuruluş 
amaçları doğrultusunda eğitim verebilmeleri için, eğitici eğitimi 
gerçekleştirilmeli, fiziki yapıları, eğitim programları üstün yeteneklilik 
eğitimine uygun hale getirilmelidir.  

• Öğrencilerin bütün kademelerde yetenek alanlarına göre, olimpiyat ve 
yarışmalara katılması teşvik edilerek, desteklenmelidir.  

• Üstün yetenekli çocukların okul dışında, bağımsız çalışma ve araştırmasına 
fırsat tanıyan aktiviteleri (alan gezileri, yaratıcı sorun çözme programları, 
vb.) içeren projeler desteklenmelidir. 

• Üstün yetenekli çocuklara yönelik okul dışı hizmetler kapsamında;   

o Çeşitli kurumların (çocuk üniversiteleri, üniversiteler, MEB, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, 
STK’lar vb.) iş birliği ile üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarını 
dikkate alan yaz-kış kampları uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. 

o Bilim müzeleri (fen, doğa, sanat, spor, matematik, uzay vb.) 
yaygınlaştırılarak, çocukların bu müzelerden ücretsiz yararlanması 
sağlanmalıdır. 

o Yerel yönetimlerin bilim, sanat ve spor alanlarında merkezler açması 
teşvik edilmelidir.  

• Üstün yeteneklilik eğitimi alanında akademik çalışmalar (yüksek lisans, 
doktora tezleri, raporlar vb.) teşvik edilmelidir. 

• Farklı eğitim bölgelerinde çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından önerilen üstün 
yeteneklilik ile ilgili projelerin standartları ve olmazsa olmazları Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmelidir. Projeler, belirlenen standartlar 
çerçevesinde değerlendirilerek denetlenmelidir.  

• 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 33 ve 58’inci maddelerine 
istinaden üniversitelere bağlı olarak açılan “Müzik ve Bale İlköğretim 
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Okulları”  Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale 
İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği’ne 
göre eğitim öğretim yapmaktadır.  

“Madde 33: Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri belirlenen 
çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve 
ortaöğretim seviyesinde ayrı okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri 
alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş, işleyiş ve yetiştirme ile 
ilgili esasları ayrı bir yönetmelikte düzenlenir.” maddesine istinaden fen, 
sosyal ve spor alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri olan çocukların 
yetiştirilmesi için üniversite bünyesinde ilk ve ortaöğretim seviyesinde ayrı 
okullar açılmasına fırsat tanıyacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Farklı tür ve kademelerde üstün yeteneklilik eğitimi yapan devlet ve özel 
öğretim kurumlarının haftalık ders çizelgeleri, öğretim programları, ders 
kitapları ve materyalleriyle ilgili nihai karar verici organ olan Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde, üstün yeteneklilik eğitimi alanında 
uzmanlaşmış bir ekip oluşturulmalıdır.  

• Öğrencilerin eğitim ve kariyer planlamalarına hizmet etmek amacıyla, 
izleme ve değerlendirmeye yönelik verileri ihtiva eden, yönetici, öğretmen, 
öğrenci ve velilere yönelik, ulusal ve yerel veri tabanı oluşturulmalıdır.  

• Üstün yetenekli çocukların farklı tür ve kademelerde özel eğitim hizmetleri 
yönetmeliğinde tanımlanan uygulamalardan yararlanabilmesi için 
“Rehberlik ve Araştırma Merkezleri”nin etkin ve aktif rol almasını 
sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.  

• BİLSEM’ler ölçülebilir, sürdürülebilir, bulunduğu bölgeye rehberlik 
yapabilecek eğitimci ve malzeme donanımıyla zenginleştirilmiş bir yapıya 
kavuşturulmalı ve ilgili mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.  

• BİLSEM’lerde görevlendirilen yönetici ve eğiticilere, alanın gerektirdiği, 
güncel gelişmeleri kapsayan hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. 

• BİLSEM’ler çalışma saatlerinden bağımsız mesai saatleri dışında ve hafta 
sonları üstün yeteneklilik eğitimine açık olmalı, üniversiteler ve sivil toplum 
iş birliği ile çocukların bilgiye ve tecrübeye ulaşımı kolaylaştırılmalıdır. 

• BİLSEM eğitim ve eğitici tecrübeleri, ülke genelinde uygulanması 
öngörülen “Acil Eylem Planı” çerçevesinde değerlendirilmelidir. 
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İNSAN KAYNAĞI 

Özel bir alan olan üstün yeteneklilik eğitiminde, eğiticinin akademik seviyede 
iyi bir alan eğitimi alması, gelişmelere açık ve kendini yenileyebilen, araştırmacı, 
yaratıcı, lider özellikler taşıması öngörülmektedir. Komisyon çalışması boyunca ziyaret 
edilen örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, öğrenci ve veli şikâyetlerinin, eğitici ve 
yöneticiler üzerinde yoğunlaşması dikkat çekmiştir. Bu sonuç bireyden bağımsız olarak, 
hizmet öncesinde eğiticilere verilen eğitimin yeterli ve etkin olmaması ile özel eğitimi 
kapsamamasından kaynaklanmaktadır. 

Öğretmen yetiştirme programlarında;  

• Alan bilgisinin yetersiz olması,  
• Özel eğitim ve bireysel farklılıklara yer verilmemesi, 
• Meslek bilgisinin uygulamaya dönüştürülememesi vb. nedenler, 
hizmet içinde eğiticilerin etkin ve yetkin olamama sonucunu doğurmaktadır. 

Öneriler: 

• YÖK, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kontenjanları ve yurt dışı 
burslarında üstün yeteneklilik eğitimi alanında akademisyenlerin 
yetiştirilmesi için pozitif ayrımcılık yapmalıdır. 

• Üstün yeteneklilik eğitimi alanında yeterli akademisyen yetiştirilmesi için 
eğitimciler yurt dışına gönderilmeli ve aynı zamanda yurt dışındaki 
akademisyenlerin Türkiye’deki üniversitelerde görev almaları sağlanmalıdır. 

• Üstün yetenekli çocukların ve eğiticilerinin ilgi alanları doğrultusunda 
akademisyenlerle bir araya gelmelerini sağlayacak programlar 
desteklenmelidir.  

• Öğretmenlerin üstün yeteneklilik eğitimi konusunda yetkin olabilmeleri için 
YÖK tarafından eğitim fakültelerine (özellikle sınıf öğretmenliği, okul 
öncesi öğretmenliği, psikolojik danışma ve rehberlik programları) üstün 
yeteneklilik eğitimi konusunda zorunlu ders konulmalıdır. Ders kapsamında; 
özel gereksinimlilik-yüksek potansiyelin fark edilmesi ve desteklenmesine 
ilişkin içerik yer almalıdır.  

• Üstün yeteneklilik eğitiminde görevlendirilecek öğretmenlerin yetiştirilmesi 
için yüksek lisans, doktora ve kısa dönemli (3-6 aylık) sertifika programları 
açılmalıdır. 

• Öğretmen ve yöneticilerin, üstün yeteneklilik eğitiminde kullanılan farklı 
strateji ve materyaller konusunda yeterli donanıma sahip olmaları için; 
dünyada ve ülkemizde konuyla ilgili çalışma yapan akademisyen ve alan 
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uzmanlarının birikimleri, yüzyüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle 
eğitimcilere aktarılmalıdır.  

• Bütün eğitim kademelerinde görev alan öğretmen ve yöneticilerin üstün 
yeteneklilik eğitimi konusunda farkındalığın arttırılması ve yeterliliklerinin 
geliştirilmesine yönelik, hizmet içi eğitimler düzenlenmeli, bu konuda 
öğretmen el kitapları ve diğer öğretim materyalleri hazırlanmalıdır. 

• 30 Temmuz 1962 tarih ve 1214 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler 
Dergisi’nde de yayımlanan Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliği’nde 
önerilen; “üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar için gezici özel eğitim 
öğretmenliği yöntemi”, günümüzde eğitim bölgelerinde üstün yetenekli 
çocuklara yönelik destek eğitim hizmetlerine rehberlik edecek, koordinatör 
öğretmen uygulaması şeklinde hayata geçirilmelidir. 

• Eğitim bölgelerinde, üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak 
için okul destek hizmetlerine rehberlik edecek, planlama ve harekete 
geçirme sürecinde eğiticiye destek sağlayacak sorumlu koordinatörler 
istihdam edilmelidir.   

• Bölge ve okul koordinatörü ve yönetici olmaya aday kişiler, alan ve sürece 
bağlı özel sertifika programlarına alınmalıdır.  

• “Acil Eylem Planı” çerçevesinde mevcut üstün zekâlılar öğretmenliği 
bölümü mezunları, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, eğitim 
bölgelerinde koordinatör olarak değerlendirilebilir.  

• Üstün yeteneklilik konusunda çalışan eğiticilerin, program farklılaştırma ve 
zenginleştirme uygulamaları sürecinde akademisyenlerle iş birliği 
yapmasına zemin hazırlanmalı ve desteklenmelidir.   

• TÜBİTAK, TÜBA ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile mentorluk eğitimi 
ve destek eğitim programları hayata geçirilmeli, alandaki rehber eksikliği 
giderilmeye çalışılmalıdır.  

• TÜBA, üyelerini üstün yetenekli öğrencilerle buluşturarak çocukların 
motivasyonuna destek olmalıdır. Kültür Bakanlığı ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, desteklediği sanatçı ve sporcuların alanlarındaki üstün yetenekli 
çocuklara mentorluk yapmasını teşvik etmelidir.  

• Üstün yeteneklilik eğitiminde görev alacak eğitici/öğretici ve mentorların 
çalışma şartları esnek olarak düzenlenmelidir. 
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AİLE VE TOPLUM 

Ailenin erken yaşta çocuğun yüksek potansiyelini fark etmesi, ihtiyaçları 
doğrultusunda desteklenmesi, toplumda farkındalık oluşturulması için çalışmaların 
yapılması önemlidir. Üstün yeteneklilik konusu, aile, kamu ve toplumun ortak 
sorumluluğudur. Komisyon çalışmalarında alan uzmanlarının paylaşımları ve ailelerle 
yapılan görüşmelerde; tarafların çocuğun yüksek yararını gözetirken karşılaştıkları 
durumlar aşağıdaki ana başlıklarda birleşmektedir; 

• Üstün yeteneği-yüksek potansiyeli desteklemede ailenin rolünün 
tanımlanmaması ve ailelerin konuya ilişkin başvuru ve yardım kaynakları 
konusunda bilgilendirilmemesi,  

• Anne ve babanın çocuğun gelişim sürecini takip etmede yeterli donanıma 
sahip olmaması, 

• Çocuğun yetenekleriyle, ailenin beklentileri arasındaki farkın çocuktaki 
motivasyonu düşürmesi, 

• Büyüklerin, küçüklerin zekâsını “bilmişlik, ukalalık, saygısızlık” olarak 
nitelendirmesiyle çocuğun kendini gizlemesi, 

• Tanılama sürecinde aileye rehberlik edilmemesi, 
• Tanılamanın çocuk üzerinde abartılı beklentiye dönüşmesi,  

• Üstün yetenekli çocuğun sosyal ilişkilerde zorlanması sebebiyle sosyal-
duygusal problemler yaşaması, 

• Toplumsal farkındalığın oluşmaması vb.  

Öneriler:  

•  “Erkenlik ilkesi” paralelinde doğumdan itibaren yapılacak gelişimsel takip 
ile çocuğun potansiyelini nasıl destekleyebileceğine ilişkin, ailelere yol 
gösterici olunmalıdır. Gelişimsel takip Sağlık Bakanlığı -Aile Sağlık 
Merkezleri- doktor ve çocuk gelişimi uzmanı ile yapılmalıdır. 

• Üstün yetenek-yüksek potansiyelin belirlendiği andan itibaren başvuru 
kaynakları belli ve ulaşılabilir olmalıdır. MEB - Sağlık Bakanlığı - Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliği ile başvuru kaynakları belirlenmelidir.  

• Üstün yetenek-yüksek potansiyelin belirlendiği andan itibaren gelişimsel 
verilerin kayıt altına alınarak kurumlar arası bilgi akışı sağlanmalıdır. Sağlık 
Bakanlığında doğumla başlayan gelişimsel takip dosyası, okul çağı ile 
birlikte sistem üzerinden MEB’e aktarılmalıdır. 

• Etkili anne babalık becerilerinin yaşam becerileri hâline getirilmesi için 
seminer, kurs, atölye vb. çalışmalar yapılmalıdır. MEB ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı Protokolü ile Aile Eğitim Programları-Modülleri 
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Hazırlanmalı, eğitici eğitiminden başlayarak uygulamalı aile eğitimleri 
gerçekleştirilmelidir.  

• Anne baba, okul öncesi dönemden başlayarak çocuğun potansiyelini fark 
etmesi ve çocukta var olan potansiyeli en üst düzeyde kullanabilmesini 
destekleyici çalışma ve eğitimlere dâhil edilmelidir.  

• Çocuğun yeteneği ve farklılığı aile için sorun hâline gelmeden önce, 
çocuğun gelişimini izleme sürecinde ilgili kurumlar rehberlik hizmetleri 
vermeli, aile eğitimi programları bu yönden zenginleştirilmeli ve aile 
çocuktaki farklılığa hazırlanmalıdır.  

• Tanılama sürecine ilişkin aileye sağlanacak psikolojik destek ile çocuk 
üzerindeki beklentilerin oluşturacağı olumsuz yargıların ortadan 
kaldırılmasına zemin hazırlanmalıdır. 

• Üstün yetenekliliğin doğru algılanmasında toplumsal farkındalığa katkısı 
olması beklenen iletişim organları; çocuğun yüksek yararını gözeterek 
konuyu çocuk odaklı değil, yeteneğe ve yeteneğin geliştirilmesine destek 
olacak içerikle ele almalıdır.  

• Üstün yetenekli öğrenci, öğretmen ve ailelere, örgün eğitim sisteminin 
dışında destek ve yönlendirmenin yapılabileceği kurumlar oluşturulmalıdır.  

• Ulaşılabilir güncel ve güvenilir e-ortamlar oluşturulmalıdır.  
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ASDEP Projesi ile ailelere ulaşmayı 

amaçlayan görevliler, yüksek potansiyelli olduğu düşünülen çocuklarla ilgili 
aile rehberliği yapmalı, ailenin ve çocuğun konuyla ilgili hizmet almasına 
zemin hazırlamalıdır.  

• Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, aile ve topluma yönelik; 
koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici rehberlik ve rehabilite edici, sosyal 
hizmet faaliyetleri kapsamında, ailelere rehberlik edecek aile eğitim 
programları hazırlanmalıdır.  

İSTİHDAM 

Üstün yetenekli çocukların potansiyellerini kullanmalarını sağlayacak, 
yeteneklerine uygun eğitim almaları ve istihdam endişesi taşımamaları başarı ve 
motivasyonları açısından önemli bir konudur. Üstün yetenekli bireylere sunulan 
imkânlar ve bireylerin yetenek alanlarına paralel istihdam edilmeleri, ülkelerin; 
ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik alandaki gelişmelerine önemli katkı 
sağlamaktadır.  
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Komisyonumuz tarafından yapılan çalışmalarda öne çıkan başlıklar şunlardır: 

• Üstün yetenekli çocukların eğitim sürecinde gelecek endişesi, çevre baskısı,  
yetenek alanlarında istihdam edilemeyecekleri kaygısı, araştırma ve proje 
çalışmalarını sekteye uğratmaktadır, 

• Üstün yetenekli bireyler, eğitimlerini tamamladıktan sonra alanları 
doğrultusunda çalışma fırsatı sunan cazibe merkezlerine yönelmektedir,  

• Genellikle kuruluşlar, sorumluluk alanlarını üstün yetenekliliğin tespiti ve 
eğitimi ile sınırlamakta, eğitim ile istihdam arasındaki bağlantı ihmal 
edilmektedir.  

Öneriler:  

• TÜBA ve TÜBİTAK üstün yetenekli ve bilim insanı adayı gençlerin özgür 
bilimsel ortamda araştırma yapmalarını ve istihdam edilmelerini sağlayacak 
biçimde donanımlı araştırma enstitüleri kurmalıdır.   

• Özel sektörün üstün yetenekli çocukların çalışmalarına sponsor olmaları 
teşvik edilmelidir. 

• Üstün yetenekli çocukların yaratıcılıklarını ortaya koyacak, patent ve faydalı 
model niteliği taşıyan çalışmaları ilgili kurum/kuruluşlar tarafından 
desteklenmelidir.   

• Üstün yeteneklinin beyin göçünün engellenmesi için, özel ve kapsayıcı, 
üstün yetenekli bireyleri cesaretlendirecek tedbirler içeren istihdam 
politikaları oluşturulmalıdır.  

• Üstün yetenekli çocukların eğitim sürecinde yeteneklerine uygun meslek 
alanlarına yönlendirecek meslek danışmanlığı sistemi oluşturmalıdır. 
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“Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve 
Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması” amacıyla 
kurulan, 10/136, 176, 177, 178, 179, 180, 181 Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonunun, yaptığı araştırma ve incelemeler sonucu düzenlemiş olduğu bu rapor, 
Genel Kurula sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

 

 Başkan Başkan Vekili Sözcü 

 Halide İncekara Yüksel Özden Çiğdem Münevver Ökten 

 İstanbul Muğla Mersin 

 Kâtip Üye Üye 

 Temel Coşkun Ali Halaman Mehmet Emrehan Halıcı 

 Yalova Adana Ankara 

 Üye Üye Üye 

 Tülay Selamoğlu Ahmet Duran Bulut Hüsamettin Zenderlioğlu 

 Ankara Balıkesir Bitlis 

 Üye Üye Üye 

 Recep Gürkan Fatma Nur Serter Hüseyin Bürge 

 Edirne İstanbul İstanbul 

 Üye Üye Üye 

 Mustafa Ataş Şirin Ünal Hülya Güven 

 İstanbul İstanbul İzmir 

 Üye Üye 

 Gönül Bekin Şahkulubey Dilek Yüksel 

 Mardin Tokat 
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EK I. TUTANAK ÖZETLERİ 

05.04.2012 Tarihli 1. Toplantı Notu Özeti 

Bu toplantıda Başkanlık Divanı seçimi yapılmış, ardından Komisyonun 
çalışmaları için gerekli kararlar alınmıştır. Bu toplantıda tutanak tutulmamıştır. 

11.04.2012 Tarihli 2. Toplantı Tutanak Özeti 

Bu toplantıda; Komisyonun çalışma süreci, haftada kaç gün ve hangi saatlerde 
toplanacağı, konuşma süreleri ve toplantılara katılım ile ilgili diğer konular 
görüşülmüştür. 

Komisyon Başkanı; 

Komisyonun üç aylık çalışma süresinin olduğunu, gerekli görülmesi hâlinde bir 
ay ek süre alınabileceğini, 

Toplantılara akademisyen, bürokrat, yerel yönetim temsilcileri ile diğer ilgili 
kişi ve kurumların çağrılabileceğini, 

BİLSEM’lerin önemli olduğunu, ancak bunların zeki ve yetenekli çocukların 
ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduklarını ve bunların gelecek vaat etmediklerini, 

Ömür boyu zekâyı geliştirmek ve kullanmakla ilgili birkaç tane kamu spotunun 
ilgili bir kuruma hazırlatılabileceğini ve bunların ulusal televizyonlarda yayınlanmasının 
sağlanabileceğini, 

Tüm toplantılarda tam tutanak tutulacağını ve bunların erişime açık 
tutulacağını, 

Sonraki Komisyon toplantısında Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan Sarı’nın dinleneceğini ve 
Komisyonun yerinde inceleme gezileriyle çalışmalarını devam ettireceğini 

ifade etmiştir. 

Toplantıda; Komisyonun haftada 3 gün çalışma yapması, çalışmaların grup 
toplantılarının olmadığı gün ve saatlerde yapılmasına karar verilmiştir. 
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17.04.2012 Tarihli 3. Toplantı Tutanak Özeti 

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Hakan 
SARI özetle, 

Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılanması sürecinde Özel Eğitim 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde altı grup başkanlığı ve bir özel büro 
oluşturulduğunu, bunların içerisinde Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup 
Başkanlığının da bulunduğunu, 

Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı’nın üstün yetenekli 
çocukların eğitimleri, bunlarla ilgili programlarının geliştirilmesi, en üst düzeydeki 
modellerin uyarlanması, bu çocukların okul öncesinden başlanarak ülkemize 
kazandırılması ve bu çocuklardan sadece ülkemizin değil diğer ülkelerin de en iyi 
şekilde yararlanmalarının sağlanması konusunda çalışmalar yaptığını, 

Ülkemizde Enderun okulları üzerine yapılan çalışmalar sınırlı olsa da bu 
okulların tarihimizde üstün yetenekli çocuklarla ilgili önemli örnekler olduklarını, 
15’inci yüzyılda kurulan bu okullarda üstün yeteneklilerin eğitildiğini ve okul 
programlarının özel olarak hazırlandığını, eğitmenlerin özel olarak seçildiğini, 

1980’li yıllarda, üst özel sınıflar açılmasına rağmen bunların uzun süre devam 
etmediğini, 

Dünyada üstün yetenekli çocuk eğitimlerinin 1920’lerde başladığını, Türkiye’de 
ise üstün yetenekli/zekâlı çocukların eğitiminin 1970’lerde ciddi olarak gündeme 
gelmeye başladığını, son yıllarda konu ile ilgili çalışmaların ivme kazandığını, Prof. Dr. 
Necate BAYKOÇ DÖNMEZ, Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN gibi akademisyenlerin konu 
ile ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını, 

Anadolu Üniversitesinde üstün yeteneklilerle ilgili konularda çalışan 
akademisyenlerin olduğunu ve İstanbul Üniversitesinde Üstün Yetenekliler Öğretmenliği 
Ana Bilim Dalı kurulduğunu ve bu ana bilim dalında üstün yetenekliler konusunda 
uzman öğretmenlerin yetiştirildiğini, 

Siyasetçilerin, üstün yeteneklilerin eğitimlerine eğilmeye başlamasının ve 
Mecliste konuyla ilgili bir Araştırma Komisyonunun kurulmasının önemli olduğunu, 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Hizmetleri Yönetmeliği’nin hem engelli çocukların ihtiyaçlarına hem de özel eğitim 
kapsamı içerisinde olan üstün yetenekli çocukların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
değiştirmek için çalışıldığını belirtmiştir. Bu konuyla ilgili olarak mevzuat komisyonu 
kurulduğunu, bu kapsamda diğer ülke modellerinin incelenerek bu çocuklarla ilgili 
ülkemize uygun en iyi modelin ne olduğu ile ilgili çalışmaların başladığını, 
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Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin içerisinde Özel Eğitim Hizmetleri 
Merkezi ve Rehberlik Hizmetleri Merkezi adında iki yeni birim kurulduğunu, 

BİLSEM’lerin fiziki koşullarının kinestetik yetenek denilen atletizm, halter, 
güreş, yüzme gibi fiziksel yeteneklerin geliştirilmesi için yeterli olmadığını, 

Sadece dil ve matematik gibi alanlar değil yüzücülük, atletizm gibi alanlardaki 
yetenekler de eğitim kapsamına girdiği için bunların da Millî Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev alanı içerisinde olduğunu 
ancak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile bu konularda iş birliği yapılması 
gerektiğini, 

Özel Eğitim Yönetmeliği çıktıktan sonra BİLSEM’lere yeni bir yapı 
kazandırılacağını, 

Üstün yeteneklilerle ilgili yapılacak çalışmalar kapsamında sadece programın 
farklılaştırılması, bireysel eğitim programlarının geliştirilmesinin yeterli olmayacağı, 
üniversitelerle iş birliği yapılarak öğretmenlerin niteliğinin de artırılması gerektiğini, 

Lisans programlarının, YÖK’le yapılacak iş birliği ile yeniden gözden 
geçirilmesi, üstün yeteneklileri eğitecek öğretmenlerin yetişmesi için konuyla ilgili 
lisans, lisansüstü ve doktora programlarının açılması gerektiğini, 

Ülkemize ait bir zekâ testi geliştirme çalışması içerisinde olduklarını, bunun 
yanında WISC-R testinin son sürümünün de satın alınarak ülkemize uyarlanacağını, 

BİLSEM’lerle ilgili 2 çalıştay yapıldığını, bunların raporlarının hazırlandığını, 

Millî Eğitim Bakanlığında yeni bir yapılanma olduğunu ve üstün yeteneklilerle 
ilgili bir birimin kurulduğunu, 

WISC-R testini yapma hakkının Türkiye’de her kurumda olmadığını, bu testin 
ancak bir dernek inisiyatifiyle çocuklara uygulandığını, 

Şu anda 16 bin rehber öğretmen ve 42.500 okulun olduğunu; rehber öğretmen 
sayısının yetersiz olduğunu, 

BİLSEM’lere giden öğrencilerin liseden sonraki evrelerde takip edilmediğini, 
bu nedenle öğrencilerin hangi işi yaptıkları ya da nerede okuduklarıyla ilgili verilerin 
bulunmadığını, 

BİLSEM’lerle, otistik çocuklar eğitim merkezlerine atanacak yöneticilerin belli 
özellikleri taşıması, bu yöneticilerin Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce kurulan bir komisyonun onayından sonra İnsan Kaynakları Genel 
Müdürlüğüyle ortak atanması gerektiğini ve bu konuda çalıştıklarını, 
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Millî Eğitim Bakanlığının özel eğitim ile ilgili konularda Sağlık Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bakanlıklarla iş birliği 
yapması gerektiğini; Millî Eğitim Bakanlığının bu konularda sadece koordinatör 
bakanlık olarak çalışması gerektiğini, 

BİLSEM’lerde çocukların hepsini eğitmenin mümkün olmadığını (zaman kaybı 
gibi sebeplerle), öğretmenlerin okulda çocuğa gerekli eğitimi vermesi gerektiğini; burada 
çocuğun genel eğitim programı içerisinde yeteneklerine göre farklılaştırılmış bir 
programla eğitilmesinin önemli olduğunu, 

Her yıl bir sınıf atlatma uygulamasına karşı olduklarını, 

BİLSEM’lere bazı bürokrat çocuklarının alındığıyla ilgili iddiaların asılsız 
olduğunu, zaten uygulanan sınavlarla böyle bir durumun söz konusu olamayacağını, 

YÖK’ün öğretmenlik meslek bilgisi dersleri arasında özel eğitimle ilgili bir 
dersin olmadığını; eğitim fakültelerinde üstün yetenekliler konusunda bilinçlenmenin 
sağlanabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün YÖK’e 540 saatlik bir sertifika programı yapılması önerisinde olduğunu, 

Zekâ testlerinin ticari bir metaya dönüştürülebileceği endişelerinin haklı 
olduğunu, buna çok dikkat ettiklerini, 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını, 

BİLSEM’lerde öğrencilerin devamsızlıklarını ve bunların sebeplerini takip eden 
bir sistemin olmadığını, 

ifade etmiştir. 

Aynı toplantıda söz alan Prof. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ özetle, 

Özel eğitimde siyasi iradenin belirleyici faktör olduğunu, 

Bilim ve sanat merkezlerinin sayılarının artırılması gerektiğini, 

Sınıf atlamanın 1 defaya özgü olduğunu, sınıf atlama sisteminin geliştirilmesi 
gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocuklara burs verilmesi gerektiğini, 

BİLSEM’lerin tüm eksikliklerine rağmen geliştirilerek korunması gerektiğini, 
İngiltere gibi ülkelerin bu modeli uygulamak için incelemeye aldığını 

ifade etmiştir. 
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18.04.2012 Tarihli 4. Toplantı Tutanak Özeti 

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN özetle, 

“Üstün zekâlı”nın herkes tarafından benimsenmiş bir tanımının olmadığını; her 
kurama, araştırıcıya, yaklaşıma göre farklı şekilde tanımlandığını, bunların 
toplumlardaki oranının yaklaşık % 2 olduğunu, 

Toplumda üstün yetenekli çocuklarla ilgili çoğu doğru olmayan söylencelerin 
olduğunu, 

Toplumda, üstün yetenekli çocuklara ilave eğitim verilmesi durumunda elit bir 
sınıfın ortaya çıkacağı endişesinin olduğunu, 

Fen liselerinin kuruluş amacının üstün yetenekli çocukları eğitmek olduğunu, 

1964-1972 yılları arasında Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa illerinde yapılan 
üst özel sınıf uygulamasının bazı kesimlerin kendi çocuklarını bu sınıflara haksız olarak 
yerleştirmeye çalışma çabaları sonucunda sona erdiğini, 

Üç-altı yaş grubundaki çocukların zekâsını ölçecek bir testin olmadığını, bu 
çocukların keşfi için okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması gerektiğini, 

Yeteneğin her yaşta ortaya çıkabileceğini; yaşa bağlı olmadığını, 

Üstün yeteneklilerin ayrı bir eğitim kurumunda eğitilmesini desteklemediğini; 
bu çocukların kendilerine benzemeyen akranlarıyla birlikte eğitilmesi gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocukların öğretmenlerinin yüksek lisans düzeyinde 
yetiştirilmesi gerektiğini; bu nedenle, konu ile ilgili tezsiz yüksek lisans imkânlarının 
artırılmasının yerinde olacağını, 

Sınıf sisteminden vazgeçilerek ders sistemiyle çocuğun kendi hızında 
yürümesini sağlayacak bir sistemin oluşturulması gerektiğini, 

Üniversite öğrenimi öncesinde üstün yetenekli olduğu tespit edilen çocuklarla 
diğerlerinin aynı üniversite sınavına girmesinin haksızlık olduğunu; bu çocukların 
üniversite öncesinde aldıkları fazla derslerin kredilendirilmesi gerektiğini, 

Normal çocuklarla üstün yetenekli çocukların birlikte eğitilmelerinin normal 
çocukların seviyesini yukarı çekeceğini, 

Fen liselerinin niteliğinin değiştirilmesi ve lise türlerinin sayısının azaltılması 
gerektiğini, 

Üstün yeteneklilerle ilgili konuların devlet politikası olarak ele alınması 
gerektiğini, 
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IQ’sü 150’nin üzerindeki çocukların ayrı okullarda eğitilmesi gerektiğini ancak 
diğer üstün zekâlıların normal eğitim sistemi içerisinde destek sınıf, destek odaları ve 
BİLSEM destekleriyle eğitilmeleri gerektiğini, 

Yeni eğitim sisteminin (4+4+4) üstün yetenekli çocuk eğitimi için fırsat 
olabileceğini 

ifade etmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM özetle, 

Çocukların “üstün yetenekli” diye nitelendirilmesinin çocukların sağlığı 
üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarabileceğini, 

Üstün yetenekli çocuk eğitiminin bir sektör hâline geldiğini, 

Zekânın standart bir tanımının olmadığını; her ekolün kendine özgü bir zekâ 
tanımının olduğunu, 

Dünyada kullanılan zekâ testlerinin Türk kültürüne uyarlanmasının önemli 
olduğunu, 

Zekâ testlerinin tek bir zekâyı ölçtüğünü, bu nedenle bu testler kullanılırken 
tanılamada dikkatli olunması gerektiğini, 

Zekâ testlerini uygulayacak personel bulmada sıkıntılar yaşandığını, 

Zekâ ile kişilik arasında birebir ilişkinin olmadığını, 

Çocuklara verilecek değerler eğitiminin önemli olduğunu, 

Üstün yetenekli/zekâlı çocukların kendilerini gerçekleştiremedikleri ortamlarda 
psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabileceklerini; bunların önüne geçmek için bilinçli 
bir çevre tarafından desteklenmeleri gerektiğini, 

Öğretmen olma ölçütlerinin değişmesi gerektiğini, 

Psikologların eğitim ve öğretim hayatında daha yoğun şekilde kullanılması 
gerektiğini, 

Okulların 24 saat açık olması ve kullanılması gerektiğini, 

Zekâ testlerinin zekânın ölçülmesinde tek belirleyici faktör olarak görülmemesi 
gerektiğini, 

Sadece öğretmenlerin değil çocuk mahkemelerinde çalışan hâkimlerin de çocuk 
psikolojisi konusunda eğitim alması gerektiğini 

ifade etmiştir. 
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24.04.2012 Tarihli 5. Toplantı Tutanak Özeti 

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi ile Ankara Fen Lisesi’ne 
yapılan yerinde inceleme ziyaretleri hakkında Komisyon Başkanı Sn. Halide 
İNCEKARA ve komisyon üyeleri özetle, 

Ankara Fen Lisesi öğrencilerinin ciddi bir gelecek endişesi taşıdıklarını, 

Öğrencilerin Fen lisesine yüksek bir başarıyla geldiklerini ancak üniversite 
sınavında başarılarının düştüğünü, 

Öğrencilerin yurt dışında eğitimlerine devam etmek istediklerini ancak 
imkânlarının sınırlı olduğunu, 

Ders programlarının tek tip olduğunu, esnek ve yurt dışıyla uyumlu olmadığını, 

İkinci yabancı dil dersinin müfredatta göründüğünü ancak dil öğretmenlerinin 
olmadığını, 

Üniversite giriş sisteminin okuldaki eğitimle uyumlu olmadığını, 

Yeni eğitim sistemiyle (4+4+4) getirilen katsayı düzenlemesinin fen liseleri gibi 
son derece üstün nitelikte ve zor not alınan okullar açısından bir haksızlık yarattığını, 

Fen liselerinin niteliklerinin giderek kaybolduğunu ve deneysel çalışmaların 
giderek azaldığını, 

Öğrencilere sanatsal yeteneklerini geliştirecek ortamın sunulmadığını, 

Okulun sürekli bir güvenlik hizmetinin olmadığını, bu nedenle yurtta kalan 
öğrencilerin kendilerini güvende hissetmediklerini, 

Okulun elektrik ve su tesisatının çok eskimiş olduğunu, 

Hizmetli personel sayısının yetersiz olduğunu, 

Yurt koşullarının yetersiz olduğunu, 

Türkiye’nin en başarılı çocuklarının okuduğu bir lisede bugüne kadar kaç 
mezun verildiğinin ve bu mezunların hangi konumlarda olduğunun bilinmediğini, 

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezinde olumlu çalışmalar yapıldığını 

ifade etmişlerdir. 
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Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur SAK özetle, 

Dünya genelinde, üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgili 27 farklı türde 
eğitim programı olduğunu, 

Türkiye, fen lisesi uygulamasına (Güney) Kore’den önce başlamasına rağmen 
Türkiye’de fen lisesi sayısının çok fazla artırılmasının kaliteyi azalttığını, 

Dünya genelinde, üstün yetenekli çocukların tanılanmasında bireysel ve grup 
zekâ ölçeklerinin kullanıldığını, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde üstün yetenekli çocuk eğitiminin yasayla 
garanti altına alındığını ve devletin her üstün yetenekli için bütçe ayırdığını, 

Her devletin kendi toplumlarındaki üstün yetenekli dilimini kendi ekonomik 
gelişmişliklerine göre belirlediğini (Örneğin devletin kaynakları % 5’lik kesimi 
eğitebilmeye yetiyorsa toplumdaki % 5’lik kesime ulaştıklarını), böylece ekonomik 
imkânlar arttıkça ülkelerin potansiyel üstün yeteneklileri de eğitmeye başladıklarını, 
Türkiye’de üstün yetenekli eğitiminin sadece BİLSEM’lerde yapıldığını, bu merkezlere 
giden 11 bin çocuk, toplam öğrenci sayısına bölündüğünde Türkiye’de % 0,1’lik kesimin 
üstün yetenekli eğitimi aldığını, 

ABD gibi aile örgütlenmelerinin olduğu ülkelerde üstün yetenekli eğitiminin 
gelişmiş olduğunu, Türkiye’de ise üstün yetenekli çocuk ailelerinin örgütlenemediğini, 

Eğitim modeli seçiminin merkezden belirlenmemesi, yerel uygulayıcıların 
kararına bırakılması gerektiğini; en iyi uygulanan yerel modelin de Türkiye genelinde 
kullanılması gerektiğini, 

Üniversite ile fen liseleri iş birliğinin sağlanması ve fen liselerinden 
üniversiteye geçişte teşvik sisteminin getirilmesi gerektiğini, üniversitelerdeki fen 
fakültelerinin belli bölümlerinde fen lisesi öğrencilerine kontenjanlar ayrılması 
düşüncesinin (Güney) Kore’de başarıyla uygulanan bir model olduğunu, 

Türkiye’de ulusal üstün yetenek veya üstün zekâ AR-GE merkezinin kurulması 
gerektiğini, bu merkezin eğitim modellerini, programlarını, stratejilerini ve politikalarını 
üreteceğini, bunun yanında öğretmenlere eğitim vereceğini, yüksek lisans ve doktora 
programlarını yürütmekle görevli kılınabileceğini, üstün yetenekli çocukların eğitiminde 
gelişme kaydeden ülkelerde mutlaka böyle bir merkez olduğunu, 

Öğretmen eğitiminin önem taşıdığını, mevcut sistemde öğretmenlerin üstün 
yetenekli çocukları tanımadıklarını, sorunları çözmekte yetersiz kaldıklarını, 

Okullara “koordinatör öğretmen” uygulamasının getirilmesi gerektiğini, 
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Zekâ ölçeği ülke çapında olabileceği gibi her bölgenin, ilin kendisine özgü bir 
ölçeğinin bulunabileceğini, 

Özel sektörün üstün yetenekli eğitimine dâhil edilmesi gerektiğini, 

Bilim ve sanat merkezlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini, bu merkezlerin 
standart bir programının olması, programların öğretmenlerin inisiyatifine bırakılmaması 
gerektiğini, 

Türkiye’de, ilköğretim düzeyinde özel okul modeli uygulamasının gerektiğini, 

Büyük şehirlerdeki merkezî okullarda özel sınıflar oluşturularak kenar 
mahallelerdeki çocukların servislerle buralara taşınması gerektiğini, 

Mentorluk sisteminin uygulanması gerektiğini, 

Dünyada uygulanan modeller içerisinde en başarılı üç programın sırasıyla özel 
okul, özel sınıf ve mentorluk programı olduğunu, 

Çocuk üniversiteleri kurulmasının olumlu bir gelişme olduğunu, üniversitelerin 
üstün yetenekli çocuklarla ilgili bölümler açmaları gerektiğini 

ifade etmiştir. 

26.04.2012 Tarihli 6. Toplantı Tutanak Özeti 

Komisyon Başkanı Halide İNCEKARA ile Komisyon üyeleri Sincan Çocuk 
Cezaevi’ne yapılan yerinde inceleme ziyareti hakkında özetle, 

Cezaevindeki imkânların daha önce ziyaret edilen bazı okullardaki çocuklara 
bile tanınmadığını, 

Cezaevindeki şartların birkaç sene öncesine oranla önemli ölçüde düzeldiğini 

ifade etmişlerdir. 

Komisyon toplantısına katılan Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ümit DAVASLIGİL özetle, 

TBMM gibi önemli bir kurumda üstün yetenekli çocuklarla ilgili ilk defa 
toplantı yapıldığını, 

Üstün yetenekli çocuklara kapasitelerine uygun bir eğitim olanağı 
sunulmamasının temel bir insan hakkı ihlali olduğunu, 

Geleneksel eğitim sisteminde tüm öğrencilere verilen eğitimin aynı olduğunu, 
modern eğitim sistemlerinde ise öğrencilere, kapasiteleri göz önünde bulundurularak 
eğitim verildiğini (farklılaştırma), 
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Eğitim programının içerik, yöntem ve ürün gibi üç temel ögesi olduğunu, bu 
ögelerin öğrencilerin öğrenme stili, hazır bulunmuşluk ve ilgisine göre farklılaştırılması 
gerektiğini, aksi takdirde öğretimin üstün öğrencinin hız ve düzeyine uygun 
olamayacağını, 

Bilim, Sanat, Spor, Araştırma ve Geliştirme Akademisi adında bir üst kurulun 
kurularak üstün yetenekli eğitiminde koordinatör olması gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocuklarla eğitim gören normal çocukların kendilerini daha 
fazla geliştirdiklerini, 

Üstün yetenekli çocuklarda adalet duygusunun çok erken geliştiğini ve idealist 
olduklarını, bu nedenle olaylardan çok kolay etkilendiklerini, 

Üstün yeteneklilere verilen değerler eğitiminin çok önemli olduğunu, 

Üstün yetenekli çocuk öğretmenlerinin sözleşmeli olması ve teşviklerle 
desteklenmelerinin yerinde olacağını 

ifade etmiştir. 

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR özetle, 

Üniversitelere üstün yetenekli çocukların eğitimini koordine etme rolü 
verilecekse yaptırım uygulama yetkisinin de verilmesi gerektiğini, 

İstanbul-Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulunda Millî Eğitim Bakanlığı 
müfredatının farklılaştırılarak 2 sınıfta uygulandığını,  sınıfların yarısının üstün yetenekli 
diğer yarısının normal öğrencilerden oluştuğunu, 

Üstün yetenekli çocuk öğretmenlerinin seçiminin çok önemli olduğunu, 

Ülkemizde üstün yetenekli çocukların eğitiminde bir standart olmadığını, 

Gelişmiş ülkelerde üstün yetenekli çocukların öğretmenlerinin en az yüksek 
lisans mezunlarından ya da konu ile ilgili sertifika programlarını tamamlayanlardan 
seçildiğini, 

YÖK tarafından konulan bazı bölümlerin açılması için belli sayıda 
akademisyenin varlığı şartının üstün yetenekli çocuklarla ilgili bölümlerde kaldırılması 
gerektiğini, 

Üstün yetenekliler için uygulanacak bir program önerisinin Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığına gönderildiğini ancak kendilerinden bir cevap alınmadığını 

ifade etmiştir. 
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09.05.2012 Tarihli 7. Toplantı Tutanak Özeti 

Komisyon Başkanı Halide İNCEKARA ve Komisyon üyeleri, 2-3-4 Mayıs 
2012 tarihlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova’ya yapılan yerinde inceleme 
ziyaretleri hakkında özetle; 

Ziyaret edilen okullarda bazı öğrencilerin fizik gibi alanlarda başarılı olmalarına 
rağmen bu derslerdeki başarılarının üniversiteye girişte kendilerine bir avantaj 
sağlamamasından dolayı proje çalışmalarına katılmadıklarını, 

Fen liselerinin “üniversiteye hazırlık kursu” hâline geldiğini, 

Ziyaret edilen bazı özel okulların günün 15 saati açık olduğunu, böylece bu 
okullardan maksimum fayda sağlandığını, 

Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulunda uygulanan projenin başarılı 
sayılamayacağını, 

Bayrampaşa Bilim Merkezinin yerel yönetim eliyle yapılmış güzel bir örnek 
olduğunu 

ifade etmişlerdir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı-Spor Genel Müdür Yardımcısı Tamer 
TAŞPINAR özetle, 

Yetenekli sporcuların kişisel müracaat ve yurt genelinde organize olmuş 
federasyonlar aracılığıyla tespit edildiğini, bu federasyonların bazılarının gelirlerinin 
sponsorlar aracılığıyla sağlandığını diğerlerinin bütçelerinin ise bakanlık tarafından 
sağlandığını, 

Spor federasyonlarının millî takımları oluşturmak, millî takım antrenörlerini 
tespit etmek, sporcu seçimlerini yapmak ve onlara destek vermek, ödüllendirmek, bu 
faaliyetlerini yapacak kamp eğitim merkezlerini, spor salonlarını temin etmek ve/veya 
inşa etmek gibi görevlerinin olduğunu, 

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor salonlarının okulların hizmetine 
sunulacağını, 

Türkiye’nin her ilinde gençlik merkezleri oluşturduklarını, 

Bakanlıkça tespit edilen başarılı sporcuların üniversiteye gitmek istemesi 
nedeniyle spor çalışmalarını bıraktıklarını, 

Türkiye’de yeterli sayıda antrenman sahasının olmadığını, spor liselerinin 
antrenman salonlarıyla birlikte kurulması gerektiğini, 
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Türk sporundaki yabancı antrenör sayısının azaltılması ve Türk antrenörlerin 
yetiştirilmesi gerektiğini, 

Gençlik ve Spor Bakanlığının Millî Eğitim Bakanlığı ile protokoller 
imzalayarak spor okulları projesinde birlikte çalıştıklarını, 

Okullarda verilen beden eğitimi dersinin amacının sporcu yetiştirmek değil 
öğrencilere spor kültürünün aşılanması olduğunu, 

Son on yılda Türkiye’de dünya çapında spor komplekslerinin yapıldığını 

ifade etmiştir. 

Toplantıya Katılan Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi ŞİRİN özetle, 

Türkiye’nin üstün yetenekli çocukların eğitilmesinde çok geç kaldığını, 

Eğitim sistemimizin çocukların yeteneklerini eşitlediğini, onları 
normalleştirdiğini, 

Devlet, toplum ve üniversitelerin üstün yetenekli çocuklar konusuna uzun 
süredir duyarsız kaldığını, 

Bilim ve sanat merkezlerinin proje odaklı çalışmadığını, 

Üstün yetenekli çocuklarla ilgili projelerin bürokrasiye takıldığını, bu nedenle 
konuda bir ilerleme sağlanamadığını, 

Hedef kitlemizdeki çocukların topluma oranının % 2’den fazla olması 
gerektiğini, bu oranın (Güney) Kore örneğinden yola çıkılarak % 14 yapılması 
gerektiğini, 

Millî Eğitim Bakanlığındaki bir iç denetleme raporunda belirtildiği gibi alt zekâ 
grubuna yönelik bütün faaliyetlerin idari ve yasal dayanakları bulunmasına rağmen üst 
zekâ grubuna yönelik, bir önergeyle kurulan bilim ve sanat merkezleri dışında, bir 
çalışmanın olmadığını, 

Türkiye’deki kurumlarda, çocuklara ve bunların ailelerine ait bilgi 
göstergelerinin bulunmadığını, 

Bilim ve sanat merkezlerinin kuruluş amaçlarına paralel olarak idare 
edilmediklerini, 

Üstün yetenekli çocuklarla ilgili yapılacak eğitim projelerinde erken çocukluğa 
vurgu yapılması ve okul öncesi eğitimin artması gerektiğini, 

Fen ve sosyal bilimler liselerinin kuruluş amaçlarından uzaklaşarak 
sıradanlaştığını, 
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Üstün yetenekli çocuklar için yapılacak eğitim planlamasının sıfırdan başlaması 
ve bu planlamanın da ülkenin ana stratejileriyle paralel şekilde tasarlanması gerektiğini, 

YÖK’ün üstün yeteneklilerle ilgili bir çalışma içerisine girmediğini, 
üniversitelerde bu konularda çalışmaların olmamasının nedeninin YÖK olduğunu, 

IQ ile çocukların tanılanması döneminin sona erdiğini, çoklu yetenek anlayışına 
dayalı bir tanılama ve eğitim sisteminin getirilmesi gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocuklar için hem örgün hem de yaygın eğitim sisteminin 
getirilmesi gerektiğini, 

Millî Eğitim Bakanlığında üstün yetenekli çocukların eğitiminden sorumlu 
birimin doğrudan bakana bağlı olması gerektiğini, 

Kurulacak üstün yeteneklilerle ilgili kurulda Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜBA, TÜBİTAK, TOBB, sivil toplum 
kuruluşları ve üniversitelerin temsilcilerinin bulunması gerektiğini, 

YÖK’ün eğitim sisteminde yapıcı bir rol üstlenmediğini, kaldırılması 
gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocuklarla ilgili TÜBİTAK, TÜSSİDE, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Çocuk Vakfı iş birliğinde bir strateji planının yapıldığını, bu planların içerisinde yerel 
yönetimlere de bir rol verilmesi gerektiğini, 

Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanacak raporun mümkün olduğunca kısa 
olması ve konu hakkındaki sorunlara açıkça değinmesi gerektiğini, 

Üniversitelerin tamamen mentorluk sistemine dayalı ve eğitim sistemi 
içerisinde bütün yeteneklerin geliştirilmesini bilen, uygulayan, ölçme ve 
değerlendirmeden de kendini sorumlu tutan bir insan kaynağı yetiştirmesi gerektiğini, 

Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin olmadığını, 

Bilim ve sanat merkezlerine giriş şartı olarak öngörülen IQ sisteminin çocukları 
etiketleyerek önemli bir çocuk hakkı ihlaline yol açtığını, 

Üstün yetenekli çocukların risk grubu içerisinde olduğunu, 

Hazırlanan yeni anayasada çocuğa özgü hakların görünür olması gerektiğini, 

IQ ile öğrenci tanılama döneminin kapandığını ve nerede yapılırsa yapılsın IQ 
testleri sonuçlarının daima kaygıyla izleneceğini, 

Ortalamanın üzerindeki zekâya sahip bireylerin tıbbi cihazlarla ayırt 
edilebildiğine inanmadığını, bu konudaki çalışmaların sınanamadığını, 
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Üstün yeteneklilerle ilgili sistemin pilot bir uygulama alanıyla başlaması 
gerektiğini, 

Önerilen “Türkiye Yetenekleri Geliştirme Kurumu” kurulduğunda zekâ ve 
yetenek testlerinin hazırlanması, sınanması ve bunları yapacak grupların 
akreditasyonunun bu kurum tarafından yapılması gerektiğini, 

Yeni bir üstün yetenekliler eğitimine başlandığında belirlenecek ilke, ölçek, 
strateji ve modellerin bütün bakanlık ve birimlerden oluşturulan “Yetenekleri Geliştirme 
Kurumu”nun çalışmaları doğrultusunda belirleneceğini 

ifade etmiştir. 

10.05.2012 Tarihli 8. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya katılan Hacettepe Üniversitesi Nörometrika Teknoloji 
Geliştirme Merkezinden Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ özetle, 

Türkiye’de kullanılan Wechsler zekâ testinin 1974 yılında hazırlandığını, Türk 
kültürüne 1995 yılında uyarlandığını, bu testin artık demode olduğunu ve test sorularının 
deşifre olduğunu, 

Yeteneğin karmaşık bir yapısının olduğunu ve bunun tek bir ölçekle ölçmenin 
doğru olmadığını, 

Yapılan düzenlemelerin alt zekâ grubu ile ilgili yapıldığını, üst zekâ/yetenek 
grubuyla ilgili ülkemizde düzenlemelerin çok sınırlı olduğunu, 

Fen liselerinin kuruluş amaçlarından saparak sıradanlaştıklarını, 

Bilim ve sanat merkezlerinin yaklaşık 20 yıldır kurulduğunu ancak hedeflerini 
gerçekleştirmekten uzak olduklarını, 

BİLSEM’lerin öğretmenlerini seçme kriterlerinin değişmesi gerektiğini, 

Zekânın genetik olduğunu çevresel faktörlerle bunun ancak yüzde -7  +7 
arasında oynatılabileceğini, 

Üstün yetenekli çocukların ayrı eğitim görmesinden yana olduğunu, sınıf içinde 
sınıf, okul içinde sınıf, okul içinde bina gibi uygulamaların hem gerçek dışı hem de 
uygulanabilirliklerinin düşük olduğunu, psikolojik ve sosyolojik açıdan uygun 
olmadığını, 

Zekâ testlerinde çocukların kaygı, heyecan gibi nedenlerle gerçek zekâ 
seviyelerini gösteremeyebileceklerini, 
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Nöropsikolojik testler kullanılarak zekânın ölçümünde önemli ölçüde başarı 
sağlanabileceği, 

Beyin hücrelerinin sayısının tüm insanlarda hemen hemen aynı olduğunu, zekâ 
ve yeteneği ortaya çıkaranın beyindeki lif sayısı olduğunu, 

WISC-R testlerinin tüm dezavantajlarına rağmen kullanılabileceğini ancak 
bunun yanında beyni de ele alan teknolojilerin kullanılması gerektiğini 

ifade etmiştir. 

Toplantıya katılan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar 
ÖZBAY özetle, 

Türkiye’de üstün yetenekliliğin henüz ciddi şekilde ele alınmadığını, 

Bilim ve sanat merkezlerinin üstün yetenekliliğin doğasına aykırı şekilde 
kurulduğunu, bu yüzden henüz altyapılarının oluşmadığını, 

Üstün yetenekli eğitiminin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesi 
gerektiğini, 

Herhangi bir niteleme yapmadan çocukların ihtiyacına dayalı, onların gelişimini 
öngören ve teşvik eden bir bakış açısıyla farklılaştırılmış eğitim verilebileceğini, 

Eğitimin okul sistemi içerisinde, ayrışmış, farklılaşmış bir kurumsallaşmaya 
gerek duymadan verilmesi gerektiğini, 

Farklı seviyedeki çocuklar için farklı okulların açılmasının pedagojik temelinin 
olmadığını, 

Farklılaşmış eğitimi yürütmek için eğitim sisteminin sınıf tabanlı değil ders ve 
içerik tabanlı olarak yapılandırılması gerektiğini, 

Üstün yeteneklilerle ilgili öğretmenlerin lisans düzeyinde eğitilmesine gerek 
olmadığını, sınıf öğretmenliği mezunlarına üstün yeteneklilerle ilgili formasyon 
kazandırılabileceğine, 

Çocukların akranlarından ayrı bir eğitime tabi tutulmalarının duygusal 
gelişimlerini olumsuz etkileyeceğini, 

Gerçekten üstün yetenekli çocukların BİLSEM’e gitmediğini, bu çocukların 
genelde dikkat eksikliğinden psikiyatr kliniklerine gittiğini ya da özgül öğrenme 
güçlükleri çektiklerini, 

Devletin engelli çocuklar için yaptığı yardımları üstün yetenekli çocuklar için 
de yapması gerektiğini, 
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Üstün yetenekli çocukların yatılı eğitim görmesine karşı olduğunu ancak IQ’sü 
çok yüksek olan (150-160) çocukların ailelerinden ayrı eğitilebileceğini, 

Üstün yeteneklilerin istihdamının diğer bireylerden farklı olmaması gerektiğini 

ifade etmiştir. 

15.05.2012 Tarihli 9. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya katılan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emine 
Nilgün METİN özetle, 

Gelişimsel özellikler açısından üstün yetenekli çocukların normal akranlarından 
farklı olduğunu, 

Farklı yetenek alanları olduğu için çocukların gelişme bakımından farklılık 
gösterebildiklerini, 

Çocukların her alanda üstün yetenekli olmasının mümkün olmadığını, çocuğun 
yetenekli olduğu alanda hızlı bir gelişme kaydederken diğer alanlarda akranlarıyla aynı 
seviyede olabileceğini, 

Farklı gelişim alanlarında farklı düzeyde olmaya “uyumsuz gelişim” ya da “eş 
zamanlı olmayan gelişim” dendiğini, ailelerde ve okullarda yaşanan problemlerin bu 
uyumsuz gelişim özelliğinden kaynaklandığını, 

Fiziksel özelliklerin üstün yeteneğin belirtisi olarak kabul edilemeyeceğini, 

Üstün yetenekli çocukların motor gelişimlerinin çocukluklarının ilk 
dönemlerinde hızlı ilerleme gösterdiğini, 

Az uyuma ve bebeklikteki bazı tepkilerin üstün yetenekli olma belirtisi 
olabileceğini, 

Üstün yetenekli çocuklarda konuşmaya başlama yaşının akranlarından aşağıda 
olduğunu,  bu çocukların yedi ile dokuz ay civarında konuşmaya başladıklarını ve 
konuşmaya başladıktan sonra da hızlı bir şekilde cümle kurma ve sözcük kapasitelerini 
genişletme aşamasına geçtiklerini, konuşmaya olağan zamandan daha erken başlamayı 
üstün yeteneğin en güvenilir belirtisi olarak gördüğünü, 

Üstün yetenekli çocukların oyun anlayışının akranlarından farklı olduğunu, 
liderlik özelliğine sahip olduklarını, bu çocukların kendilerinden emin ve bağımsız 
olduklarını, sorumluluk almaktan hoşlandıklarını, 

Tek bir özelliğe bakarak çocuğun üstün yetenekli olup olmadığına karar 
verilemeyeceğini, 
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Zekâ testlerinin çocuğun ham potansiyelini gösterdiğini, bunların tek başına 
üstün yetenekliliğin tanılanmasında kullanılmasının doğru olmadığını, 

Üstün yeteneklilerin meraklı, araştırıcı ve öğrenme isteği içerisinde olduklarını, 
bir konuyu derinlemesine irdeleyici sorular sorduklarını ve yaşıtlarına göre dikkat 
sürelerinin daha uzun olduğunu, 

Üstün yetenekli çocukların hızlandırma, zenginleştirme ve özel gruplama 
modelleri kullanılarak eğitildiğini, hızlandırma ve bilim ve sanat merkezlerinin örnek 
oluşturduğu özel gruplama modellerinin Türkiye’de kullanıldığını, 

Zenginleştirme modeli kullanılarak yapılan karma eğitimde normal çocukların 
üstün yeteneklilerle yaptıkları çalışmalardan olumlu bir şekilde yararlandıkları ve 
potansiyellerini daha fazla kullandıklarını; bu yüzden çocukların, temel eğitimlerini 
zenginleştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı okullarda alması gerektiğini, 

Hızlandırma yönteminde üstün yetenekli çocuğa sınıf atlatmanın çocuğun 
duygusal ve sosyal açıdan sorunlar yaşamasına sebep olabileceğini, 

Okul ortamının her çocuğa eğitim verecek şekilde düzenlenebileceğini, 

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alım yönteminde sanat yetenekleri 
tanılanmasının göz ardı edildiği, 

Türkiye’de özel sınıfların 1960’lı yıllarda açıldığını, buralarda bir süre eğitim 
verildikten sonra işlevlerini yitirdiklerini, 

Üstün yetenekli çocuklara eğitim verecek öğretmenlerin eğitiminin önemli 
olduğunu, 

Üstün yetenekli çocuklarla ilgili çalışmaların ilk önce dar bir alanda yapılması, 
pilot uygulamalarla başlanması gerektiğini 

ifade etmiştir. 

16.05.2012 Tarihli 10. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya katılan Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ özetle, 

Üstün yetenekli çocukların uzun süre normal çocuklarla birlikte kalmasının 
sorunlara yol açabileceğini, 

Tanılamada zekâ testlerinin tek başına kullanılmasının yeterli olmadığını, 

Çocukların 5 yaşına kadar konuşmayabileceğini, bu yaşa kadar geç konuşmanın 
zekâ ile ilgili olmadığını, 
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Üstün yetenekli çocukların normal akranlarıyla birlikte eğitim görürken fark 
edilememeleri durumunda psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabileceklerini, 

Küçük yaşlarda çocuğun üstün zekâlı olduğu sonucuna ulaşmak için konuşma 
gibi tek kriterin yeterli olmadığını, 

Dünyada 6 yaş altı çocukların tanılanmasında önemli problemler olduğunu, 

Üstün yetenekli çocuklarda soyut düşünme gücünün küçük yaşlarda geliştiğini, 

Çocuk gelişim uzmanlarının çocukları küçük yaşlardan itibaren izleyebilmesi 
için aile hekimleriyle birlikte çalışmaları ve sayılarının artırılması gerektiğini, 

Normal akranlarıyla aynı sınıfta ders gören üstün yetenekli çocukların 
dışlandığını, bu yüzden bildiklerini gösteremediklerini ve kendilerini saklama ihtiyacı 
duyduklarını, 

İlk açıldıklarında fen liselerinin üstün yetenekliler için iyi bir uygulama 
olduğunu ancak sayılarının artmasıyla niteliklerini kaybettiklerini, 

Üstün yetenekli çocukların eğitiminde ebeveyn ve öğretmen eğitimlerinin de 
önemli olduğunu, 

Üstün yetenekli çocukların tanılanmadan sonra izlenmediklerini ve hangi okula 
gittikleri ya da hangi işte çalıştıklarının tespit edilemediğini 

ifade etmiştir. 

Toplantıya katılan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun 
AKARSU özetle, 

Üstün yetenekliler konusunun Türkiye’de uzun süre ihmal edildiğini, kurulan 
bu komisyonla konunun gündeme geldiğini, 

WISC-R testlerinin standardizasyonunun 1970’lerde yapıldığını bu nedenle 
geçerliliği ve güvenilirliğinin olmadığını, WISC-R testleri için dershaneler kurulduğunu, 

Eğitim sistemimizde çocuklarla ilgili gözlem ve ölçümleri öğrencilerin bireysel 
dosyasında toplama geleneğinin olmadığını, 

Türkiye’de çocukları ayırt edebileceğimiz sağlam, adil, eşitlikçi kriterlerimizin 
olmadığını, 

Çocuklar için en ideal eğitim sisteminin çocuğun ihtiyacına göre 
bireyselleştirilmiş, farklılaştırılmış ve çocuğun kendi hızında, kendi temposunda kendi 
gittiği yere kadar gitmesine zemin hazırlayan eğitim olduğunu, 
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Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerde eğitimin tüm çocuklar için üst 
düzeyde tutulduğunu, bu nedenle üstün yetenekli çocuklar için özel eğitim programları 
izlemeye gerek duyulmadığını, 

Üstün yetenekli çocukların yetenekleri doğrultusunda eğitilmeleri için aşama 
aşama daha üst düzey eğitim kurumlarına/merkezlerine yönlendirilmeleri gerektiğini, 

Türkiye’de eşit eğitim yapıldığını ve herkesin öğrenme hızına, tarzına, 
öğrenmeye hazır bulunuşluğuna göre ayrım yapmadan aynı müfredatın uygulandığını, 
farklılaştırma yapılmadığını, 

Türkiye’de üstün yetenekli çocukların haklarını savunacak bir baskı grubu 
oluşturulamadığını, 

Etiketlenmeyi engellemek için çocukları sınıflamak yerine, diğer bir deyişle 
tanılamayı çocuk bazında, kişi bazında yapmak yerine yetenek ve özellikler bazında 
yapmak gerektiğini, böylelikle çocuğun değil çocuğun yaptığı işin tanılanacağını, 

Üstün yetenekli olarak görülen çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi için 
“İleri Düzey Öğrenme Ortamları” adında kurumların kurulması gerektiğini, bu 
kurumların sadece okul içinde değil mümkün olan her yerde kurulabileceğini, 

“İleri Düzey Öğrenme Ortamları”nın denetimi için Millî Eğitim Bakanlığı 
dışında bir organın eğitimin standartlarını koyması ve denetimlerini yapması gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocukların eğitimiyle ilgili tüm sorumluluğun Millî Eğitim 
Bakanlığına bırakılmaması gerektiğini, 

Her toplumun kendi ihtiyaçlarına uygun, gerçekçi bir şekilde ve makul 
maliyetlerle öğretmenlerini yetiştirdiğini, örneğin İngiltere’de Eğitim Departmanının 
sadece eğitim alanından mezun olan kişilere değil herhangi bir bölümden mezun olan 
kişiye de altı aylık bir eğitim sonrasında öğretmen olma olanağı verdiğini, 

Bugün geldiğimiz aşamada beynin çalışmasını anlayabilecek teknolojiye sahip 
olmadığımızdan öğretmenin, öğrencinin yaptığı işe bakarak performansını, edimini, 
problem çözümünü, yazdığını göz önünde bulundurarak öğrencinin seviyesi hakkında bir 
sonuca ulaşabileceğini, 

“İleri Düzey Öğrenme Ortamları”nda eğitim verecek kişilerin “öğretmen” 
olarak adlandırılmasına ve sadece öğretmenlik diplomasına sahip kişilerin burada ders 
vermesine gerek olmadığını, 

Öğretmen yetiştirme konusunun üstün yetenekli çocuklar konusunun dışında 
tutulması gerektiğini, aksi takdirde çocukların ihmal edileceğini, 
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Kanada’nın eğitim alanında iyi bir örnek olduğunu, her okulda bir üstün 
yetenekliler eğitim programı koordinatörü olduğunu, 

Yeni eğitim sisteminin (4+4+4) mevcut eğitim sistemimizi ne ileriye ne de 
geriye götüreceğini, bu tür yapısal uygulamaların sistemi çok fazla değiştirmeyeceğini, 

Türkiye’de uygulanan sınavların bilgiyi ölçtüğünü; sosyal becerileri, müzik 
yeteneğini, alışkanlıkları, tavırları ölçemediğimizi, 

Üstün yetenekli çocukların eğitiminde; farklılaştırma, zenginleştirme, 
hızlandırma gibi yöntemlerin hepsinin kullanılabileceğini, tek bir yönteme bağlı 
kalınmaması gerektiğini, 

Millî Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluklarının çok fazla olduğunu, 
bunların diğer kurumlara aktarılması gerektiğini, 

Üstün yetenekliliğin; belli bir ortamda, o kültür içerisinde beklenen zorluk, 
karmaşıklık düzeyi, zaman ve malzeme kullanma zenginliği ile bilgi derinliği gibi 
alanlarda ortalamanın üstüne çıkabilmek olduğunu, 

“İleri Düzey Öğrenme Ortamları”nda başarı kriterlerinin önceden 
belirleneceğini, böylece buralarda objektif bir değerlendirme olacağını, 

“İleri Düzey Öğrenme Ortamları”ndaki öğretmenlerin seçiminde öğrenci 
seçiminde uygulanan eleme yöntemlerinin uygulanması gerektiğini, 

Bilim ve sanat merkezlerinin kuruluş amaçlarıyla ilgilerinin kalmadığını, bunun 
sorumlusunun Millî Eğitim Bakanlığı olduğunu 

ifade etmiştir. 

22.05.2012 Tarihli 11. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya katılan Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Emin KARİP özetle, 

Geçmişte tüm öğrencilere aynı yöntemle aynı derslerin verildiğini, günümüzde 
bunun yanlış olduğunun ortaya çıktığını, 

Günümüzde, merkezî müfredat uygulamasının olduğu ülkelerdeki eğitimin 
ortalama bir zekâya hitap ettiğini, zekâ engelli öğrencilerle üstün zekâlı çocukların bu 
eğitim sisteminde dezavantajlı duruma düştüğünü, 

Ülkemizdeki müfredat sorununu aşmak için TÜBİTAK ve YÖK gibi 
kurumlarla birlikte çalıştıklarını, 

Üstün yetenekli ve üstün zekâlı tanımlarının ülkeden ülkeye değiştiğini, 
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Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında genellikle WISC-R testinin 
uygulandığını ancak bunun tartışmaya açık bir uygulama olduğunu, 

Tanılanan üstün yetenekli çocukların eğitiminde hızlandırma, farklılaştırma ve 
zenginleştirme gibi farklı programların uygulanabildiğini, 

Bazı ülkelerde çocukların üniversiteye gitmeden üniversiteden dersler 
aldıklarını, ülkemizde de buna benzer bir sistemin getirilmesi gerektiğini, 

Türkiye’de merkezî sistemle tüm çocuklara bir tanılamanın yapılmadığını, 
çocukların öğretmen ya da velilerin isteğiyle tanılandığını, 

Ülkemizde “sınıf atlatma” yönteminin uygulandığını, çocuğun kendisinden 
büyük çocuklarla derse katılmasının bazı dezavantajlarının olabileceğini, bu nedenle 
zenginleştirme ve farklılaştırma yöntemlerinden oluşan karma bir yöntemin 
uygulanmasının daha yerinde olacağını, 

Üstün yeteneklere eğitim veren TEVİTÖL gibi bazı okulların kendi 
müfredatlarını hazırlayıp Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunduklarını, 
ortaöğretimden sorumlu genel müdürlükle yapılacak istişarelerden sonra bu müfredat 
isteğinin değerlendirileceğini, 

Beden eğitimi dersinin sporcu yetiştirme dersi olarak tasarlanmadığını, bu 
dersin çocuklara spor kültürü kazandırmak ve fiziksel aktiviteler yaptırarak gelişimlerini 
desteklemek amacıyla verildiğini, 

Talim ve Terbiye Kurulunun tüm uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgisinin olmasının 
mümkün olmadığını, bu durumlarda üniversitelerde konu uzmanlarının görüşlerinden 
yararlanıldığını, 

Bazı ders kitaplarının hazırlanması sırasında hem özel sektör hem de kamu 
sektöründen destek alındığını, 

Talim ve Terbiye Kurulunda öğretim materyalleri bazında performansı izlemek 
ve gerekli stratejileri geliştirmek amacıyla bir izleme biriminin olduğunu, 

Fen liselerinde okutulan kitaplarla diğer liselerde okutulan kitapların içeriğinin 
farklı olduğunu, 

Fen liselerinin sayısının artmasının niteliklerini olumsuz etkilediğini, 

Dershanelerde uygulanan gruplandırma yönteminin öğrencileri ve onların 
ailelerini bir yarışın içine soktuğunu, bunun doğru olmadığını, 

TÜBİTAK’la fen ve matematik derslerinin eğitimi konusunda bir çalışma 
yaptıklarını, çalışmanın amacının her öğrencinin başarısı ölçüsünde bu derslerden üst 
seviyede alabilmesi olduğunu, 
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Bilim ve sanat merkezlerinde standart bir program olmasının bu merkezi 
işlevsizleştireceğini çünkü oraya giden çocukların farklı ihtiyaçlarının standart bir 
programla giderilmesinin mümkün olmadığını, 

FATİH projesinin donanımıyla ilgilerinin olmadığını ancak projenin e-müfredat 
ile Z-kitap kriterlerinin Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlendiğini, ayrıca Z-
kitapları onaylama işlemlerinin de kendi yetkileri dâhilinde olduğunu, 

Yabancı dil eğitim yöntemini değiştirmeye çalıştıklarını, yabancı dillerin daha 
iyi öğretilmesi için çaba gösterdiklerini ve liseye başlayan çocukların seviyelerinin 
ölçülerek seviyelerine uygun olan kura gönderileceklerini, şimdi olduğu gibi tüm 
öğrencilerin aynı seviyeden yabancı dil görmeyeceklerini, 

Kendi sınıfındaki dersleri başarıyla tamamlayan çocukların aynı dersin bir üst 
sınıfta verilenini, mevcut sisteme göre, almasının mümkün olmadığını, 

Türkiye’de öğrenci sayısının fazla olmasının bazı politikaları uygulamayı 
zorlaştırdığını, 

Kamu politikasında dikkat süresinin uzun olmadığını, bir süreliğine bir konuya 
odaklanıldığını ancak bu konuda kısa zamanda bir eylem planı ortaya konulmaması 
durumunda zamanla o projenin unutulduğunu, 

Millî Eğitim Bakanlığının tüm yeteneklerin geliştirilmesi için yeterli eğitmen ve 
tesise sahip olmadığını, farklı yeteneklerin geliştirilmesi için Millî Eğitim Bakanlığının 
diğer bakanlıklarla iş birliği yapması gerektiğini, 

Okulun ilk yıllarında çocukların az ders yükünün olması gerektiğini, seçmeli 
derslerle çocuğa kendisini geliştirmesine olanak sağlanması gerektiğini 

ifade etmiştir. 

23.05.2012 Tarihli 12. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel 
Müdürü Prof. Dr. Erol ERDİNÇ özetle, 

Üstün yetenekli çocukların yurt dışına gönderilebileceğiyle ilgili bir yasa 
olmasına rağmen uzun süredir uygulanmadığını, 

Türkiye’de üstün yetenekli olarak tanılanan çocukların bazı gelişmiş ülke 
standartlarına göre sıradan olduklarını, diğer ülkelerde üstün yetenekli olarak ifade 
edilen çocukların iyi organizasyonlarda görev aldığını ancak Türkiye’den gidenlerin bu 
başarıyı gösteremediklerini, 
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Üstün yetenekli olarak tanılanmış ve devlet yardımıyla yurt dışına gönderilmiş 
yetenekli sanatçıların Türkiye’de konservatuarlarda çalışmadıklarını, bu yüzden 
ülkemize bir katkılarının olmadığını, 

Üstün yetenekli olduğu için devlet desteğiyle yurt dışına gönderilmiş 
sanatçıların eğitimleri tamamlandıktan sonra Türkiye’de çalışmalarının zorunluluk 
olması gerektiğini, 

Yurt dışına gönderilen çocukların aileleriyle birlikte gönderildiğini, bunun 
anlamlı olmadığını, 

“Üstün yetenekli çocuk” ifadesinin kullanılmasının çocuklar arasında ayrıma 
neden olduğunu, bunun uygun olmadığını, 

Sadece büyük şehirlerin değil tüm ülkenin taranarak üstün yetenekli çocukların 
tespit edilmesi gerektiğini, 

Türkiye’de, Kanada’daki sisteme benzer şekilde bir alt komisyon kurularak yurt 
genelinde bir değerlendirme yapılması gerektiğini, bu ilk aşamadan sonra seçilen 
çocukların bir üst komisyon tarafından yeniden değerlendirmeye alınarak yetenekli 
çocukların belirlenebileceğini, 

Her üstün yetenekli çocuğu yurt dışına göndermek yerine gerekli eğitim 
kurumlarının ülkemizde kurulması ve bu çocukların buralarda eğitilmesi gerektiğini, 

Konservatuarların 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığından ayrılarak 
Yükseköğretim Kuruluna bağlandığını, 

Sanat alanındaki yetenekli çocukların tespiti için Kültür ve Turizm Bakanlığının 
Yükseköğretim Kurulu ile iş birliğinin çok önemli olduğunu, 

Yetenekli çocukların tespiti için yeni bir kanun çıkarılmasının öncelikli hedef 
olması gerektiğini, 

Yetiştirilen üstün yetenekli çocukların yurt dışına gönderilmesine karşı 
olmadığını ancak bunların kendi ülkelerine dönüp çalışmaları gerektiğini 

ifade etmiştir. 

Toplantıya sonradan katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Eski Genel Müdürü Ayşenur İSLAM (Sakarya Milletvekili) özetle, 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün AR-GE birimi değil, icracı bir birim 
olduğunu, 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün memur sanatçıların kurduğu orkestralarla 
sanat icra eden bir genel müdürlük olduğunu, 
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6660 sayılı Kanun’un yenilenmesi gerektiğini, 1998’den beri bu Kanun’un 
uygulanması için ödenek ayrılmadığını, 

Uygulanamayan 6660 sayılı kanunun yerine Sanat ve Sanatçıyı Destekleme 
Kanun Tasarısı’nın hazırlandığını, bunun meclise Kanun Hükmünde Kararname olarak 
geldiğini ancak mecliste görüşülmediğini, bu KHK’nin doktora seviyesi dâhil olmak 
üzere sanat açısından üstün yetenekli çocukların desteklenmesini içerdiğini, 

Millî Eğitim Bakanlığının, görevde olduğu sürede, kendilerini arayarak bütün 
yurtta bir tarama yaparak bir yetenek yelpazesi çıkarmak istediklerini, bu yeteneklerin 
değerlendirilmesini istediklerini ve 6660 sayılı Kanun’da kendileriyle birlikte çalışma 
isteklerini kendilerine ilettiklerini, 

Yerine göreve geldiği kişinin 30 yıl boyunca aynı makamda kaldığını ancak 
plastik sanatlarla ilgili bir yönetmelik çıkartamadığını, konu ile ilgili bir yönetmeliğin 
kendi görev süresinde çıkarıldığını 

ifade etmiştir. 

29.05.2012 Tarihli 13. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya katılan Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet 
YAMAN ile Eğitim ve Kültür Dairesi Başkanı Ahmet Alper EĞE özetle, 

Türkiye genelinde 26 kalkınma ajansının olduğunu, bunların bazılarının bir 
ilden sorumlu olduğunu bazılarının ise birden fazla şehirde örgütlendiğini, 

Kalkınma ajanslarının yarı kamusal yarı özel nitelikli, kendilerine has bir 
statüye sahip olduklarını, 

Kalkınma ajanslarının esas görevlerinin kendi bölgeleriyle ilgili gelişme 
potansiyellerini tespit etmek, bununla ilgili analitik çalışmalar yaparak kalkınma 
stratejileri oluşturmak ve bu çerçevedeki projelere teknik ve mali destek sağlamak 
olduğunu, 

Kalkınma ajanslarının personellerinin sözleşmeli olduğunu, şu anda 26 
Kalkınma ajansında 950 personel olduğunu, 

Personel harcamalarının kalkınma ajanslarının toplam giderlerinin yüzde 
15’inden fazla olamadığını, 

Kalkınma ajanslarının bir yıllık çalışma programını içeren bölgesel kalkınma 
stratejisi hazırladığını ve bunun Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandığını, 
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Kalkınma ajanslarının esas bütçe kaleminin merkezî yönetim bütçesinden 
geldiğini, bunun dışında belediye gibi yerel yönetimlerin de ajansların bütçesine katkı 
yaptığını, 

Kalkınma Bakanlığının ulusal öncelikleri gözeterek kalkınma ajansları için bir 
çerçeve program hazırladığını ancak esas program içeriğini hazırlama görevinin 
ajanslara ait olduğunu, 

Kalkınma ajanslarının çalışma programlarının yıllık, bölge planlarının ise en az 
üç yıllık olduğunu, 

Kalkınma ajanslarının kalkınma dinamiklerini harekete geçiren, kalkınma 
potansiyelini değerlendiren her türlü projeyi desteklediğini, bir projenin ajanslar 
tarafından desteklenmesi için KOBİ veya sanayi projesi olmasına gerek olmadığını, 

Ajanslar tarafından verilen mali desteklerin ağırlıklı olarak yarışmacı usullerle 
verildiğini, bunun dışında teknik destek de verilebildiğini, 

“Güdümlü Proje Desteği”nin ajansların bizzat kendilerinin yönetiminde 
geliştirilen projeler olduğunu, 

Ajanslar tarafından onay verilen projelerin denetiminin Kalkınma Bakanlığı 
tarafından yapıldığını, 

Mevcut 26 kalkınma ajansının Avrupa Birliği standartlarına göre tanımlanan 
bölgelerde kurulduğunu, 

Sekizinci Kalkınma Planı’nda yer alan üstün yeteneklilerle ilgili kısmın 
Dokuzuncu Kalkınma Planı’na alınmama sebebinin önceliklerin son planda daha genel 
başlıklar hâlinde ifade edilmesi olduğunu, 

Kalkınma ajanslarının değerlendirme kurullarında üniversitelere yer 
verilmesinin buralardaki sayıyı artıracağını ve hantal bir yapı oluşturacağını, 

Kalkınma ajanslarına yerelden ve merkezden aktarılan kaynakların artması 
durumunda bu ajansların daha fazla projeye destek verebileceklerini, 

ifade etmiştir. 

30.05.2012 Tarihli 14. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya katılan Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ülker AKKUTAY özetle, 

Enderun mektebinin sadece Türklere özgü olduğunu, benzerinin başka 
ülkelerde bulunmadığını, 
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Enderun fikrinin Platon’un “seçkinler” ya da “elit eğitimi” denilen düşüncesi 
sonucunda ortaya çıktığını, 

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı üniversitelerin Enderun benzeri 
bir yapı kurmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını, 

Enderun’a getirilen çocukların Türk-İslam kültürüyle yetiştirildiklerini, ancak 
seçilme aşamasında Türkçe bilen ve İslamiyet konusunda bilgiye sahip çocukların 
devşirilmediğini, 

Seçilen çocukların ilk önce Türk ve Müslüman bir aileye verildiğini, buna 
“Türk’e vermek” ya da “aileye vermek” dendiğini; çocukların Türk-İslam geleneklerini 
öğrenmesi açısından bu ailelerin önemli role sahip olduğunu, aile yanından sonra 
çocukların hazırlık saraylarına alındığını, 

Enderun’a alınacak çocukları seçenlere Turnacıbaşı denildiğini, 

Enderun’daki hocaların özellikleri ve seçme yöntemleri konusunda bilgi sahibi 
olmadığımızı, 

Enderun’da belli bir eğitimden geçen devşirmelerin saraydaki okullara 
alındığını, bu okullara büyük oda, küçük oda, seferli koğuşu, kiler koğuşu, hazine 
koğuşu, doğancı koğuşu ve has oda gibi isimler verildiğini, 

Padişahların Şehzadegan Mektebi’nde yetiştirildiğini, 

Enderun’dan padişah ve vezirlerin etkili olduğunu, 

Enderun’da verilen derslerin sadece dini bilgilerden ibaret olmadığını, felsefe 
ve fen bilimleri gibi alanlarda da dersler verildiğini, 

SBS ve üniversite sınav sonuçlarının sadece başarıyı değil aynı zamanda 
kapasiteyi de ölçtüğünü, üniversiteye gelen öğrencilerde bunun açıkça görüldüğünü, 

Ülkemizde program geliştirme uzmanlarının sayısının yetersiz olduğunu, 

Osmanlı Devleti’nde Enderun sistemi çökmeye başladığı zaman Ahilik 
teşkilatının onun yerini ikame ettiğini 

ifade etmiştir. 
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05.06.2012 Tarihli 15. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya katılan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanı 
Prof. Dr. Şemsettin TÜRKÖZ özetle, 

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığının (BİDEB) verdiği 
desteklere başvurmak için bir yaş sınırının olmadığını, 

Bu daire tarafından verilen bursların karşılıksız olarak ve üstün “başarı” 
gösteren öğrencilere verildiğini, bunun içerisine üstün yetenekli ve zekâlıların da 
girdiğini, bir IQ ölçümü yapılmadığını, 

Üstün başarılı öğrencileri bilime yönlendirmek için ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyinde yarışma programları ve bilim olimpiyatları düzenlediklerini, bilim 
olimpiyatları vasıtasıyla bilime meraklı öğrencilere eğitim verdirdiklerini ve proje 
yarışmaları düzenlediklerini, 

Lisans düzeyindeki başarılı öğrencilere burslar verdiklerini, bu bursların yüksek 
lisans ve doktorada da devam ettiğini, 

Üstün zekâlılara yönelik özel bir desteklerinin olmadığını, ancak üstün başarılı 
öğrencilerin destek almak için kendilerine başvurabildiğini, 

Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı strateji belgesine TÜBİTAK olarak 
gerekli mali ve lojistik desteği verdiklerini, 

TÜBİTAK’ın bütçesinin 1,5 milyar TL, BİDEB’in bütçesinin ise 80 milyon TL 
civarında olduğunu, 

Şu anda BİDEB’in 7 bin civarında bursiyerinin olduğunu, 

BİDEB bursuyla yurt dışına giden öğrencilerin geri dönmedikleri takdirde 
verilen burslarının geri istendiğini ve desteklendikleri süre kadar Türkiye’de çalışmaları 
şartı koşulduğunu, 

Her alanda yüksek lisans ve doktora bursu verilmediğini, hangi alanlarda burs 
verileceğinin Bilim Kurulu tarafından belirlendiğini, bunların arasında nanoteknoloji, 
biyoteknoloji, gen mühendisliği, virüs araştırmaları, yenilenebilir enerji kaynakları gibi 
alanların olduğunu, 

Bursiyerlerin yaptığı icat ve buluşların takibini yapmadıklarını, 

WISC-R testinin sorunları olmasına rağmen öğrencilerin düzeyi konusunda bir 
ipucu verdiğini, 

TÜBİTAK’ın tanılama ile ilgili bir yapılanmasının bulunmadığını, bu alandan 
sorumlu olan kurumun Millî Eğitim Bakanlığı olduğunu, 
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Mevzuat uygun hâle getirilirse üstün yetenekli çocukların TÜBİTAK tarafından 
desteklenebileceğini, 

Yatılı eğitimin çocukların psikolojilerini olumsuz etkilediğini, 

TÜBİTAK’ın yeni stratejisinin ülkenin öncelikleri ile ilgili alanlarda başarı 
gösteren öğrencilere destek olmak olduğunu, her alandaki başarıyla ilgilenmediklerini, 

TÜBİTAK’ın lisans düzeyindeki burslarından yararlanmak için üniversite 
sınavında ilk beş bine girmek gerektiğini, lisansüstü ve doktorada ise ALES ve ağırlıklı 
not ortalamasının kriter alındığını, 

Lisans burslarının devam etmesi için belirli bir ortalama şartı olduğunu, 

TÜBİTAK’a gönderilen projelerin yaklaşık dörtte birinin kabul edildiğini, 
diğerlerinin ise şekil şartları gibi nedenlerle iade ya da reddedildiğini, 

Yaşanan ekonomik krizlerde bile TÜBİTAK bütçesinin kısılmadığını, 

TÜBİTAK tarafından desteklenen dokuz farklı araştırma grubu olduğunu, 
bunların içerisinde en fazla desteğin Sosyal Bilimler Araştırma Grubuna verildiğini, 

Hangi projelerin kabul edilip destekleneceğinin konu uzmanı akademisyenler 
tarafından belirlendiğini, 

TÜBİTAK’ın 1969 yılında kurulduğunu, sosyal bilimlerin ise 2005 yılında 
TÜBİTAK’ın görev alanı içerisine girdiğini, 

TÜBİTAK’ın uzmanlık ve staj desteği vermediğini, AR-GE ağırlıklı bir kurum 
olduğunu, 

Millî Eğitim Bakanlığının üstün yetenekli çocuklarla ilgili bölümlerde yüksek 
lisans ve doktora yapması için her yıl en az 50 kişiyi göndermesi gerektiğini, 

TÜBİTAK, YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yurt dışına giden 
öğrencilere mentorluk yapacak kişilerin atanması için bir çalışma grubu olduğunu, 

Olimpiyat Millî Takımı’nın TÜBİTAK tarafından desteklendiğini, 
akademisyenlerin bu takımdaki öğrencilere ders verdiğini, 

TÜBİTAK’a gönderilen projelerin değerlendirilmesinde objektif davranıldığını, 
projelerin eksik yönlerinin değerlendirme raporuna not edildiğini, 

TÜBİTAK’a gönderilen projeleri değerlendiren ekibin önceden 2 kişi olduğunu, 
daha sonra ise bu sayının 4’e çıktığını, 
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Bilim olimpiyatlarında başarılı olan öğrencilerin yurt dışında istedikleri 
üniversiteye gidebildiklerini, bu yüzden daha öğrencilik aşamasında Türkiye’den 
gelişmiş ülkelere beyin göçü yaşandığını, 

Bilim olimpiyatlarında derece almış öğrencilerin Türkiye’deki devlet 
üniversitelerine sınavsız girebildiklerini ancak öğrencilerin derece yapmak istemesinden 
dolayı bu haklarını kullanmayıp sınava girdiklerini, 

Ulusal bilim olimpiyatlarında dereceye giren öğrencilerin üniversiteye girişte ek 
puan aldıklarını, uluslararası olimpiyatlarda dereceye girenlerin ise hem ek puan aldığını 
hem de üniversiteye sınavsız yerleşme hakları olduğunu, 

Üstün yetenekli çocukların tanılanması ve istihdamı konularında TÜBİTAK’ın 
katkı sağlayamayacağını, ancak onların eğitimlerini burslarla destekleyebileceğini 

ifade etmiştir. 

06.06.2012 Tarihli 16. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya Katılan Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ziya SELÇUK özetle, 

AR-GE çalışmalarına bütçeden ayrılan payın ülkenin üstün yetenekli çocuklara 
bakış açısını yansıttığını, 

2008 yılındaki ekonomik krize neden olan kişilerin üstün zekâya sahip kişiler 
olduğunu, ancak bunların kendi çıkarları peşinde koşarak etik davranmadıklarını, 
ekonomik krizin bundan kaynaklandığını, 

IQ’ye verilen önemin abartıldığını, başarılı olmada IQ’nün sadece bir faktör 
olduğunu, 

Zekâ testlerini uygulamanın bazı sakıncaları olduğunu, aile ve toplumun IQ’sü 
yüksek çıkan çocuklardan beklentilerinin arttığını, düşük çıkanlardan ise olumsuz 
beklentilerin ortaya çıktığını, 

IQ testlerinin matematik ve dil yeteneği gibi yetenek alanlarında başarılı 
çocukları ortaya çıkarabileceğini ancak diğer alanlardaki yetenekli çocukları tespit 
etmede yetersiz kaldığını, 

Eğitim sistemimizin çocukların zekâsını körelttiğini, 

Zekânın belirlenmesinde hamilelik döneminin çok önemli olduğunu ancak 
günümüzde bunun ihmal edildiğini, 

Türkiye’de güncelliğini kaybetmiş testlerle çocukların zekâsının ölçüldüğünü, 
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Türkiye’de öğretmen ve ailelerin üstün yetenekliler konusunda bilgi sahibi 
olmadıklarını, 

Farklılıklarından dolayı üstün yetenekli çocukların okullarda dışlandığını, 

Çocuk yaşlarda soru sormanın zekâyı beslediğini, ancak okullarda 
öğretmenlerimizin öğrencilerin soru sormasını engellediklerini, 

Toplumumuzda itaat kültürü olduğunu ve terbiye kavramını buna 
dayandırdığımızı, bu nedenle üstün yetenekli çocukların toplumumuzda dışlanarak 
normalleşme zorunda bırakıldıklarını, 

Çocukların kendi kültürlerinden beslenmesinin önemli olduğunu, bu nedenle 
okudukları kitapların buna göre belirlenmesi gerektiğini, 

Fen liselerinin öğretmenleriyle fiziki koşullarının yetersiz olduğunu, kurulma 
amaçlarından saptıklarını, çok düşük puanlarla bu okullara öğrenci alınabildiğini, 

Ülkemizde uygulanan sınav sisteminin çocukların sosyalleşmesini etkilediğini, 
bu sınavların gerçek anlamda öğrenmeyi ölçmediğini sadece ezberlemeyi teşvik ettiğini, 

Eğitim sistemimizin eşitsizlik üzerine kurulduğunu, maddi durumu iyi olan 
ailelerin çocuklarının daha nitelikli okullara gidebildiğini, 

Engelli vatandaşlar için harcanan kaynağın binde birinin bile üstün yetenekli 
çocuklara harcanmadığını, 

Üstün yetenekli çocukların eğitimi için atılacak ilk adımın ulusal bir eğitim 
planı hazırlamak olduğunu, 

Türkiye’nin plan ve stratejilerinde eğitim ve enerji sektörleri üzerinde durması 
gerektiğini, 

Türkiye’de yazılıma önem verilmesi gerektiğini, 

Sadece matematik gibi alanlarda değil spor ve müzik gibi alanlarda da üstün 
yeteneklilerin tespiti için tüm okulların taranması gerektiğini, 

Bilim ve sanat merkezlerinde çalışan öğretmenlerin üstün yetenekli çocuklarla 
ilgili eğitim almadıkları, sadece birkaç haftalık kurslarla bu merkezlerde 
çalışabildiklerini, 

Üniversitelerimizde araştırma merkezleri kurulması ve bazı eğitim 
fakültelerinin pilot eğitim fakültesi olması gerektiğini, 

Türkiye’de bilim adamlarının çok araştırma yaptığını ancak araştırılan 
konuların kullanılabilirliklerinin düşük olduğunu, 
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AR-GE’ye ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini, 

Her sınıf düzeyinde zenginleştirilmiş içeriklere ihtiyaç duyulduğunu, 

Okulların müfredat ve sınıf yapılarının üstün yetenekli çocuklara hitap 
etmediğini, 

Bütün çocuklara aynı müfredatın uygulanmasının tüm çocukları eşit seviyeye 
çekerek farklı yeteneklerin kaybolmasına neden olduğunu, 

Üstün yetenekli çocukların ilk önce okul içindeki kaynak odalarında daha sonra 
okul dışındaki sanat, spor ve bilim merkezlerinde son aşamada da özel okullarda 
okutulmaları gerektiğini, 

Sınıfların UNESCO şartlarına göre düzenlenmesi, öğretmen ve derslik açığının 
kapatılması gerektiğini, 

Her ülkede % 2 oranında üstün zekâlı çocuk olduğu düşünüldüğünde bunların 
eğitimleri için belli standartların üzerinde okulların kurulması, bu okullara alımların da 
ulusal bir sınav sistemiyle yapılması gerektiğini, 

Üstün zekâlı çocukların tespitinde kullanılan testlerin Türkiye’nin koşullarına 
uyarlanmaları gerektiğini, 

Çocukların 12-13 yaşlarında üniversiteye gidebilmesinin yolunun açılması, 
bunun için de bazı üniversitelerin pilot olarak seçilmesi ve yasal mevzuatın buna uygun 
hâle getirilmesi gerektiğini, 

Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerin üstün zekâlı olduğu 
düşüncesinin doğru olmadığını, 

Eğitim fakültelerinde verilen eğitimle öğretmen yetiştirilemeyeceğini, 
öğretmenlere her konuda ders verilmesi yerine belli alanlarda yoğunlaştırılmış dersler 
verilmesi gerektiğini, 

Üniversitelerdeki mekânların farklı disiplinlerden insanların bir arada 
olabilmelerine imkân sağlayacak duruma getirilmesi gerektiğini, 

Gelişmiş ülkelerde okulların, derslerden sonra, öğrencilerin spor ve sanatsal 
faaliyetlerine ayrıldığını, Türkiye’de de bunun yaygınlaştırılması gerektiğini, 

Bir toplumdaki bireylerin sosyal ve duygusal zekâsının düşük olması 
durumunda o toplumun medeniyet yaratamadığını, başarının sosyal zekâdan 
kaynaklandığını, 

Üniversitelere yerleşmenin merkezî sistemle değil, her üniversitenin kendi 
kriterleriyle olması gerektiğini, 
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Bilim ve sanat merkezlerinin iyi niyetle kurulduklarını ancak merkezlerde ders 
veren öğretmenlerin gerekli eğitimi almadıklarını; merkezlerin yeniden dönüştürülmeleri 
gerektiğini, bunun için de iki bilim ve sanat merkezinin pilot merkez olarak 
seçilebileceğini, 

TÜBİTAK’ın bir projeye verebileceği en yüksek meblağın 360 bin lira 
olduğunu, Türkiye çapında yapılacak bir proje için bu meblağın çok düşük olduğunu,  
proje hazırlamanın bürokratik engellerle zorlaştırıldığını, 

Amerika ya da Avrupa’daki yöntemlerle öğretmen yetiştirmenin işe 
yaramayacağını, Türkiye’nin kendine özgü bir öğretmen yetiştirme sisteminin olması 
gerektiğini, 

Türkiye’de bir sosyal psikoloji ve eğitim psikoloji kitabı olmadığını, bunun 
nedeninin bu alanlarda kitap yazabilmek için binlerce araştırmanın yapılmış olması ve 
bir veri tabanı gerektirmesi olduğunu, Türkiye’ye özgü bir zekâ testi hazırlanamamasının 
en önemli nedeninin de bu olduğunu, 

Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili bir projeye sadece Millî Eğitim 
Bakanlığının değil, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK gibi kurumların da katılması 
gerektiğini, 

Türkiye’de üstün yetenekli çocuklar konusunda araştırma yapan 
akademisyenlerden oluşan bir üst kurul kurulması gerektiğini, 

Türkiye’de eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini ancak köklü 
çözüm çalışmaları devam ederken aynı zamanda mevcut sistemin devamı için de 
değişiklikler yapılması gerektiğini, 

Enderun örneğinin geçmişte kaldığını, bunu günümüze taşımanın mümkün 
olmadığını, 

Yeni bir eğitimin sistemi oluşturma kararı alındığında tüm yükün Talim ve 
Terbiye Kuruluna yüklenmesinin haksızlık olacağını, 

Kendisi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptığında yapılan Millî Eğitim 
Şûralarının kararlarının hayata geçirilme oranının yüzde 5 olduğunu, siyasi irade 
eksikliğinden dolayı çoğu kararın hayata geçirilemediğini, bu tür kararların uygulama 
alanı bulabilmesi için mutlaka üst düzey siyasi destek sağlanması gerektiğini aksi hâlde 
şûra kararlarının tavsiye niteliğinde kalacağını, 

Üstün yetenekli çocukların eğitiminde ayrıştıran değil bütünleştiren 
yaklaşımların önem kazandığını, bu nedenle bu çocuklara sınıf içinde zenginleştirilmiş 
içerik/paralel müfredatla, sınıf dışında kaynak odalar aracılığıyla, okul dışında da özel 
merkezlerde eğitim verilmesi gerektiğini, 
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IQ testlerinin Türk kültürüne uygun şekilde hazırlanması durumunda 
kullanılmaya devam edilebileceğini, ancak müzik, spor gibi yeteneklerin IQ testleriyle 
ortaya çıkarılması mümkün olmadığından triarşik model gibi ilave yöntemlerin de 
kullanılması gerektiğini, 

Sağlık Bakanlığının hamile kadınların beslenmeleriyle ilgili çalışmalar 
yaptığını, hamilelikte beslenmenin çocuk zekâsı ve sağlığında çok önemli olduğunu, 

Kreşler ve anaokulları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olduğundan çocukların bu 
yaşlarda gözlem altında tutulması görevinin bu Bakanlığa ait olduğunu, 

Kişilerin kelime dağarcığının; içerikleri farklılaştırılmış, giderek zorlaştırılan 
metin örnekleri çıkartılarak olasılık temelli bir yazılım üretilerek ölçülebileceğini, 

Zekânın etik/ahlaki bir çerçevede kullanılması gerektiğini, aksi hâlde 
“barbarlık” meydana getirebileceğini 

ifade etmiştir. 

07.06.2012 Tarihli 17. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya Katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA ve YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN özetle, 

Üstün yetenekliler konusunun 2000’li yılların başlarından itibaren önem 
kazandığını, komisyon çalışmalarının kendilerine yol gösterici olacağını, 

Türkiye’de üstün zekâlı eğitiminin zihinsel ve işitme engelli eğitiminin de dâhil 
olduğu “özel eğitim” içerisinde değerlendirildiğini, 

Türkiye’de iki üniversitede özel eğitim bölümünün bulunduğunu, 

2006-2007 yılında Türkiye’de ilk defa yükseköğretimde üstün yetenekli 
çocuklar alanında çalışmaların başladığını ve bir Üstün Zekâlılar Öğretmenliği lisans 
programının hazırlandığını, 

Türkiye’de özel eğitim denilince zihinsel engellilerin akla geldiğini, bu nedenle 
bunlara odaklı bir özel eğitim olduğunu, 

Türkiye’de özel eğitim alanında zihin engelliler için 16 bölüm, işitme engelliler 
için 3 bölüm, görme engelliler için 1 bölüm ve üstün zekâlı eğitimi için de biri İstanbul 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde diğeri Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde olmak 
üzere 2 bölüm bulunduğunu, 

Bütün eğitim fakültelerinin müfredatında iki saatlik “Üstün Zekâlılar Özel 
Eğitimi” dersinin olduğunu, 
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Özel eğitim alanında Abant İzzet Baysal, Anadolu, Uludağ, Trakya 
Üniversitesinde doktora programı olduğunu ancak bunların da zihinsel engelli eğitimine 
yönelik olduğunu, 

Üstün zekâlı eğitimi alanında 2 doktora programı olduğunu, İstanbul’daki 
programın öğretim üyesi yetersizliği nedeniyle kapandığını, Anadolu Üniversitesinde ise 
doktora programının devam ettiğini, 

Millî Eğitim Bakanlığının YÖK’ten okul öncesi, ilköğretim ve özel eğitim alan 
mezunlarının katılacağı dört dönemlik tezsiz yüksek lisans programı açılması ve özel 
eğitim alanındaki öğrenci kontenjanlarının artırılması talebinde bulunduğunu, 

Yükseköğretim Kurulunun her yıl 30-50 arasında öğrenciyi yüksek lisans ve 
doktora programları için yurt dışına göndermeyi planladığını, 

Üstün zekâlılar eğitimi alanında lisans programı bulunan İstanbul 
Üniversitesinde 163 öğrenci, 9 öğretim üyesi; Maltepe Üniversitesinde 46 öğrenci, 3 
öğretim üyesi bulunduğunu, 

Millî Eğitim Bakanlığında üstün yetenekli öğretmen kadrosunun bulunmadığını 
bu programdan mezun olanların sınıf öğretmeni olarak atanabildiğini, 

Üstün yeteneklilerle ilgili programların kontenjanlarının artırıldığını, 

Üstün zekâlı eğitiminde Millî Eğitim Bakanlığının kaynaştırma eğitimini tercih 
ettiğini, bununla ilgili olarak Bakanlığın YÖK’ten eğitim fakültelerinde kaynaştırma 
eğitimiyle ilgili bir ders konulması talebinde bulunduğunu, 

“Üstün zekâlı” kavramının tartışmaya açık bir kavram olduğunu, literatürde 
üstün zekâlı yerine daha çok “üstün yetenekli” ifadesinin tercih edildiğini, 

İlköğretim ve ortaöğretim bitiminde yapılan test sınavlarıyla üstün yeteneklerin 
keşfinin mümkün olmadığını, 

Batı kültürü merkezli zekâ ölçüm testlerinin Türkçeye uyarlanması yerine kendi 
kültürümüze uygun, kültüre duyarlı ölçekler geliştirilmesi gerektiğini, 

Eskiden eğitim sistemimizde üst özel sınıf ve alt özel sınıf gibi uygulamaların 
olduğunu, yetenekleri ayrı bir sınıfta toplama, yetenek grupları oluşturma, daha alt 
kategoride yer alan çocukları ayrı gruplara ayırmanın pedagojik açıdan tasvip edilecek 
bir uygulama olmadığını; günümüzde karma eğitimin öneminin farkına varıldığını, 

Üstün yetenekli çocukların tanılanması, eğitimi ve istihdamının millî bir mesele 
olduğunu, bu konudaki sorumluluğun tek bir kuruma yüklenemeyeceğini, 

Üstün yeteneklilerle ilgili lisans programları yerine lisansüstü programlarının 
açılmasının daha uygun olacağını, 
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Bazı alanlarda öğretim üyesi eksikliği çekildiğini, bu nedenle bu alanlarda 
verilecek teşviklerle yurt dışına yüksek lisans ve doktora öğrencileri gönderileceğini, 

Bazı bölümlerin açılması için en az 3 öğretim üyesi bulundurma şartının 
olduğunu, öğretim üyesi olmadığı için de bölüm açılamadığını, bunun da kısır döngüye 
dönüştüğünü, 

Türkiye’de istihdam planlaması olmadığını, bir alandan mezun olan öğrenciler 
arttığında ve iş bulamadığında YÖK olarak o alanın kontenjanını düşürdüklerini, 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun işlevini yitirdiğini, YÖK’ün 1980’lerde 
yaptığı gibi hangi üniversitenin hangi bölümü açacağına karar vermesinin gereğinin 
kalmadığını, 

Belli bir doluluk oranının altında kalmış bölümlerde planlama yaptıklarını ve bu 
bölümlere yeni kontenjan vermediklerini,  buralarda yeni öğretim üyesi istihdam 
etmediklerini, 

Bazı Batı ülkelerinde olduğu gibi öğretmenlerin seçiminde daha titiz 
davranılması gerektiğini, sadece KPSS ile öğretmen alımının sorun olduğunu, 

OECD ülkelerinde, tüm öğretmenlerin en az yüksek lisans seviyesinde olması 
gerektiği düşüncesinin genel kabul gördüğünü, 

Hangi bölümden olursa olsun üniversite mezunlarının öğretmenlik alan 
sınavlarına girmesi gerektiğini, başarılı olması durumunda da pedagoji/formasyon 
eğitimi aldıktan sonra öğretmen olabilme yolunun açılması gerektiğini, eğitim 
fakültelerinin de sınıf öğretmenleri yetiştirmesi gerektiğini, 

Üniversitelere meslek ahlakıyla ilgili derslerin konulması gerektiğini, 

Üniversitelerde verilen eğitimin teoride kaldığı, 

Liseyi erken bitiren öğrencilerin üniversiteden ders almalarını sağlamak gibi bir 
projelerinin olmadığını, ancak bu fikre karşı olmadıklarını, 

Eğitimde kademeler arasındaki geçişlerin esnek olması gerektiğini, 

Sınavlardaki soruların konulara göre dağılımına YÖK Genel Kurulunun karar 
verdiğini, soruları hazırlama görevinin ise ÖSYM’de olduğunu, 

Üniversitelerde “Bilimsel Araştırma Projeleri” fonu bulunduğunu, 
akademisyenlerin AR-GE yapmak istediklerinde bu fonlardan yararlanabileceklerini, 

Akademisyenlerin mali koşullarının düzeltilerek mesleğin teşvik edilmesi 
gerektiğini, AR-GE çalışmalarının ancak bu şekilde artabileceğini, 
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YÖK ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili bir 
protokol olduğunu, okullardaki öğretmenlik uygulamalarının bu protokol dâhilinde 
yapıldığını, ancak okullara gönderilen bu öğretmen gruplarının kalabalıklığından dolayı 
programın beklentiyi karşılamadığını, 

Millî Eğitim Bakanlığının, YÖK’ten öğretmen açığı olan alanlarda sertifikasyon 
yoluyla öğretmen yetiştirme talebinde bulunduğunu, 

Şu anda okuyan ya da mezun olmuş öğrencilerin yan dal ya da tezsiz yüksek 
lisans yaparak ihtiyaç duyulan öğretmenlik alanlarına yönelmesi için çalışmalar 
yaptıklarını, 

Yurt dışından akademisyen getirilmesinin önünde bir engel olmadığını, 

Yeterli öğretim üyesi bulunmadığından açılamayan bölümler için birden fazla 
üniversitenin bir araya gelerek ortak yüksek lisans ve doktora programı açabilmesinin 
sağlanacağını, 

“Üstün Zekâlılar Öğretmenliği” diye bir bölümün olmaması gerektiğini 

ifade etmişlerdir. 

20.06.2012 Tarihli 18. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya Katılan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
Başkanı Prof. Dr. Ali DEMİR özetle, 

Yükseköğretime geçişlerin nasıl olacağının 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 45’inci maddesinde düzenlenmiş olduğunu, 

Her ülke kendi koşullarına uygun olarak yüksek öğretim programlarına seçme 
yöntemlerini geliştirmekte ve uygulamaktadır. Genelde yüksek öğretime öğrenci 
seçiminde kullanılan en yaygın ölçüt; biyerin yetenekleri ve bu yetenekleri ne ölçüde 
geliştirmiş olduğunudur. Yüksek öğretime yeteneklerini geliştirmiş adayların seçilmesi 
daha verimli bir öğretim yapılmasını sağlamakta ve yüksek öğretim sonrasında eğitim, 
sağlık, yönetim ve diğer alanlarda daha yetenekli kişilerin sorumluluk alabilmesi 
olanağını verebilmektedir.  

ÖSYM’nin hâlihazırda 40’a yakın sınav yaptığını, 

Yükseköğretime giriş sınavlarında Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim 
müfredat programının esas alındığını, 
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Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda adayların Türkçe, matematik, sosyal 
bilimler ve fen bilimleri alanlarındaki temel bilgiler ile düşünebilme güçlerinin 
ölçüldüğünü, 

YGS testlerinde adayların, verilen bilgi bütünü üzerinde çeşitli zihinsel işlemler 
yapılması, düşünme ve işlem yapma becerileri temel alınmakta iken LYS testlerinde, 
belirli bir alana ilişkin, daha çok okulda öğrenilenlere dayalı bilgi birikiminin 
hatırlanması, kavranması ve uygulanmasını gerektiren becerilerin yoklanmasını 
amaçladığını, 

ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda soruların Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire 
Başkanlığı tarafından hazırlandığını, her soru yazıldıktan sonra soru üzerinde grup 
tartışması, sorunun bilimsel denetimi, sorunun teknik ve psikometrik denetimi gibi 
aşamalardan geçtiğini, 

ÖSYM’nin yaptığı sınavların zekâyı değil başarıyı, bilgiyi ölçen testler 
olduğunu, bu nedenle bu sınavların üstün zekâlı öğrencileri seçme gibi bir özelliklerinin 
olmadığını, sadece ALES ve YGS gibi sınavlarda sorulan bazı soruların zekâ sorusu 
kapsamına alınabileceğini, 

ÖSYM’nin dışarıdan soru satın almadığını, düzenlediği sınavlarda sorulan 
soruların Türk akademisyenler tarafından hazırlandığını; Türkiye’de üstün 
yetenekli/zekâlı çocukların tespit edilmesi için hazırlanacak testleri de 
hazırlayabileceklerini, 

Yapılan sınavlarda ortaöğretimdeki başarının ölçüldüğünü, ancak okullarda test 
tekniği öğretilmediğinden öğrencilerin dershanelere gittiğini, 

ÖSYM’nin uygulayıcı bir kurum olduğunu, politika üretmediğini, üstün 
zekâlılarla ilgili bir birimin kurulması ya da üstün zekâlı çocukların tespit edilmesi için 
sınav hazırlanması talep edildiğinde bunu yapabileceklerini, 

Ağırlıklı ortaöğretim puanının üniversite sınavlarına etkisi konusunda YÖK ile 
görüş alışverişinde bulunduklarını, 

Sınavlarda zaman sınırı olmasından dolayı başarı ortalamasının yüksek olduğu 
liselerdeki öğrencilerinin de üniversite giriş sınavlarında başarısız olabileceğini, 

Uygulanan test sınavlarının doğru bir ölçme aracı olmadığını, açık uçlu 
sorularla farklı becerilerin ölçülmesini sağlayacak sınavların yapılmasının daha doğru 
olacağını ancak bunun zaman ve altyapı gerektirdiğini, 

ÖSYM’nin beklentileri karşılayabilmesi için hem yasal mevzuat hem de altyapı 
olarak güçlendirilmesi gerektiğini, örneğin personel sayısının artırılması gerektiğini, 
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ÖSYM’nin günümüzde 1970’lerin tekniğiyle ölçme, seçme yaptığını; bunu 
doğru bulmadığını, 

GRE sınavlarını yapan IELTS’in tam zamanlı 1.500 soru yazarı çalıştırdığını,  
ÖSYM’nin kadrosunda ise 50 soru yazarının olduğunu, 

Üstün zekâlı çocukların eğitim hayatları boyunca sergiledikleri başarıların göz 
önünde bulundurularak üniversiteye sınavsız girişlerinin sağlanması gerektiğini, 

Dil sınavlarının elektronik ortamda yapılarak dinleme, konuşma gibi bölümlerin 
de eklenmesi gerektiğini, mevcut dil sınavlarında bunların ihmal edildiğini, 

Senede 10 milyon insanı sınava aldıklarını, 15 binden fazla soru sorduklarını, 
bunların çok ciddi altyapı eksikleriyle yapıldığını, 

Soru Hazırlama Geliştirme Daire Başkanlığında çalışan kişilerin devlet memuru 
olduğunu, bu kişilerin KPSS ile alındığını, bu şekilde işe alıma karşı olduğunu, 

Sınav zamanlarında bölgelerdeki hava durumu farklılıklarından kaynaklanan 
fırsat eşitsizliğinin çözüm yolunun sınav şartlarına organize edilmiş sınav binaları 
olduğunu, 

2 milyona yakın kişinin aynı gün ve saatte sınava alınmasına karşı olduğunu, 
üniversite sınavlarının farklı zamanlara yayılması gerektiğini, 

Üniversiteye yerleştirmenin en ideal yönteminin öğrencilerin ilköğretim birinci 
sınıftan itibaren takip edilmesi ve öğretmenlerin öğrenciler hakkındaki gözlemlerini 
değerlendirmesi olduğunu, 

Kurumların talepleri doğrultusunda kurum içi sınavlar yaptıklarını, benzer 
şekilde Millî Eğitim Bakanlığının da bazı kurumların sınavlarını yapabildiğini, 

Tüm öğretmenlerin KPSS’deki eğitim bilimleri sınavlarıyla atandığını; müzik 
öğretmeni, fizik öğretmeni ve diğer öğretmenlerin aynı sınavla atanmasının doğru 
olmadığını, tüm öğretmenlere alan sınavı uygulamak zor olduğundan en çok ihtiyaç 
duyulan 15-16 alandaki öğretmenlerin alan sınavıyla atanması gerektiğini, 

ÖSYM’nin geçmişte yurt dışına ölçme değerlendirme konusunda doktora 
yapmak üzere personel gönderdiğini, bu personelin şu anda ÖSYM’nin soru hazırlama 
bölümünde çalıştığını, benzer şekilde gelecekte de yurt dışına doktora için personel 
göndermeyi amaçladıklarını, 

ÖSYM’de yeni daire başkanlıkları kurulması için çalışma yaptıklarını, 

Sınava giren öğrencilere hangi konularda iyi hangilerinde kötü olduklarının 
sınav sonuç kâğıdıyla verilebileceğini ancak bunun için ÖSYM’de yeterli insan gücü 
bulunmadığını, ÖSYM’ye ilave kadro verilmesi gerektiğini, 
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ÖSYM’de çalışan bir daire başkanı ile herhangi bir kurumda çalışan daire 
başkanının koşullarının eşitlendiğini, 

Dershanelerin öğrencilerin sınavlardaki başarısını ciddi şekilde artırdığını, 
bunun üzücü olduğunu, bu problemin açık uçlu sorularla aşılabileceğini, 

Bilgi Alma Kanunu gereği her yıl düzenledikleri sınav sorularını açıklamak 
zorunda kaldıklarını; dünyadaki çoğu kurumun yaptıkları sınavların sorularını 
açıklamadıklarını, bunun yerine benzer ya da örnek sorular yayımladıklarını 

ifade etmiştir. 

Aynı Toplantıya Katılan MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü-Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanı Dr. Nurcan 
ATEŞOK DEVECİ özetle, 

Ortaöğretime geçiş sınavı ile protokol yaptıkları kurum ve kuruluşların görevde 
yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını hazırlamaktan sorumlu olduklarını, 

Üstün zekâlı çocuklarla ilgili konuların-ölçme dâhil- Millî Eğitim Bakanlığı 
Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün çalışma alanına girdiğini, 

Zekâ ölçmeye yönelik testler geliştirmediklerini, 

Öğretmenlerin durumlarının ölçülmesi için ölçme aracı geliştirmediklerini, 
öğretmenlerin başarısını ölçmediklerini, ancak öğretmenleri eğitimden geçirdiklerini, 

Öğretmen performanslarını yapılan sınavlarda alınan başarıya göre ölçülmesine 
yönelik bir çalışmaları olduğunu, 

Üstün zekâlı çocuklara hasta muamelesi yapılarak hiperaktivite teşhisi 
konulduğunu, 

Eğitimin niteliğinin artırılması için TÜBİTAK ile iş birliği yaptıklarını, 

Sınavlarda çok düşük puan alan sınıfların öğretmenlerinin başarısının 
sorgulanmadığını, 

Seviye belirleme sınavlarında başarıyı etkileyen faktörler üzerine yapılan 
araştırmada dershanelerin okul başarısı üzerinde bir etkisinin görünmediğini, 

Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı sınavlarda testlerin alan uzmanı öğretmenler 
ve akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından hazırlandığını, protokolle yapılan 
kurum içi sınavlarda ise üniversitelerden konu uzmanı talep edildiğini ve soruların bu 
akademisyenler tarafından hazırlandığını, 

Ortaöğretime geçiş sınavlarının ilköğretim müfredatından sorulduğunu, 
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Üst düzey düşünme becerilerinin test sorularıyla ölçülemeyeceğini, 

Bakanlığın amacının açık uçlu sorulardan oluşan sınav yapmak olduğunu, 

Öğrencilerin akademik başarılarının yıllara göre takip edilmesinin gerektiğini 
ve üniversite yönlendirilmelerinin de buna göre yapılması gerektiğini, böylece merkezî 
sınavların da zamanla ortadan kalkacağını, 

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 
1960-70’li yıllarda zekâ ve yetenek ölçen testler yaptığını 

ifade etmiştir. 

21.06.2012 Tarihli 19. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya Katılan Prof. Dr. Üstün ERGÜDER özetle, 

Üniversitelerde ders verdiği yıllarda çok sayıda öğrenciyi izleme fırsatı 
bulduğunu, bunun dışında üstün yetenekli çocuklar üzerinde bir çalışma yapmadığını, 

Eğitim sistemimizin herkesi ortalama olmaya ittiğini, bazı alanlarda öncü 
olabilecek yetenekleri normalleştirdiğimizi, 

Üstün yeteneklilerin akranlarından soyutlanarak ayrı bir eğitim verilmesi yerine 
birlikte eğitimin yapılması gerektiğini, böylece sınıftaki herkesin başarısının artacağını, 

Eğitim sisteminin okulda verilen bilgiyi almaya yönelik olduğunu, öğrenciye 
bilgiyi nasıl kullanacağını öğretmediğini, 

Türkiye’de başarının takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi geleneğinin 
olmadığını, 

“İyi Örnekler Konferansı” düzenlediklerini, bunu Millî Eğitim Bakanlığı 
aracılığıyla Türkiye’deki her okula duyurduklarını, 

Çocukların sistem içinde öne çıkartılarak birbirlerinden öğrenmelerinin 
sağlanması gerektiğini, 

Okullarda öğrencilere daha aktif görevlerle inisiyatif verilmesi gerektiğini, 

Üniversitelerin daha özerk bir yapıya kavuşturulması ve bazı konularda YÖK’e 
danışmadan karar alabilmeleri gerektiğini, 

Her çalışmanın merkezden idare edilmesinin etkin olmayacağını, bu nedenle 
kurumlara yetki verilerek hedefleri gerçekleştirmede yarıştırılmaları gerektiğini, 
merkezin sadece performans ölçmekle uğraşması gerektiğini, 
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Eğitim sisteminde yeni bir düzenlemenin ilk önce pilot uygulamalarla başlaması 
gerektiğini, 

Türkiye’de okul çağındaki nüfusun azalmakta olduğunu, temel eğitimdeki 
baskının azaldığını, 

Üstün yeteneklilerin istihdamının düşünülmemesi gerektiğini, yetenekleri 
doğrultusunda yetişmeleri durumunda üstün yetenekli çocukların özel ya da kamu 
sektörlerinde kolaylıkla iş bulabileceklerini, 

Liseden mezun olan çok sayıda öğrenci olmasından dolayı üniversiteye giriş 
sınavının kaldırılamayacağını ancak liseden mezun olma şartları arasına “Olgunluk 
Sınavı”nı geçmenin de eklenmesi ve her üniversitenin üniversiteye giriş sınavı ile 
olgunluk sınavı sonuçlarına istediği ağırlığı vermesi gerektiğini, 

İngiltere gibi bazı ülkelerde üniversitelerin öğrencileri mülakat ve referanslarla 
aldıklarını, Türkiye’de ise bunun uygulanamadığını, her birime seçilmede sınav şartının 
getirildiğini, 

Kurumlara verilen ödeneklerin kullanımının ciddi şekilde zorlaştırıldığını, 
kurum amirlerinin bunları kullanmaktan çekindiklerini 

ifade etmiştir. 

27.06.2012 Tarihli 20. Toplantı Tutanak Özeti 

Komisyon çalışmalarının değerlendirildiği ve Taslak Raporun görüşüldüğü bu 
toplantıda genel olarak Raporun bölümleri belirlenmiştir. 

Üyeler, komisyon raporu hakkında özetle, 

Raporda, üstün yetenekli/zekâlı çocuklarla ilgili dünyada uygulanan eğitim 
sistemlerine önem verilmesi gerektiğini, 

TÜBİTAK, YÖK ve Millî Eğitimin birlikte çalışması gerektiğini, 

Türkiye ve dünyadaki üstün yetenekli/zekâlı çocuklarla ilgili uygulamaların 
raporun tarihçe kısmına eklenmesi gerektiğini, 

Her okulun kendi üstün yetenekli/zekâlı çocuklarını belirleme potansiyelinin 
olması gerektiğini, bunu sağlamak için atılması gereken adımların rapora işlenmesi 
gerektiğini, 

Şehirden kırsal kesime doğru eğitim seviyesinin düştüğünü, bunun da 
çocukların tanılanmasını güçleştirdiğini; kırsal kesimle şehir arasındaki eğitim 
farklarının giderilmesiyle ilgili izlenebilecek politikalar üzerinde çalışılması gerektiğini, 
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Üstün yeteneklilik konusunda Millî Eğitim Bakanlığının bölgelere göre farklı 
planlar/modeller hazırlaması gerektiğini, böylece her bölgeye en uygun modelin hayata 
geçirilebileceğini, 

Dünya örneklerinin üzerinde durulmasının önemli olduğunu, ancak önerilen 
modellerde Türkiye’nin kendine özgü koşullarının gözden kaçırılmaması gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren öğretmenlerin bu konuda eğitilmeleri 
gerektiğini, bu eğitimin de birkaç haftalık kurslar şeklinde olmaması gerektiğini, 

Üstün yeteneklilerin tespitinde kullanılan ölçeklerin güncellenmesi ve ülkemiz 
kültürüne adapte edilmesi gerektiğini, 

Dünyanın 10 büyük ekonomisine sahip ülkelerdeki konu ile ilgili uygulamaların 
gözden geçirilmesi ve rapora yansıtılması gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocuklarla ilgilenecek bakanlık birimlerinin bir kanun ile 
teşkilat yapısı içerisinde tanımlanması gerektiğini; aksi hâlde uygulanmasının güç 
olacağını, 

Üstün yetenekli çocukların tanılanmasında hangi ölçütlerin kullanılacağının 
raporda belirtilmesi gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocukların eğitilmesinde bilim ve sanat merkezlerinin rolünün 
ne olacağının belirlenmesi gerektiğini, 

Maddi açıdan iyi olmayan üstün yetenekli çocuklara ücretsiz servis ve yemek 
gibi imkânların sunulması gerektiğini, 

Üstün yeteneklilerle ilgili konularda yetkilerin farklı bakanlıklar arasında 
bölüşülmesi gerektiğini, tüm yetkinin tek bakanlığa verilmesi durumunda çalışmaların 
aksayabileceğini, 

Engelli çocuklarla üstün yetenekli çocuklarla ilgilenen birimlerin birbirinden 
ayrılması gerektiğini, 

Millî Eğitim Bakanlığındaki birimler arasında koordinasyon eksikliği olduğunu, 

Her okulda üstün yetenekli çocuklar konusunda eğitim görmüş en az bir 
öğretmenin bulunması gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocukların eğitimlerinden sonra ülkemizde kalmasını 
sağlayacak istihdam olanaklarının sağlanması gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocuklar için hazırlanacak programlarda değerler eğitiminin 
göz ardı edilmemesi gerektiğini, sosyal sorumluluk projeleriyle bu çocukların toplumdan 
kopuk yetişmesinin önüne geçilmesi gerektiğini, 
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Üstün yetenekli çocukların öğretmenlerinin yurt dışı eğitim ve para ödülü gibi 
hediyelerle motive edilmesi gerektiği, 

Eğitimle ilgili TÜBİTAK, ÖSYM ve Millî Eğitim Bakanlığı gibi birimlerin 
arasında koordinasyon eksikliği olduğunu 

Yeni eğitim sisteminde ilk dört yıl boyunca çocuğun tanılanmaması gerektiği, 
sadece gözlemlenmesinin yeterli olacağı; daha sonraki dört yılda tanılamanın yapılması 
gerektiği, 

Üstün yetenekli çocuklara ders verecek öğretmenlerin kendi alanlarında yüksek 
lisans görmesi gerektiği, üniversitelerde üstün yetenekli çocuk öğretmenliği bölümünün 
olmasının doğru olmadığı, 

Zekâ testleriyle yeteneklerin tespit edilmesinin mümkün olmadığını, spor, resim 
ve müzik alanları için bu dallara özgü sınavların yapılması gerektiği, 

Üstün yetenekli çocukların eğitilmesine Sağlık Bakanlığının da dâhil olması ve 
okullarda öğretmenlerin yanında çocuk gelişim uzmanlarının da bulunması gerektiğini, 

Eğitim fakültelerinde müfredatların değişmesi gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocukların üniversite sınavlarına girmeden kendi alanlarıyla 
ilgili bölümlere yerleştirilmeleri gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocukların yatılı okullarda yetiştirilmesi gerektiğini, 

İllerin eğitim bölgelerine ayrıldığını, bu eğitim bölgelerindeki okulların 
birbirlerinin eksikliklerini giderecek şekilde kurulması gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocukların eğitim seviyelerinin yükselmesi için tüm Türkiye’de 
eğitim seviyesinin yükselmesi gerektiğini, 

Okula başladıktan sonra tüm çocukların dosyalarının hazırlanması gerektiği, 
öğretmen gözlemlerinin bu dosyalarda bulunmasının tanılama için çok önemli olduğunu, 

Üstün yetenekli çocukların eğitiminde % 2’lik dilim değil % 20-25’lik dilimin 
eğitilmesi gerektiğini, böylece potansiyeli olan çocukların da tanılanabileceğini, 

Yeni eğitim sisteminin son dört yıllık kesiminde (lise) üstün yetenekli 
çocukların gideceği okulların kanunla kurulması, yatılı olması ve yoğun bir eğitim 
vermesi gerektiği, 

Üstün yetenekli çocuklara liseyi erken bitirme fırsatı sunulması, lise kredilerini 
tamamlayan çocukların üniversiteden ders alması ve üniversiteye geçtiğinde de bu 
dersleri saydırabileceği bir sistemin kurulması gerektiğini, 
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Üstün yetenekli çocukların eğitiminde Millî Eğitim Bakanlığının koordinatör 
bakanlık olması gerektiği; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına daha fazla rol 
verilmesi gerektiği, 

“Üstün yetenekli öğrenci öğretmeni” diye bir öğretmenliğin olmaması gerektiği, 
öğretmenlerin kendi uzmanlık alanlarında yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra üstün 
yetenekli çocuklara eğitim vermesi gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocukların istihdamıyla ilgili kaygıların yersiz olduğunu, bu 
çocuklar aldıkları eğitim ve kapasitelerinden dolayı kolayca iş bulabileceklerini, 

Üstün yetenekli çocukların eğitildiği okullarda yetenek alanlarıyla ilgili 
atölyelerin bulunması, bu yetenek alanlarıyla ilgili bakanlıktan da destek alınması 
gerektiğini, 

Üstün yeteneklilerin sadece eğitim süresince değil eğitimden sonra da izlenmesi 
gerektiğini, 

Yerel yönetimlerin üstün yetenekli çocukların eğitiminde daha fazla rol 
oynaması gerektiğini, 

Öğretmenlerin mesleğe girdikten sonra denetlenmediğini, bilgilerinin 
ölçülmediğini, öğretmenlerin bilgilerini güncel tutmalarını sağlamak için belli sürelerle 
öğretmenlerin de sınavlardan geçmesi gerektiğini, 

Üstün yetenekli çocukların tanılanmasından sonra Sağlık Bakanlığının devreye 
girerek bu çocukların gelişimlerini kontrol altında bulundurması gerektiğini 

ifade etmişlerdir. 

02.10.2012 Tarihli 21. Toplantı Tutanak Özeti 

Toplantıya katılan Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah SARANLI özetle, 

TÜBİTAK desteğiyle, doktora sonrası araştırma yapmak amacıyla sekiz 
aylığına Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Bakanlığı tarafından mali olarak 
desteklenen Connecticut Üniversitesindeki Üstün Yetenekliler Ulusal Araştırma 
Merkezine gittiğini, 

Connecticut Üniversitesinde Profesör Renzulli tarafından kurulan Araştırma 
Merkezinin hem üstün yeteneklilere eğitim veren hem de konu ile ilgili araştırma yapan 
bir kurum olduğunu, 
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Renzulli’nin  “Okul Çapında Zenginleştirme Modeli” adında bir modelin 
savunucusu olduğunu ve modelin Connecticut Üniversitesindeki bu araştırma 
merkezinde üstün yeteneklilere uygulandığını, 

SENG Modeli olarak adlandırılan modelin ailelerin gönüllü olarak katıldıkları, 
çalışma yaptıkları bir program olduğunu, James Webb tarafından geliştirildiğini ve Batı 
kültürüne uygun bir model olduğunu; Türkiye’de aileler için geliştirilecek bir programda 
SENG modelinde olduğu gibi ailelerin serbest bırakılmaması gerektiğini, ailelerin 
bilgiye ihtiyacı olduğunu ve bir kişinin kendilerini bilgilendirmesi gerektiğini, 

Renzulli’ye göre bir kişinin üstün yetenekli sayılması için ortalama üstü 
yetenek, motivasyon ve yaratıcılık ögelerinin bir arada olması gerektiğini, 

Renzulli’nin modelinde öğrencilerin % 15’lik dilimine hitap edildiğini, klasik 
teorilerde olduğu gibi % 2-3 gibi bir oranın düşük olduğunu, böylece sadece testlerin 
yapıldığı anda üstün yetenekli olanların değil, potansiyele sahip öğrencilerin de eğitime 
dâhil edildiğini, 

Okuldaki başarının zekâ seviyesiyle bağlantılı olmayabileceğini, 

Dünyada eskiden üstün yetenekli eğitiminde hızlandırma yönteminin 
uygulandığını, şimdilerde ise zenginleştirme yöntemine ağırlık verildiğini, Renzulli’nin 
de 3 tip zenginleştirme tarzı olduğunu, 

Renzulli’nin birinci tip zenginleştirmede konuklar çağırmak, çeşitli müzelere, 
sergilere, parklara, hayvanat bahçelerine, bilim sergilerine, bu tarz şeylere götürmek, 
ayrıca sınıf içerisinde birçok materyal bulundurmak gibi ögelerden faydalandığını, 

Renzulli’nin ikinci tip zenginleştirmede problem çözme, karar verme becerileri, 
kritik düşünme becerileri, grup içerisinde takım çalışanı olabilme ve yaratıcılık eğitimi 
gibi grup eğitimi aktiviteleri kullandığını, 

Renzulli’nin üçüncü tip zenginleştirmesinde çocukların ilgi alanlarının 
belirginleştiğini, 

Öğrencilerin ilkokul ve ortaokula başlamadan önce sınava tabi tutulduklarını, 
sınavda başarılı olan çocukların sıkılaştırılmış programlarla (Curriculum Compacting) 
eğitim gördüğünü, böylece bildikleri konuları tekrar görmek yerine yeni, daha ileri 
seviyede dersler aldıklarını, 

Amerika’da başarılı öğrenciler için STEM (Science, Technology, Engineering, 
Maths) okulları olduğunu, 

Amerika’da okulların çevrelerindeki belediyelerle, özel sektörle, her türlü 
kurumla bağlantıları olduğunu, bazı projelerde desteği bunlardan aldığını, 
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Renzulli’nin kurduğu okulun reklamının devlet tarafından yapıldığını ve 
öğrencilerin okulun bursluluk sisteminden haberdar edildiğini, çocukların bu okula altı 
yaşından itibaren kabul edildiğini, 

Üstün yetenekliler lise aşamasına geldiğinde üniversitelerle kurulan işbirlikleri 
sayesinde öğrencilerin üniversitelerde düzenlenen yaz kamplarına ve mentorluk 
programlarına katılmasının sağlandığını, bu öğrencilerin not ortalaması, o zamana kadar 
aldıkları yaratıcılık testleri, liderlik testleri, başardıkları projeler ile başvurduklarını ve 
kabullerin ona göre yapıldığını, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrencilerin yetenek dosyalarının olduğunu ve 
çocukların okula başladıktan okulu bitirinceye kadar yaptıklarını, notlarını içerdiğini, 

“Üstün yetenekli” etiketinin çocuklar, aileler ve öğretmenler üzerinde büyük bir 
yük oluşturduğunu, 

Türkiye’de hedeflerin belirlenip ona göre öğrenci tanılaması yapılması 
gerektiğini, 

Her ülkenin kendi kültürü ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
zekâ/yetenek tanımı yaptığını, Türkiye’nin de aynı şekilde davranması gerektiğini, 

ifade etmiştir. 

01.11.2012 Tarihli 22. Toplantı Tutanak Özeti 

Yurt dışında yerinde incelemeler yapan alt komisyon başkanları 
Komisyon toplantısında inceleme yapılan ülkelerle ilgili gözlem ve düşüncelerini 
aktarmışlardır. 

(Güney) Kore’de İncelemelerde Bulunan Heyetin Başkanı Sn. Halide 
İNCEKARA, 

İzlenimlerinin, (Güney) Kore’ye gidilmeden önce okunan ülke raporlarıyla 
örtüşmediğini, Kore’nin bugünkü gelişmişlik düzeyinin üstün yetenekli çocuk eğitimine 
bağlanmasının doğru olmayacağını, ülkede 2002 yılından bu yana sistematik bir şekilde 
üstün yeteneklilerin eğitilmeye başlandığını ve bu eğitimlerden geçen öğrencilerin henüz 
20’li yaşlarda olduklarını, 

(Güney) Kore’deki başarının çok çalışmaktan kaynaklandığını, ülkenin eğitim 
sisteminde kurs ve dershanelerin büyük rolünün bunun bir göstergesi olduğunu, 

Türkiye’deki altyapının doğru kullanılması hâlinde (BİLSEM’ler, Millî 
Eğitim Bakanlığı içerisindeki üstün yeteneklilerle ilgili birimlerin olması)  üstün 
yetenekli eğitiminde büyük aşamalar kaydedilebileceğini, 
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(Güney) Kore’de 2002 yılında çıkan üstün yetenekli eğitimiyle ilgili kanunun 
gerekçesinin Kore’de merkezî bir eğitim sisteminin olmaması ve her şehrin eğitim 
müdürünün seçimle iş başına gelmesi olduğunu, böylece bu kanunla şehirler arasındaki 
eğitim farklılıklarının sınırlandırılmaya çalışıldığını, 

(Güney) Kore’de, eğitim ile ilgili politikaların tek elden yürütülmesi amacıyla 
Millî Eğitim Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığının birleştirildiğini, 

Üstün yeteneklilere eğitim veren kurumların ücretsiz değil, belli bir ücret 
karşılığında öğrencilere ders verdiğini, 

(Güney) Kore’deki eğitim sistemi içerisinde sivil toplum kuruluşlarının 
önemli bir yer tuttuğunu, 

(Güney) Kore genelinde eğitim veren 20 fen lisesinden dördünün sadece üstün 
yeteneklilere eğitim veren fen lisesi olduğunu, 

(Güney) Kore’de üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasında artık sadece 
mülakat üzerinde durulduğunu, sınavla öğrenci tanılanmasının önüne geçmek 
istediklerini ve WISC-R gibi zekâ testlerinin hiç kullanılmadığını, 

(Güney) Kore’de üstün yeteneklilerin normal okullarda üstün yetenekli sınıfı, 
üniversitelerde üstün yeteneklilerin eğitilmesi, sadece üstün yetenekli çocukların 
eğitimine ayrılmış okullar şeklinde üç farklı şekilde eğitildiğini 

ifade etmiştir. 

Almanya’da İncelemelerde Bulunan Heyetin Başkanı Sn. Mustafa ATAŞ, 

Almanya’ya 15-20 Ekim tarihleri arasında 5 milletvekili ve bir uzmanla 
gittiklerini, bu yerinde incelemeler sırasında 5 ilde 8 üstün yetenekli çocuklarla ilgili 
okul, danışma merkezi veya buna benzer alanlarda incelemelerde bulunarak brifing 
aldıklarını, 

Almanya’nın federal bir devlet olmasından dolayı eyaletlerde farklı eğitim 
sistemlerinin olduğunu, bir eyalette okullar tatilken başka bir eyalette okulların eğitime 
devam edebildiğini, 

Almanya’da Türkiye’deki fen liselerine benzeyen Gymnasiumların ön plana 
çıktığını, bu okullardan mezun olan öğrencilerin hemen hemen tamamının üniversitelere 
yerleşebildiğini, 

Almanya’da mesleki eğitim için Türkiye’deki meslek ve endüstri meslek lisesi 
benzeri liselerin olduğunu, 

Almanya eğitim sisteminin OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı’nın hazırladığı MUNOZ Raporu’nda ciddi şekilde eleştirildiğini, 
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Almanya’da öğrencilerin ilköğretimden sonra üç farklı liseye (gymnasium fen 
lisesi, realschule/iyi düzeyde meslek lisesi, bir de hauptschule/endüstri meslek lisesi) 
yönlendirildiklerini, 

Üstün yetenekli öğrencilerin okullarda ek ders alabildiklerini, bu tür 
öğrenciler için özel eğitim almış öğretmenlerin görevlendirildiğini, 

Öğrencilerin 3 ve 4’üncü sınıftan sonra öğretmenlerin tavsiyesiyle üstün 
yetenekli eğitimine tabi tutulduğunu, diğer akranlarıyla aynı eğitim sistemi içerisinde 
eğitim gördüklerini, farklı okulları ve sınıfları bulunmadığını, 

Okullarda pedagog ve psikologların görev yaptığını, üstün yetenekli eğitim 
sertifikası olan öğretmenlere ek bir ödemenin yapılmadığını, 

Duesseldorf’ta 1999 yılında CCB adında bir Danışmanlık Merkezinin 
kurulduğunu, Merkezin bütün partilerin ortak önergesiyle 2003’de faaliyete geçtiğini, 
anaokulundan liseye kadar çalışma yapan gruplardan oluştuğunu, Merkezin 
Duesseldorf’taki öğrenciler için ücretsiz, dışarıdan gelen öğrenciler için ücretli 
olduğunu, 

CCB’nin üstün yetenekli çocuklarla ilgili her konudaki çalışmayı İnternet 
veya broşür yoluyla yaydıklarını, 

CCB’nin çocukları dört yaşından itibaren Merkeze kabul etmeye başladığını 
ve Merkezin eğitimlere çocuklar üniversiteye gidinceye kadar devam ettiğini, 
öğretmenlere hizmet içi eğitim verildiğini, 

Çocuk, aile veya okuldaki öğretmen tarafından tavsiye edildikten sonra 
CCB’nin üstün yetenekli çocukları tanılamada öncelikle mülakat yöntemini kullandığını 
ve 2 psikoloğun değerlendirme yaptığını, değerlendirme sonucu net bir fikir oluşmazsa 
çocuklara IQ testi yapıldığını, 

Almanya’da öğrencilerin üst sınıftan veya üniversiteden ders alabildiklerini, 
sınıf atlayabildiklerini ve sınıf birleştirme uygulamalarından yararlanabildiklerini, 

Almanya’da üstün yetenekliler konusunda yapılan projeler çerçevesinde esnek 
öğrenim modeli uygulandığını, bu modelde, öğretmenin çocuklarla beraber öğrenen kişi 
konumuna geldiğini, ders kitaplarının konularına göre fasiküllere ayrıldığını ve 
öğrencilerin bu fasiküllerden çalıştıklarını, 

Okulların sınıflardan ziyade atölyeler şeklinde oluşturulduğunu, çocukların 
yaş grupları ve yeteneklerine göre bu atölyelerde ders aldıklarını ve derslerden sonra 
çocukların yetenek seviyelerini ölçmek için formlar bulunduğunu, 

Üstün yeteneklilere eğitim veren okulların sınıflarında 18-25 arası öğrenci 
olduğunu 

ifade etmiştir. 
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Yeni Zelanda’da İncelemelerde Bulunan Heyetin Başkanı Sn. Yüksel 
ÖZDEN, 

15-20 Ekim tarihleri arasında 3 milletvekili ve bir uzmanla Yeni Zelanda’da 
yerinde incelemelerde bulunulduğunu, 15 kurum/kuruluşta 27 kişiyle görüştüklerini, 
görüşülenler arasında Yeni Zelanda parlamentosu başkanının da bulunduğunu, 

Yeni Zelanda’da Eğitim Bakanlığı düzeyinde üstün yeteneklilerle ilgili bir 
danışma kurulu oluşturulduğunu, 

Konuyla ilgili kişi ve kurumların yararlanabilecekleri “Online Learning 
Center” oluşturulduğunu, 

Yeni Zelanda’daki eğitim sisteminde en önemli noktanın eğitim ile ilgili 
kanunda “Her okul üstün ve özel yetenekli çocuklarla ilgili gerekli adımları atar, gerekli 
destek programlarını hazırlar.” ifadesinin bulunması olduğunu, bu nedenle her okulun 
kendi bakış açısına göre üstün yeteneklilere vereceği eğitimi ve bu eğitimde kullanacağı 
araçları belirlediğini, 

Bazı derneklerin haftanın bir gününde çocukları okullarından alıp kiraladıkları 
sınıflarda Bir Günlük Okul dedikleri, kendisiyle benzer özellik taşıyan çocuklarla bir 
arada bulunabilecekleri yerlere götürdüklerini ve bu şekilde ders gördüklerini, 

Yeni Zelanda’da velilerin üstün yeteneklilik konusunda ve her yaşta 
çocukların taşıması gereken nitelikler hakkında bilgi sahibi edildiklerini, bu nedenle 
çocuğunun tanılanması isteği üzerine gelen velilerin % 98’inin çocuğunun üstün 
yetenekli olarak tanılandığını, 

ifade etmişlerdir. 

Yerinde inceleme ziyaretleri hakkındaki bilgilendirmeler bittikten sonra 
devam eden toplantıda Komisyon üyeleri, araştırma komisyonları tarafından hazırlanan 
raporların sonuçlarının yasama organı tarafından takip edilemediğini, rapor 
hazırlandıktan sonra raporun hayata geçirilmesini gözeten bir kurum/komisyon 
kurulması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Yapılan görüşmelerin ardından Komisyonun nihai raporu kabul edilmiş, 
redaksiyon yetkisi Komisyon Başkanlık Divanına verilmiştir. 
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EK II. ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR YÖNETMELİĞİ 

(222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine göre hazırlanan) 

Madde 1- Özel Eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretimi için ihtiyaca göre, özel 
eğitim okulları ve sınıfları açılır veya gezici öğretmenler görevlendirilir. 

Madde 2- Özel Eğitim Okulları ve sınıfları Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesiyle özel 
teşebbüslerce de açılabilir. 

I. Özel Eğitim Okulları 

Madde 3- Özel Eğitim Okulları, her arıza grubu için ayrı ayrı olmak üzere açılır. Bu 
okullar gündüzlü, yatılı veya gündüzlü ve yatılı olabilir. 

Madde 4- Üstün zekâlı ve üstün özel yetenekli çocuklar için de eğitim okulları açılabilir. 

Madde 5- Özel Eğitim Okulları, ana, ilkokul ve çok gayeli orta öğretim kısımlarını 
ihtiva eder. 

Madde 6- Özel Eğitim Okulları, tercihan şehir kıyılarında geniş arazi üzerinde 
kurulmalıdır. Bu okulların kurulacağı yerler, okulun şehrin sosyal hayatı ile temasını 
güçleştirecek uzaklıkta olmamalıdır. 

Madde 7- Özel Eğitim Okullarının öğrenci kadroları özür çeşidine göre 150-200’ü 
geçmemelidir. 

Madde 8- Özel Eğitim Okullarına, Eğitim ve öğretim ihtiyaçları normal okullar ve özel 
sınıflarda karşılanamayan çocuklar kabul edilir.  

Madde 9- Özel Eğitime muhtaç çocuklara mahsus her cins okulun öğretim programları 
ile yönetmelikleri Bakanlıkça ayrıca hazırlanır. 

II. Özel Eğitim Sınıfları 

Madde 10- Özel Eğitim sınıfları, ayrı arıza grubuna dâhil ortalama on öğrencinin 
bulunduğu merkezlerde, normal öğretim yapan ve imkânları müsait olan okullar içinde 
açılır. Bu sınıflar mümkün olduğu takdirde ayrı okullarda açılır. 

Çift arızalı veya ek özel ferdi bakıma ihtiyaç gösteren öğrenciler özel sınıfa 
alınmamalıdır. 

Madde 11- Uzun süreli olarak hastahanelerde bakıma muhtaç çocuklar için, 
hastahanelerin çocuk ve ortopedi servisleri içinde de özel sınıflar açılabilir. 



392 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Madde 12- Özel sınıfların mevcudu, Körler ve az görenler için 10-15 sağırlar ve ağır 
işitenler için 10-15, ortopedik arızası bulunanlar için özel durumlarına göre 5-15, geri 
zekâlılar için 15-20 olarak düşünülmelidir. 

Madde 13- Üstün zekâlı ve üstün özel yeteneklere sahip çocuklar için de özel sınıflar 
açılabilir. 

Madde 14- Bu sınıflardaki çocuklara arızalarının mahiyetine göre gerekli özel araçlar 
sağlanır. Bu sınıflar tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflar esaslarına göre yürütülür, 
öğrenciler özel teknik ve metotları gerektiren derslerini özel öğretmenleri ile özel 
sınıflarında yaparlar. Diğer dersler ve faaliyetleri normal sınıf arkadaşları ile birlikte 
yaparlar. 

III. Gezici Özel Eğitim Öğretmenlikleri 

Madde 15- Arızalarının derece ve çeşidi yönünden normal okulların sınıflarında 
yetiştirilmeleri mümkün olan özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretimleri 
gezici özel eğitim öğretmenleri vasıtasıyla yapılır. Bu şekilde eğitim öğretim 
imkânlarından aşağıdaki özel gruplara giren öğrenciler faydalanırlar. 

a) Üstün zekâlı ve üstün özel yetenekli çocuklar, körler ve az görenler; sağırlar ve 
ağır işitenler, konuşma arızası, mahdut ortopedik arızası olanlar (topal, çolak, 
kambur, hafif felçlilik gibi) ağır öğrenenler. 

b) Ayrıca mühim hastalıkları bulunan, uzun süreli ev ve hastahane tedavisine 
muhtaç olan öğrenciler de gezici özel eğitim öğretmenlerinin hizmetlerinden 
faydalanırlar. 

IV. Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Tesbit ve Yerleştirilmesi 

Madde 16- Okuma çağında ve okul öncesi çağda özel eğitime muhtaç çocuklar her yıl 
mecburi ilköğretim çağındaki çocukların sayımı sırasında tesbit olunur. 

Madde 17- Öğretmen, Zabıta, Devlet ve Belediye memurları ile muhtarlar veya 
herhangi bir vatandaş tarafından görülen özel eğitime muhtaç çocuklar mahallin 
İlköğretim Kuruluna, İlköğretim Kurulunun bulunmadığı yerde Bucak veya İlçe 
İlköğretim Kurullarına yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Bildiriyi alan İlköğretim 
Kurulu Başkanı tarafından çocuğun yaşı, arızası, aile durumu ve yeri hakkında gerekli 
bilgiler güvenilir kaynaklardan elde edilerek en kısa zamanda Milli Eğitim Müdürlüğüne 
duyurulur. 

Madde 18- Milli Eğitim Müdürlüğünde, Özel Eğitime muhtaç çocukların durumlarını 
incelemek ve yerleştirilecekleri eğitim kurumlarını kararlaştırmak üzere sıra ile 
aşağıdaki kimseler görevlendirilir: 
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a) Rehberlik ve Araştırma Merkezindeki görevliler, 
b) Okul Psikoloğu, 
c) Özel Eğitim Müfettişi, 
d) Gezici özel eğitim öğretmenleri, 
e) Özel eğitim kurumları müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenleri, 
f) Özel sınıf öğretmenleri, 
g) İlköğretim müfettişleri, 
h) İlköğretim müdürleri. 

Madde 19- 18. Maddede belirtilen görevlilerden özel eğitime muhtaç çocukların 
bulunduğu yere en yakın olanı durumu inceler ve gerekirse okul psikoloğu, rehberlik 
merkezi görevlileri ve doktor gibi teknik uzmanların da düşüncelerini alarak çocuğun 
yerleştirileceği kurum hakkındaki teklifini mahallin ilköğretim veya Milli Eğitim 
Müdürlüğüne yapar. 

Madde 20- Özel eğitime muhtaç çocukların yerleştirilmesi ile ilgili raporlar Milli Eğitim 
Müdürlüğünün veya bu işle görevlendireceği yardımcısının başkanlığında il 
merkezindeki özel eğitim uzmanları ve okul doktorundan teşekkül edecek bir kurulca 
incelenerek karara bağlanır. Bu suretle il içinde bulunan özel eğitim tedbirlerinden 
hangisinin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya elverişli olduğu tesbit ve öğretim yılı 
başında öğrencinin buraya devamı temin edilir. 

Madde 21- Yaşı 11 veya daha yukarı olan özel eğitime muhtaç öğrenciler gündüzlü ve 
yatılı özel eğitim kurumlarının orta kısımlarında 222 sayılı kanununun 11. Maddesi 
gereğince açılacak özel yetiştirici kurslar ve sınıflarda yetiştirilirler. 

Madde 22- Eğitim ve öğretimleri il içinde bulunan özel eğitim kurumları ile 
karşılanmayacak çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığına teklifte bulunulur. 

Madde 23- Özel eğitime muhtaç çocukların teşhisi ve yerleştirilmesi ile ilgili 
incelemelerde, 6972 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış olan yönetmeliğin 52, 53 ve 
54. Maddeleri gereğince kurulmuş ve kurulacak olan müşahede istasyonlarından da 
faydalanılır. 

Madde 24- Özel eğitim kurumu müdürleri veya özel eğitim sınıf öğretmenleri, eğitim ve 
öğretim sorumluluğu kendilerine verilen öğrenciler hakkında 21. Maddede belirtilen 
kurulca verilen kararların değiştirilmesi hususunda teklifte bulunmaya yetkilidirler. 

Madde 25- Yerleştirilmelerinde ihtilaf çıkan çocukların durumları, okul müdürünün de 
katılacağı ilgilerden teşekkül eden ve 21. Maddede belirtilen komisyonda tetkik edilerek 
kesin karara başlanır. 
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Madde 26- Arızalarının çeşidi ve derecesi özel eğitimden faydalanmalarına imkân 
vermeyen ve ancak özel bir kurumda devamlı bir bakım ve yardıma ihtiyaç gösteren 
çocuklar, belediyeler kanununun 15. ve 45. fıkraları ve Umumi Hıfzıssıhha kanununun 
3. maddesinin 13. fıkrası hükümlerine müsteniden belediyeler ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca açılacak Özel müesseselerde bakılıp korunurlar. 

Madde 27- Yerleştirilecek çocuk sayısı mevcut özel eğitim ve öğretim imkânlarından 
fazla olduğu takdirde seçim ve yerleştirme her grup için müracaat tarihi gözönüne 
alınarak şu öncelik sırasına göre yapılır: 

a) İlköğretim çağına henüz girmiş, birden fazla arızası ve eğitim ve öğretimini 
zorlaştıracak herhangi bir durumu bulunmayan, aynı zamanda korunmaya da 
muhtaç olan çocuklar. 

b) İlköğretim çağına henüz girmiş, birden fazla arızası ve eğitim ve öğretimini 
zorlaştıracak herhangi bir durumu bulunmayan çocuklar. 

c) Birden fazla arızası bulunmayan ve ilkokula giriş yaşını 1 ila en çok 4 yıl 
geçirmiş olan özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuklar. 

d) Birden fazla arızası bulunmayan ve ilkokula giriş yaşını 1 ila en çok 4 yıl 
geçirmiş olan Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar. 

e) Birden fazla arızası bulunup da eğitim ve öğretimleri mümkün olanlar. 

Madde 28- Normal okullarda eğitim ve öğretimleri sağlanmayan özel eğitime ve 
korunmaya muhtaç çocuklar, bulundukları yerlerde özel sınıf açılmamış ise ilin özel 
yurtlarında, aileler yanında, yetiştirme yurdunda barındırılmak suretiyle il ve ilçe 
merkezlerindeki özel sınıflara devam ettirilirler. 

Bunlardan ailelerinin maddi durumları elverişli olanların bakım masrafları tamamen 
veya kısmen aileleri tarafından, olmayanların ise 222 sayılı kanunda belirtilen sosyal 
yardım ödeneğinin bu maksat için, vilayet Çocukları Koruma Birliğine ayrılacak fondan 
karşılanır. 

Madde 29- Yatılı özel eğitim okullarında yetiştirilen öğrencilerin bakım ve barındırma 
giderleri, ailelerinin maddi durumları elverişli ise ailelerince değilse ilköğretim sosyal 
yardım ödeneğinden karşılanır. Korunmaya muhtaç çocukların bakım ve barındırma 
giderleri, bağlı bulundukları kurumlarca ödenir. 

Madde 30- Özel eğitim okul veya sınıflarını bitiren öğrencilerin devam edecekleri 
normal okullardaki özel eğitim ve öğretim ihtiyaçları bitirdikleri okullar, gezici özel 
eğitim öğretmenleri ve diğer özel eğitim görevlilerince sağlanır. 

Madde 31- Özel eğitim okullarını bitirip de daha yüksek normal öğrenim kurumlarına 
devam eden özel eğitime muhtaç öğrencilerden korunmaya muhtaç olanların her türlü 
eğitim masrafları 6972 sayılı kanun hükümleri gereğince bağlı oldukları korunmaya 



395 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

muhtaç çocukları koruma birliklerince sağlanır. Bu durumda olup da korunmaya muhtaç 
olmayanların özel eğitim araçları mezun oldukları Özel Eğitim okullarının döner 
sermayeler veya okul ve öğrencileri koruma dernekleri tarafından bedeli karşılığında 
temin edilebilir. 

Madde 32- Öğrenimlerini bitirip de daha yüksek bir öğrenime devam etmeyecek olan 
öğrencilerin, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı veya Özel Sosyal 
Yardım Kurumlarınca açılacak rehabilitasyon merkezlerinde iş eğitimi görmeleri ve işe 
yerleştirilmeleri hususunda, bitirdikleri okul yöneticileri ilgililerle iş birliği yaparlar. 

V. REHBERLİK MERKEZLERİ 

Madde 33- Özel eğitime muhtaç çocukların durumunu incelemek, teşhis etmek 
yerleştirilecekleri kurumları kararlaştırmak, gerekli tedavi ve rehberliği sağlamak ve her 
basamaktaki okulların rehberlik işlerinde iş birliği yapmak ve okullara rehberlik 
konusunda gerekli teknik yardımları sağlamak amacıyla ihtiyaç görülen yerlerde 
rehberlik merkezleri açılır. 

Madde 34- Rehberlik ve Araştırma Merkezleri nüfusu 70.000’den fazla olan tam 
teşkilatlı sağlık merkezleri bulunan yerlerde kurulur. Nüfusu ve okul sayısı birden fazla 
Rehberlik merkezine ihtiyaç gösteren yerlerde ihtiyaca göre birden fazla merkez 
açılabilir. 

Madde 35- Rehberlik ve Araştırma Merkezleri kuruldukları bölgelerin köy, ilçe ve 
şehirlerindeki okullarda kendilerine düşen görevleri yerine getirebilmek için gezici 
ekipler kurar ve muntazam ziyaretlerle bütün bölgenin rehberlik hizmetlerini karşılar. 
Okulların rehberlik teşkilatı ile işbirliği yapar. 

Madde 36- Rehberlik ve Araştırma Merkezleri gerekli test araçlarının sağlanması, iş 
başında yetiştirme ve ilgili oldukları konularda araştırma yapmak hususunda Milli 
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Test ve Araştırma Bürosuna bağlıdırlar. 

Madde 37- Rehberlik ve Araştırma Merkezinin çalışmaları mevcut özel yönetmeliğine 
göre yürütülür. 

Madde 38- Gerek Rehberlik merkezlerinin, gerek özel eğitim okul veya müesseselerinin 
ihtiyacı olan bu türlü araç ve gereçlerin bir plan dâhilinde tesbiti ve temini işiyle 
Bakanlığı özel eğitimle ilgili dairesi meşgul olur. 

Madde 39- Özel eğitim müesseselerinde bulundurulması gereken asgari araç ve gereç 
listeleriyle bu müesseselerde çalışan teknik eleman ve öğretmenlerin ve müesseselerde 
okuyan öğrencilerin özel eğitimle ilgili ihtiyaç listeleri bu okulların özel 
yönetmeliklerinde ayrı ayrı belirtilir. 
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Madde 40- Özel Eğitim Danışma Kurulu: 

a) Özel Eğitim Danışma Kurulu, Özel eğitim alanına personel yetiştiren yüksek 
öğrenim kurumlarından iki ve Talim Terbiye kurulunun özel eğitim alanında 
yetkili üyelerinden üç kişi olmak üzere beş kişiden ibarettir. 

b) Danışma Kurulu Üyeleri, İlköğretim Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık 
onayı ile seçilir. Üyelerden birinin ayrılması halinde en geç bir ay içinde yenisi 
atanır. 

c) Danışma Kurulu, en az üç ayda bir toplanarak özel eğitim işlerini planlanması, 
gelişmesi, personel yetiştirme ve uygulama ile ilgili problemlerin çözülme gibi 
konularda gerekli incelemeleri yapıp dairesine teklifte bulunur. Mevcut 
mevzuat çerçevesi içerisinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra teklifler 
uygulanmaya konulur. 

Madde 41- Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından, özel eğitim alanında bilgi ve 
tecrübesi olanlardan birisi il özel eğitim işlerinin yürütülmesiyle görevlendirilir. 

Madde 42- Özel Eğitim Teftişi: 

Her ilde özel eğitim alanında gerekli özel eğitim ve tecrübeyi kazanmış olan bir 
müfettişe bu görev verilir. İlin durumu ve şartlar imkân veriyorsa münhasıran ilin bütün 
özel eğitim hizmetlerini düzenlemek ve özel eğitim personelini iş başında yetiştirmek ve 
teftiş etmek gibi hizmetler bu müfettiş tarafından yürütülür. 

Madde 43- Gezici Özel Eğitim Öğretmeni: 

a) Normal okullara yerleştirilmiş olan veya evlerinde, hastahanelerde 
yetiştirilmeleri gereken özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretimleri ile 
ilgili hususları düzenleyip yürütür. Gezici özel eğitim öğretmenlerine en çok 15 
öğrenci verilir. 

b) Gezici özel eğitim öğretmenleri, her öğrenciyi haftada; şehirlerde en az üç defa, 
köylerde en az bir defa ziyaret ederek arızası ile ilgili teknik bilgi ve becerileri 
kazandırır. 

Madde 44- Özel eğitim öğretmenlerinde aranacak vasıflar: 

a) Özel eğitim kurumlarına atanacak öğretmenler, ilk veya orta okullarda en az iki 
yıl başarılı öğretmenlik yaptıktan sonra, çalışacağı özel eğitim alanında özel bir 
şekilde yetiştirilmiş olmalıdır. 

b) Özel eğitim sınıflarında görevlendirilen öğretmenler vazife gördükleri okul 
müdürlüğüne bağlıdırlar. 
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Madde 45- Okul Psikoloğu: 

Okul Psikologları Rehberlik merkezinin bulunmadığı yerlerde Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı olarak; rehberlik merkezinin bulunduğu yerlerde ise rehberlik 
merkezi bünyesinde vazife görürler. 

Okul Psikoloğu aşağıdaki işleri yapar: 

a) Çocukların zihin kabiliyetleri ile başarı seviyelerini tesbit maksadı ile ferdi ve 
grup zekâ testlerini tatbik eder ve yorumlar. 

b) Korunmaya ve özel eğitime muhtaç çocukların görme ve işitme gücünü ve diğer 
özelliklerini ölçen aletleri kullanır. Bu gibi çocukların gerekli müesseselere 
yerleştirilmeleri hususunda mühalâasını bildirir. 

c) Türlü güvenilir metot ve tekniklerle çocukların şahsiyet özelliklerini 
araştırmaya çalışır. 

d) Başarı testlerinin hazırlanmasında değerlendirme tekniklerinin kullanılmasında, 
okul ve sınıf öğrencilerinin başarı ve verimlerini teşhis ve değerlendirmede 
öğretmen ve idarecilere yardımda bulunur. 

e) Grup ve fertlerin eğitim ve intibak güçlüklerinin giderilmesinde ve okuldaki ruh 
sağlığı faaliyetlerinin düzenlenmesinde okul personeline yardımda bulunur. 

f) Okullarda başarı sağlamayan öğrencilerin teşhisi ve başarısızlıklarının 
giderilmesi için alınması gerekli tedbirleri ilgililere bildirir ve tedbirlerin 
alınmasında yardımcı olur. 

g) Okulların karşılaştıkları güçlüklerin ve okullarda ruh sağlığının 
gerçekleştirilmesi maksadıyla öğretmenler, ana babalar, idareciler ve diğer ilgili 
teşekküllerle işbirliği yapar. 

h) Ders, okul ve meslek seçme ve şahsi meselelerini çözmede öğrencilere ve ana 
babalarına yardımda ve rehberlikte bulunur. 

Madde 46- Sosyal Yardımcı: 

Sosyal yardımcılar, korunmaya ve özel eğitime muhtaç çocukların okul ve aile 
çevrelerinde gerekli incelemeleri yapmak, kurumlara yerleştirilmelerinde yardımlarda 
bulunmak, okul ve aile arasındaki bağları ve anlayış birliğini geliştirmek, öğrencileri 
yerleştirecekleri iş yerlerinin tesbiti ve okula devam işlerinin talibi ile görevlidir. Sosyal 
yardımcılar, Rehberlik Merkezleri, Milli Eğitim Müdürlüğüne veya büyük münferit 
okullara bağlıdırlar. 

Madde 47- Rehberlik İşleri Görevlileri: 

Rehberlik İşleri Görevlileri, okulların, özel eğitim kurumlarının eğitim ve meslek 
rehberliği ile ilgili işlerini düzenlemek ve yürütmekle görevlidir. Bunlar Rehberlik 
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Merkezlerine, Milli EğitimMüdürlüğüne veya münferit büyük okullara bağlı olarak 
çalışırlar. 

Madde 48- Ölçme ve Değerlendirme Görevlisi: 

Ölçme ve değerlendirme görevlisi, özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukların teşhisi, 
yerleştirilmesi ve öğrencilere rehberlik hususunda gerekli bilgileri toplamak maksadıyla 
mevcut psikolojik testleri uygular ve yorumlar. Ölçme ve değerlendirme görevlileri 
rehberlik Merkezlerine, Milli Eğitim Müdürlüğüne veya münferit büyük okullara bağlı 
olarak çalışırlar. 

Madde 50- Sıra beklenmesi gereken şehirlerdeki özel eğitim kurumlarına sıra dışı 
atanan öğretmenlerden, kendi istekleri ile bu kurumlardan ayrılmak isteyenler geldikleri 
okullardaki eski görevlerine veya başka bir il emrine nakledilirler. 

Madde 51- Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmen ve idareciler bu okullarda en az 
üç yıl çalışmadan diğer okullara nakil için sıraya alınmazlar. 

Madde 52- Mali hükümler: 

Özel eğitim kurumlarının inşası, mevcutlarının tadil ve onarım, lüzumlu ders araçlarının 
temini için gerekli ödenek ile sosyal yardım ve donatım ödeneği 22 sayılı kanunun 73. 
Maddesi ile 6972 sayılı kanunun ilgili hükümlerince ayrılan fondan sağlanır. 

Madde 53- Bu yönetmelik, 6/7/1962 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
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EK III. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, Türk 
Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, genel ve mesleki eğitim 
görme haklarından yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik usul ve esasları 
düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile onlara doğrudan 
veya dolaylı olarak sunulacak eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili 
hükümleri kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3 - (Değişik:RG-22/6/2010-27619)  

(1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 62 
nci maddesi, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi, 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 ve 178 inci maddeleri 
ve 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve 
pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de 
dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim 
ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

b) Aile: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin anne, baba ve kardeşleri ya da kanunen 
bakmakla yükümlü olan kişi veya kurum temsilcisini, 
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c) Atölye: Okul ve kurumlarda eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde 
bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim-
öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı, 
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, 
d) BEP: Bireyselleştirilmiş eğitim programını, 

e) Birden fazla yetersizliği olan birey: Birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle 
özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 
f) Bireysel gelişim raporu: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim 
alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine ilişkin 
değerlendirme sonucunu gösteren raporu, 
g) Çocuk bakım elemanı: Özel eğitim okul ve kurumlarında öğrencilerin beslenme, 
temizlik ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması, onların fiziksel güvenliğinin sağlanması 
ve öğretim materyali hazırlanmasında öğretmene yardımcı olan kişiyi, 

ğ) Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında 
başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik 
becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan bireyi, 

h) Destek eğitim hizmeti: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî ve eğitsel 
değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda 
kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, 
eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamayı,  

ı) Destek eğitim odası: Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden 
öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim 
hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı, 

i) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan birey: Yaşına ve gelişim seviyesine 
uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini 
en az iki ortamda ve altı ay süreyle gösteren, bu özellikleri yedi yaşından önce ortaya 
çıkan, özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 
j) Dil ve konuşma güçlüğü olan birey: Dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki 
güçlük nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 
k) Duygusal ve davranış bozukluğu olan birey: Yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel 
normlardan farklı duygusal tepki ve davranışlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve 
destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

l) En az sınırlandırılmış eğitim ortamı: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin; toplumla 
bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz bakım, dil ve iletişim alanlarındaki 
davranışlar ile düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak 
amacıyla destek eğitim hizmetlerinin de verildiği ve mümkün olduğunca yetersizliği 
olmayan akranlarıyla bir arada olmasını sağlayan en uygun eğitim ortamını, 
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m) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Genel Müdürlük: Millî Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 
n) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen (gezici öğretmen): Özel eğitime ihtiyacı 
olan bireyler için evde, hastanede, okul ve kurumlarda eğitim ve destek eğitim 
hizmetlerini yürütmekle görevlendirilen görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf 
öğretmenini, 
o) Görme yetersizliği olan birey: Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından 
dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

ö) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal 
ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek 
eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireyi, 

p) İşitme yetersizliği olan birey: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından 
dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle 
özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

r) Kurs: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda beceriler 
kazandırmak amacıyla belirli süre ve programa dayalı olarak yürütülen, tamamlayan 
bireylere sertifika veya belge verilen yaygın eğitim faaliyetlerini, 
s) Kursiyer: İlgi ve ihtiyaçları doğrultusunda belirli süre ve programa dayalı olarak 
yürütülen yaygın eğitim faaliyetlerine katılan bireyi, 
ş) Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve 
pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş 
becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde 
ihtiyaç duyan bireyi, 

t) Ortopedik yetersizliği olan birey: Hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere bağlı 
olarak kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana 
gelen hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine 
ihtiyacı olan bireyi, 

u) Otistik birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki 
sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim 
ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 

ü) Özel eğitim okul ve kurumları: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere hizmet veren, özel 
olarak yetiştirilmiş personelin bulunduğu, geliştirilmiş eğitim programları ve 
yöntemlerin uygulandığı, Bakanlığa bağlı her tür ve kademedeki yatılı ve gündüzlü 
resmî ve özel okul ve kurumları, 

v) Özel eğitim sınıfı: Okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi 
gerektiren öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim performansları ve özelliklerine göre 
açılan sınıfları, 
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y) Özel eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını 
karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve 
yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin 
alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi, 
z) Özel eğitime ihtiyacı olan birey: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleri ile 
eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık 
gösteren bireyi, 
aa) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için zorunlu öğrenim: Özel eğitime ihtiyacı olan 
bireyler için okul öncesi eğitim döneminde başlayıp ortaöğretim süresini de kapsayan 
eğitim ve öğretim sürecini, 
bb) Özel öğrenme güçlüğü olan birey: Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek 
için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, 
konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri 
yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 
cc) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) RAM: Rehberlik ve Araştırma Merkezini, 
çç) Serebral palsili birey: Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana 
gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor 
becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan 
bireyi, 
dd) Süreğen hastalığı olan birey: Sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren 
hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi, 
ee) Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri 
ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi 
amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecini, 
ff) Usta öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; öğrencilerin/kursiyerlerin kurum, okul ve 
iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan, usta 
öğreticilik belgesine sahip kişiyi, 
gg) Uzaktan öğretim: Bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız 
olarak yapılan öğretimi, 
ğğ) Üstün yetenekli birey: Zekâ, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel 
akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireyi, 
hh) Veli: Öğrencinin anne/babasını veya kanunî sorumluluğunu üstlenen kişiyi, 
ıı) Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart 
sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum 
becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki 
gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç 
duyan bireyi, 
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Özel Eğitimin Amaçları ve Temel İlkeleri 

Özel eğitimin amaçları 

MADDE 5 - (1) Özel eğitim, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri 
doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; 

a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği 
içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak 
yetişmelerini, 

b) Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma 
gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, 

c) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim 
ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek 
alanlarına ve hayata hazırlanmalarını  

amaçlar. 

Özel eğitimin temel ilkeleri 

MADDE 6 - (1) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel 
eğitimin temel ilkeleri şunlardır; 

a) Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve 
yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. 
b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır. 
c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel 
çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. 

ç) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç, 
içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak, akranları ile 
birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. 

d) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz 
sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği yapılır. 

e) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm gelişim 
alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak, 
bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek 
uygulanır. 
f) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri 
sağlanır. 
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g) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel 
eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş 
birliği içinde çalışılır. 

ğ) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumla etkileşim ve 
karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır. 

İKİNCİ KISIM 

Eğitsel Değerlendirme ve Yerleştirme 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama, Eğitim Planı 

Eğitsel değerlendirme ve tanılama 

MADDE 7 - (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, eğitsel amaçla bireyin tüm 
gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim 
ihtiyaçları belirlenerek en az sınırlandırılmış eğitim ortamına ve özel eğitim hizmetine 
karar verilir.  

(2) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde 
oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve 
bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır. (Değişik ikinci cümle:RG-
14/3/2009-27169) Tanılamada; bireyin özürlü sağlık kurulu raporu ile zihinsel, fiziksel, 
ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim 
performansı, ihtiyacı, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu 
dikkate alınır.  

(3) Eğitsel değerlendirme ve tanılama; eğitimin her tür ve kademesindeki geçişler ile 
bireylerin eğitim performansı ve eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak veli ya da 
okulun/kurumun isteği üzerine gerektiğinde tekrarlanır.  

(4) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen 
bireyler için Ek-1’de yer alan Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu hazırlanır. 
(Değişik cümle:RG-31/7/2009-27305) Bu rapor özel, özel eğitim kurumlarından destek 
eğitim hizmeti alan öğrenciler için süresi bitiminde yenilenebilir. Raporda önerilen 
destek eğitim süresi en fazla iki yıldır. 

(5) Millî eğitim müdürlükleri, örgün ve yaygın eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, 
üniversiteler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı birimler ve yerel 
yönetim birimleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve 
tanılanması amacıyla RAM’a yönlendirilmesinde sorumluluğu paylaşırlar.  

(6) (Değişik:RG-14/3/2009-27169) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerine 
ilişkin bilgi işlem hizmetleri, Bakanlıkça geliştirilen RAM Modülü üzerinden yapılır. 
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Eğitsel değerlendirme ve tanılamanın ilkeleri 

MADDE 8 - (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılamanın ilkeleri şunlardır: 

a) Eğitsel değerlendirme ve tanılama erken yaşta yapılır. 

b) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve 
akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları birlikte 
değerlendirilerek yapılır. 
c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama; fiziksel, sosyal ve psikolojik bakımdan birey için 
en uygun ortamda yapılır. 

ç) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin yetersizliğine göre birden fazla yöntem ve 
teknik ile uygun ölçme araçları kullanılarak yapılır. 

d) Eğitsel değerlendirme ve tanılama, bireyin eğitim ihtiyacı ve gelişimi dikkate alınarak 
gerektiğinde tekrarlanır. 
e) Eğitsel değerlendirme ve tanılamada, bireyin öğrenme ortamları ile yeterli ve yetersiz 
olduğu yönler birlikte değerlendirilir. 
f) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde veli, okul ve uzmanlar iş birliği içinde 
çalışırlar. 

g) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde ailenin ve gerektiğinde bireyin görüşü 
alınır. 

ğ) Eğitsel değerlendirme ve tanılama süreciyle ilgili olarak birey ile ailenin görüş ve 
onayları alınmadan hiçbir açıklama yapılamaz. Eğitsel değerlendirme ve tanılama 
sonuçları sadece yasal ve eğitimle ilgili kararlar almak için kullanılır. 

Eğitsel değerlendirme ve tanılama için gerekli belgeler 

MADDE 9 - (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılamaya alınacak bireyler için aşağıdaki 
belgeler istenir: 

a) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Bireyin, velisinin ya da resmî okul ve kurum 
yönetiminin yazılı başvurusu. 
b) Okula/kuruma kayıtlı öğrenciler için bireysel gelişim raporu. 
c) (Mülga:RG-14/3/2009-27169) 
ç) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Destek eğitim amaçlı müracaatlarda tıbbi tanılaması 
ile ilgili özürlü sağlık kurulu raporu. 
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Eğitim planı 

MADDE 10 - (1) Özel eğitime ihtiyacı olan her birey için Ek-1/a’da yer alan Eğitim 
Planı Örneği hazırlanır. Eğitim planında, bireyin tüm gelişim ve akademik disiplin 
alanlarındaki performansı ile öncelikli eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenen yıllık amaçlar 
yer alır.  

(2) Eğitsel değerlendirme ve tanılaması ilk kez yapılan her bireyin eğitim planı özel 
eğitim değerlendirme kurulu tarafından hazırlanır. 
(3) Eğitim planı yeniden hazırlanırken öğrencinin o yıla ait bireysel gelişim raporu ile bir 
önceki eğitim planı dikkate alınır.  
(4) (Değişik:RG-14/3/2009-27169) Her tür ve derecedeki resmî veya özel 
okul/kurumlara devam eden öğrencilerin eğitim planı her yıl BEP geliştirme birimi 
tarafından yenilenir.  

(5) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Destek eğitim hizmeti verilen özel, özel eğitim okul 
ve kurumlarındaki bireylerin eğitim planı, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu 
süresi sonunda özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yenilenir.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Yönlendirme, Yerleştirme ve İzleme 

Yönlendirme 

MADDE 11 - (1) Yönlendirme, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme 
ve tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine 
karar verilerek eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu hazırlanmasını 
içeren bir süreçtir. 

(2) Özel özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim ve/veya destek eğitim hizmeti alacak 
bireyler, eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile okul ve kurumlara 
doğrudan başvurabilir. 

(3) (Ek:RG-14/3/2009-27169) Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca; destek eğitim 
alması uygun görülen bireyler için gerektiğinde bir yıllık sürenin altında da destek 
eğitime yönlendirme kararı alınabilir. 

Yerleştirme  

MADDE 12 - (1) Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu 
doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma 
yerleştirir. (Ek cümle:RG-14/3/2009-27169) Bu kurul, Özel Eğitim Değerlendirme 
Kurulunun yönlendirme raporu ve velinin isteği doğrultusunda özel okullarda 
öğrenimlerini sürdüren öğrencinin, bulunduğu okulda kaynaştırma yoluyla eğitime 
devam etmesi için de karar alabilir. 
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(2) Bireylerin uygun eğitim ortamına yerleştirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan akranlarının 

devam ettiği sınıf olmak üzere, özel eğitim sınıfı, gündüzlü özel eğitim okulu/kurumu, 

yatılı özel eğitim okulu/kurumu gibi en az sınırlandırılmış ortamdan en çok 

sınırlandırılmış ortamda eğitimlerini sürdürmelerini sağlayacak şekilde 

yerleştirilmelerine dikkat edilir. 

b) Yerleştirme, bireylerin yetersizlik türü ve derecesi, tüm gelişim ve akademik disiplin 

alanlarındaki performansı, eğitim ihtiyaçları ile ilgi ve istekleri doğrultusunda yapılır. 

c) Yerleştirmede, bireyin yerleştirileceği okulun veya kurumun personel durumu, 

öğrenci mevcudu ve eğitim ortamı göz önünde bulundurulur. 

ç) Yerleştirme kararında velinin yazılı görüşü dikkate alınır. 

d) Birey, ikamet adresine göre mümkün olan en yakın okul veya kuruma yerleştirilir. 

e) Yerleştirme kararına; bireyin velisi karar tarihinden itibaren, yerleştirme kararı verilen 

okul veya kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ise 

kayıt tarihinden itibaren 70 iş günü içinde itiraz edebilir. 

f) Eğitimin her aşamasında, bireyin gelişimi ve eğitim performansı doğrultusunda 

durumuna uygun yeni bir okula veya kuruma yerleştirmesi kararı alınır.  

İzleme 

MADDE 13 - (1) Özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve eğitimde sürekliliğin 

sağlanması amacıyla erken çocukluk döneminden itibaren eğitimin her kademesinde özel 

eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesi esastır. 

(2) Bireylerin gelişimlerinin izlenmesi; önerilen özel eğitim hizmetlerinin uygunluğunun 

ve BEP’lerinde yer alan amaçların gerçekleşme düzeyi bakımından değerlendirilerek her 

yıl eğitim planlarının yenilenmesi yoluyla yürütülür. 

(3) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesine yönelik faaliyetler; 

özel eğitim hizmetleri kurulu, rehberlik ve araştırma merkezleri, okullar, kurumlar ve 

ailenin iş birliğiyle yürütülür. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu ve 

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun 

Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu 

 

Özel eğitim hizmetleri kurulu 

MADDE 14 - (1) Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim hizmetlerini düzenlemek, 
bu hizmetlerin eş güdümünü sağlamak, izlemek ve değerlendirmek üzere il millî ve ilçe 
millî eğitim müdürlüklerinde özel eğitim hizmetleri kurulu oluşturulur. 
(2) Özel eğitim hizmetleri kurulu; millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür 
yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında; 
a) Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanı ya da birden fazla kurul başkanı olan 
illerde bir başkan,  
b) Bir özel eğitim okul veya kurum müdürü, özel eğitim okulu veya kurumu bulunmayan 
yerlerde ise kaynaştırma uygulaması yapılan ilköğretim ya da ortaöğretim kurumlarından 
bir müdür, 
c) Bir rehber öğretmen, 
ç) Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen,  
d) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan 
bir öğretmenden, 
oluşur.  
(3) Özel eğitim hizmetleri kuruluna gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere; bireyin 
velisi, özel eğitim alanında yetişmiş ilköğretim müfettişi, bireyin eğitsel değerlendirmesi 
ve tanılamasının yapıldığı RAM temsilcisi, bireyin yerleştirilmesi planlanan okul veya 
kurum temsilcisi, sınıf öğretmeni ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcisi, bireyin 
yetersizlik türü ve özelliğine göre ilgili diğer meslek elemanının katılımı sağlanır. 
Özel eğitim hizmetleri kurulu başkanının görevleri 

MADDE 15 - (1) Özel eğitim hizmetleri kurulu başkanının görevleri şunlardır: 
a) Özel eğitim hizmetleri kurulu üyelerini belirleyerek kurulun oluşumunu sağlamak. 
b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin resmî okul ve kurumlara yerleştirilmesini 
sağlamak.  
c) Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanının görüş ve önerileri doğrultusunda bu 
kurulda yer alacak RAM personeli dışındaki personelin görevlendirilmesini sağlamak.  
ç) İl ve ilçe düzeyindeki özel eğitim hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve eş 
güdümünü sağlamak. 
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d) Bakanlığa bağlı her tür ve kademede kaynaştırma yoluyla eğitim hizmetlerini yürüten 
resmî ve özel okul ve kurumlarda, destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfı açılması için 
gerekli tedbirleri almak.  
e) RAM’ların, özel eğitim okul ve kurumlarının, özel eğitim sınıflarının, destek eğitim 
odalarının personel ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli tedbirleri almak. 
f) Özel eğitim okul ve kurumları ile kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan okul ve 
kurumlardaki özel eğitim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi ihtiyaçların 
sağlanması için tedbir almak. 
g) Bulunduğu ilde bir okula yerleştirilemeyen bireylerden, yatılı ilköğretim okuluna 
yerleştirilecekleri valiliklere, yatılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecekleri ise Genel 
Müdürlüğe bildirmek. 
ğ) Özel eğitim değerlendirme kurulunun sekretarya, arşiv hizmetleri için gerekli personel 
görevlendirmesini, bu hizmetler için veri tabanı oluşturulmasını ve bilgi iletişim 
desteğini sağlamak. 
Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri  

MADDE 16 - (1) Özel eğitim hizmetleri kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda öğrencilerin resmî okul veya 
kuruma yerleştirilmesine karar vermek ve gerekli özel eğitim tedbirlerini almak. 
b) Özel eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi amacıyla ilgili 
kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 
c) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik tarama çalışmaları ve tespit 
edilen bireylerle ilgili eğitim hizmetlerini planlamak. 
ç) RAM tarafından yapılacak özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri belirlemeye yönelik 
taramalar ile evde eğitim hizmetleri için gerekli personel, araç-gereç, taşıt gibi 
ihtiyaçların karşılanması amacıyla millî eğitim müdürlüklerine teklifte bulunmak. 
d) Destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfları açılması için millî eğitim müdürlüğüne 
teklifte bulunmak. 
e) Kaynaştırma yoluyla eğitim yapılan okulların, destek eğitim odalarının ve özel eğitim 
sınıflarının ihtiyaçlarını belirlemek.  
f) RAM’lar, özel eğitim okul ve kurumları, destek eğitim odası, özel eğitim sınıfları ve 
evde eğitim hizmetlerinde görevlendirilecek personel için millî eğitim müdürlüklerine 
teklifte bulunmak. 
g) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenlerin görev dağılımını ve görev yerleri ile 
ilgili düzenlemeleri yapmak. 
ğ) Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararına yapılan itirazları 
inceleyerek gerekli tedbirleri almak. 
h) Özel eğitim hizmetlerine yönelik personel yetiştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim 
faaliyetleri düzenlenmesi için millî eğitim müdürlüklerine teklifte bulunmak. 
ı) Destek eğitim hizmeti alan öğrencilerle ilgili olumlu gelişme olmadığını belirten 
başvuruları değerlendirmek ve ilgili okulun/kurumun gerekli tedbirleri almasını 
sağlamak. 
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i) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel eğitim uygulama merkezleri (okulları) ve özel 
eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) grup eğitimine uyum sağlayamayan ve 
bire bir eğitim alması gereken öğrenciler ile zorunlu öğrenim çağındaki birden fazla 
yetersizliği olan öğrencilerin eğitimini haftada toplam 10 saatten az olmamak üzere 
planlamak.  

j) Özel eğitim hizmetlerine ilişkin politikaların geliştirilmesinde, özel eğitime ihtiyacı 
olan bireylerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini almak. 
k) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerini kesintisiz 
sürdürebilmeleri için rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
yapmak. 

Özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları 

MADDE 17 - (1) Özel eğitim hizmetleri kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır: 
a) Kurul üyelerinin süresi bir yıldır.  

b) Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç 15 gün içinde yerlerine 
görevlendirme yapılır. 
c) Kurul kararları, oy çokluğu ile alınır. 

ç) Kurul haftada bir toplanır. Ancak, kurul gündeminin yoğun olması ve kurul 
başkanının gerekli gördüğü durumlarda süreye bağlı kalınmaksızın kurul toplanır. 

d) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporları incelenerek en geç 15 gün içinde karara 
bağlanır. Bu karar, bireyin velisine, ilgili okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir. 
e) Bireyin ikâmet ettiği ilçede uygun özel eğitim okulu veya kurumu bulunmaması 
hâlinde yerleştirme kararı il özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından alınır. 

Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar 

MADDE 18 - (1) Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlarda aşağıdaki 
hususlara dikkat edilir:  

a) Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer 
defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz 
edebilir. 

b) Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, 
okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci sonucunda 
öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararının uygun 
bulunmaması hâlinde yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna 
itiraz edebilir.  

c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarıyla ilgili özel eğitim 
hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar incelenerek en geç 30 gün içerisinde 
sonuçlandırılır. Sonuç, veliye, okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir. 
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ç) Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazların değerlendirilmesinde, 
gerektiğinde üniversitelerin ilgili bölümleri ile ilgili meslek elemanlarının görüş ve 
önerileri dikkate alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu 

Özel eğitim değerlendirme kurulu 

MADDE 19 - (1) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerini yürütmek üzere 
RAM’ın teklifi ve millî eğitim müdürlüğünün onayı ile RAM’larda özel eğitim 
değerlendirme kurulu oluşturulur. 

(2) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Özel eğitim değerlendirme kurulu, RAM 
müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ya da bölüm başkanı başkanlığında; 
a) Özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı, 
b) Psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen bir rehber öğretmen, 
c) Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmen, 
ç) Bulunması hâlinde gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen, 
d) Bireyin velisi, 
oluşur. 

(3) Özel eğitim değerlendirme kuruluna üyelerin dışında gerektiğinde; eğitim 
programcısı, odyolog, psikolog, psikometrist, sosyal çalışmacı, dil ve konuşma terapisti, 
fizyoterapist, uzman hekim gibi diğer meslek elemanlarından seçilecek birer kişi, 
çıraklık ve yaygın eğitime gidecekler için ilgili kurum temsilcisi, özel eğitime ihtiyacı 
olan bireyin çalıştığı kurumdaki iş yeri temsilcisi kurula üye olarak katılabilir. 

(4) Özel eğitim değerlendirme kurulunca, bilgilerine başvurulmak üzere; özel eğitime 
ihtiyaç duyan bireyin sınıf ve alan öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, kayıtlı olduğu 
okulun veya kurumun müdürü, başvuru yapan kurum temsilcisi, özel eğitim hizmetleri 
kurul üyesi, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyesi ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcisi çağrılabilir. 

Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanının görevleri 

MADDE 20 - (1) Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanının görevleri şunlardır: 

a) Özel eğitim değerlendirme kurulu üyelerini belirleyerek kurulun oluşumunu 
sağlamak. 
b) Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinin disiplinler arası bir yaklaşımla 
bütünlük içinde planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
yaparak eşgüdümü sağlamak. 
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c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecinde, ailenin ve gerektiğinde görüşlerine 
başvurulmak üzere ilgili kişi ve meslek elemanının kurula katılımını sağlamak.  
ç) Destek eğitim hizmeti alan öğrencilerin eğitim performanslarında gelişme olmadığının 
tespit edilmesi hâlinde, eğitim hizmeti veren okul ve kurumla ilgili denetimin yapılması 
hususunda özel eğitim hizmetleri kurulunu bilgilendirmek. 
d) Kurul kararlarının tebliğ edilmesini ve kararlara ilişkin kayıtlar ile arşiv hizmetlerinin 
yürütülmesini sağlamak. 

Özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri 

MADDE 21 - (1) Özel eğitim değerlendirme kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılamasını yapmak. 
b) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılanması sürecinde bireyin ailesini ve/veya 
okulu/kurumu, gerektiğinde tıbbî değerlendirme ile RAM’da yapılamaması durumunda 
psiko-sosyal değerlendirme için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek. 

c) Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunu dikkate alarak birey için en az 
sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine ilişkin öneride bulunmak. 
ç) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim planlarını hazırlamak. 
d) İhtiyacı olan bireyin alacağı destek eğitimin türüne ve süresine karar vermek. 

e) Eğitsel değerlendirme ve tanılaması yapılan bireyler için uygun eğitim ortamı, alacağı 
destek eğitim hizmeti ve eğitim planını içeren değerlendirme sonuçlarını Ek-1’de yer 
alan Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporunu düzenleyerek millî eğitim 
müdürlüklerinin onayına sunmak. 

f) Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonuçları ile diğer bilgi ve belgelerinin yer 
aldığı özel eğitim değerlendirme dosyası oluşturmak. 

g) Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından verilen yerleştirme kararı doğrultusunda ilgili 
okul veya kurum ile iş birliği yaparak uygulamayı takip etmek. 
ğ) Bireyin uygun yerleştirilmediği durumlarda eğitsel değerlendirme ve tanılamayı 
tekrarlamak. 

h) Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, yerleştirmenin yapıldığı 
okula/kuruma, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere, eğitim planının uygulanması ve 
destek eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde görev alanlara ve aileye rehberlik etmek. 

ı) Ailenin eğitsel değerlendirme ve tanılama sürecine katılımını ve bilgilendirilmesini 
sağlamak. 
i) Ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda aile eğitim programları düzenlemek, diğer kurum 
ve kuruluşlarda düzenlenen aile eğitim programları hakkında aileyi bilgilendirmek. 
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j) Çıraklık ve mesleki eğitime devam etmek isteyen bireyleri; ilgi, istek, yeterlilik ve 
yetenekleri doğrultusunda sağlık kurulu raporunu da dikkate alarak uygun alanlara 
yönlendirmek ve bu kurumlara devam eden bireylerin izlenmesini sağlamak. 

k) Yüksek öğrenime başvuracak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, meslek seçimi 
ile meslekler ve üniversiteler konusunda bilgilendirilmesini sağlamak. 

Özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları 

MADDE 22 - (1) Özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları 
şunlardır: 
a) Kurul üyelerinin görev süresi bir yıldır. 

b) Kurulun çalışma gün ve saatleri, ihtiyaç doğrultusunda süreklilik gösterecek şekilde 
planlanır. 
c) Kurul kararları, oy çokluğu ile alınır. 

ç) Kurul üyelerinin görevden ayrılması hâlinde en geç 15 gün içinde yerlerine 
görevlendirme yapılır. 

d) RAM bünyesinde görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmeni, gezerek özel 
eğitim görevi yapan öğretmen, çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile psikolojik ölçme 
araçlarını kullanabilen rehber öğretmen bulunmaması hâlinde, ihtiyaç duyulan personel 
il içinde görev yerlerine bakılmaksızın kurulda görevlendirilir.  

e) Eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla yapılacak başvurular en geç 60 gün içinde 
karara bağlanır. 
f) Kurul raporu, başvuru evrakında talep edildiği sayıda düzenlenir. 
g) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Kurul raporları RAM müdürü tarafından onaylanır. 
ğ) Kurul raporları onaylandıktan sonra istenilen sayıda sureti ilgili kuruma resmî olarak 
gönderilir ya da bireyin ailesine imza karşılığı verilir. Kararın bir sureti bireyin 
dosyasında muhafaza edilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kaynaştırma Yoluyla Eğitim ve Başarının Değerlendirilmesi 

Kaynaştırma yoluyla eğitim 

MADDE 23 - (1) Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile 
birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim 
kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.  
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(2) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
a) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitimlerini öncelikle yetersizliği olmayan 
akranları ile birlikte aynı kurumda sürdürmeleri sağlanır. 

b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği 
olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim 
sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma 
uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı 
sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılır. 

c) Eğitim hizmetleri, bireylerin eğitim performansına ve öncelikli ihtiyaçlarına göre 
planlanır.  

ç) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler, yetersizliği olmayan 
akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri hâlinde kayıtlı bulundukları okulda uygulanan 
eğitim programını; özel eğitim sınıflarında ise sınıfın türüne göre bu Yönetmeliğin 26 
ncı ve 27 nci maddelerinde belirtilen eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin takip 
ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP 
hazırlanır.  

d) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, bu Yönetmeliğin 
73 üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda BEP geliştirme birimi oluşturulur. 

e) Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda öğrencinin 
yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır. Bu okul ve 
kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebilmesi 
amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim odası açılır. 
f) Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer öğrenciler ve 
onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul idaresince 
yapılan planlama doğrultusunda RAM, BEP geliştirme birimindeki ilgili kişilerce 
bilgilendirilir. 
g) Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak bireylerin bir sınıfa en fazla 
iki birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır. 

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden bireylerin bulunduğu sınıflarda sınıf 
mevcutları; okul öncesi eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan iki bireyin 
bulunduğu sınıflarda 10, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 20 öğrenciyi geçmeyecek 
şekilde düzenlenir. Diğer kademelerdeki eğitim kurumlarında ise sınıf mevcutları; özel 
eğitime ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu sınıflarda 
35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. 
h) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin destek eğitim hizmeti 
almaları için gerekli düzenlemeler yapılır. Bu doğrultuda destek eğitim hizmetleri, sınıf 
içi yardım şeklinde olabileceği gibi destek eğitim odalarında da verilebilir. 
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ı) Özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrencilerin kaynaştırma uygulamaları 
kapsamında, yetersizliği olmayan akranlarının devam ettiği okul ve kurumlarda bazı 
derslere ve sosyal etkinliklere katılması için gerekli tedbirler alınır. 

i) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin yetersizlik türü, eğitim 
performansı ve ihtiyacına göre; araç-gereç, eğitim materyalleri, öğretim yöntem ve 
teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede gerekli tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır. 
j) Kaynaştırma uygulamaları ilköğretim programlarını uygulayan özel eğitim okul ve 
kurumlarında; yetersizliği olmayan öğrencilerin, yetersizliği olan öğrencilerle aynı 
sınıfta eğitim görmeleri yoluyla ya da yetersizliği olmayan öğrenciler için bu okul ve 
kurumların bünyesinde ayrı sınıf açılması şeklinde de uygulanabilir. 
k) Yetersizliği olmayan öğrenciler, istekleri doğrultusunda, çevrelerindeki özel eğitim 
okullarında açılacak sınıflara kayıt yaptırabilirler. Bu sınıfların mevcutları 5’i özel 
eğitime ihtiyacı olan birey olmak üzere okul öncesi eğitimde en fazla 14, ilköğretim ve 
ortaöğretimde 20, yaygın eğitimde 10 öğrenciden oluşur. 
l) (Mülga:RG-21/7/2012-28360)  

Başarının değerlendirilmesi 

MADDE 24 - (1) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin 
başarılarının değerlendirilmesinde ilgili mevzuatın yanında aşağıdaki hususlar dikkate 
alınır: 

a) Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkliği olan bir programı izleyen 
öğrencilerin başarıları, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili 
hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri 
dikkate alınır. 

b) Bulunduğu okulun eğitim programına denkliği olmayan bir özel eğitim programını 
izleyen öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesiyle ilgili işlemler, bu Yönetmeliğin 
(Değişik ibare:RG-14/3/2009-27169) 84 inci maddesindeki ilgili hükümlere göre 
yapılır.  
c) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme 
araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, 
değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam, BEP geliştirme 
biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir.  
ç) Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin 
değerlendirilmesi sözlü, sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi ise 
yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler ise 
davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir.  
d) Yazılı sınavlar öğrencilerin yetersizlik türüne, eğitim performanslarına ve gelişim 
özelliklerine göre çeşitlendirilir. Sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenir. 
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e) Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güçlüklerini gidermek amacıyla 
sınavlarda uygun araç-gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılır. İhtiyacı olan bireyler 
için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilir. 

f) Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınavlarda Braille yazı olarak verdiği 
cevaplar sınavdan hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla değerlendirilir. Bu 
öğrenciler, çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar. Az gören öğrenciler için sınav 
soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanır. 
g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) İşitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 
öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrultusunda yabancı dil 
programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf 
tutulurlar. 
ğ) Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte tutma ve hatırlama güçlükleri 
dikkate alınarak daha sık aralıklarla değerlendirilirler. 

h) Otistik bireyler ile duygusal ve davranış bozukluğu olan öğrencilerin 
değerlendirilmesi, iletişim özellikleri ile sosyal-duygusal hazır bulunuşlukları dikkate 
alınarak yapılır. 

ı) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu 
öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla 
yapılır. 

i) Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler 
motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri doğrultusunda muaf 
tutulurlar.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Özel Eğitim Sınıfları 

Özel eğitim sınıflarının açılması 

MADDE 25 - (1) Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun 
bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla 
her tür ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri 
kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim 
sınıfları açılabilir. 

(2) Bu okul ve kurumlarda, uygulanacak eğitim programı temel alınarak iki tür özel 
eğitim sınıfı oluşturulur.  

Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları 

MADDE 26 - (1) (Değişik cümle:RG-21/7/2012-28360) Zorunlu öğrenim çağındaki 
bireylerden ilköğretim kurumları programlarını veya ortaöğretim kurumları 
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programlarını takip edebilecek durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında, 
eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
a) Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. 

b) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev 
yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre öğretmen görevlendirmesi 
yapılır. 

c) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için 
açılan sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve bu öğrencilerin 5 inci sınıftan 
itibaren akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri sağlanır. 1-4’üncü sınıflarda dersler 
sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan 
derslere sınıf öğretmeni de katılır. 

ç) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için 
açılan 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 1-4 ve 5-8 inci 
sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren 
dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan öğretmenleri 
tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf 
öğretmeni de katılır. 
d) (Mülga:RG-21/7/2012-28360) 
e) Bu sınıflardaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda uygulanan eğitim 
programını takip ederler. Bu program temel alınarak, öğrencilerin eğitim performansları 
ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’leri hazırlanır. 
f) Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla; okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10, 
ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluşur. Ancak, otistik çocuklar için her tür 
ve kademede açılan özel eğitim sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir. 
g) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu 
tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir. 

ğ) Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından 
okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar. 

h) Sınıfların okul/kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak 
belirlenir. 
ı) Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde 
sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak gerekli koruyucu tedbirler alınır. 

i) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan 
akranları ile alan dersleri ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik 
düzenlemeler yapılır. 
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j) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları 
bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilir. Bu sınıflarda; okul veya kurumun eğitim 
programı, okulun fizikî şartları ve personel durumu, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
yetersizliği ve gelişim özellikleri ile bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak gerekli 
düzenlemeler yapılır. 

Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından farklı bir eğitim programı 
uygulayan özel eğitim sınıfları 

MADDE 27 - (1) (Değişik cümle:RG-21/7/2012-28360) Zorunlu öğrenim çağındaki 
bireylerden ilköğretim veya ortaöğretim kurumları programlarını takip edemeyecek 
durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında eğitim-öğretim hizmetlerinin 
yürütülmesinde, aynı yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim okul ve 
kurumlarının mevzuat hükümlerinin yanı sıra aşağıdaki hususlar da dikkate alınır: 
a) Özel eğitim sınıflarında, aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. 

b) Bu sınıflarda eğitim alan öğrenciler, yetersizlik türüne göre hazırlanan özel eğitim 
programını takip ederler. Öğrencilerin BEP’leri hazırlanırken takip ettikleri bu eğitim 
programı temel alınır. 
c) Açılan özel eğitim sınıflarında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 

ç) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev 
yapar. Ancak, bu sınıflarda zihinsel engelliler sınıf öğretmeninin görevlendirmesine 
öncelik verilir. 

d) Sınıfların mevcutları, takip edilen eğitim programının uygulandığı okul veya 
kurumlardaki mevcutlar dikkate alınarak oluşturulur. 
e) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Dersler 1-4, 5-8 ve 9-12 nci sınıflarda sınıf 
öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ve meslek 
dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması 
esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. 
f) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere, takip ettikleri özel eğitim programını 
uygulayan özel eğitim okul veya kurumlarındaki programı tamamlayan öğrencilere 
verilen belge verilir. 
g) Bu sınıflarda ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda 
uygulanan programa uyulur. 

ğ) Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik 
saatlerinde sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak koruyucu tedbirler alınır. 

h) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği 
olmayan akranları ile bazı ders ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya 
yönelik düzenlemeler yapılır.  
ı) Sınıfların okul içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Destek Eğitim Odası 

Destek eğitim odası açılması 

MADDE 28 - (1) Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı 
sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli 
öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği 
verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır. 

(2) Destek eğitim odasında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki 
hususlar dikkate alınır: 

a) Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî 
eğitim müdürlükleri tarafından açılır.  
b) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek 
eğitim odası açılabilir. 

c) Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince 
yapılır. 

ç) Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri 
doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Her 
öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır. 

d) Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders 
saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır.  
e) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir 
eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan 
öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir.  

f) Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik 
türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur.  

g) Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, 
işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim 
görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek 
eğitim odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli 
öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir. 

ğ) Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan 
değerlendirme sonuçları da dikkate alınır. 
h) Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders 
saatleri içinde yapılır. 
ı) Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü 
dikkate alınarak belirlenir. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Eğitim Hizmetleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Eğitim Tür ve Kademelerindeki Özel Eğitim Hizmetleri 

Okul öncesi dönemde özel eğitim hizmetleri 

MADDE 29 - (1) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) 37-66 ay arasındaki özel eğitime 
ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bu bireyler için okul 
öncesi eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile velisinin yazılı onayı 
doğrultusunda eylül ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. e-Okul sistemi 
üzerinden kaydı yapılan ve okul öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar velisinin resmi 
başvurusu ve il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararı ile uygun kuruma yerleştirilir. 
(2) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi 
eğitimlerini, öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma uygulamaları 
kapsamında yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim sınıflarında 
sürdürmeleri esas olmakla birlikte 37-66 ay arasındaki çocuklar için özel eğitim 
anaokulu, 48-66 ay arasındaki çocuklar için okul ve kurumlar bünyesinde özel eğitim 
anasınıfları açılabilir.  

İlköğretimde özel eğitim hizmetleri 

MADDE 30 - (Değişik:RG-21/7/2012-28360) 

(1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ilkokul ve ortaokul kademesindeki eğitimlerini 
öncelikle kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada sürdürebilecekleri gibi 
özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ilkokul ve ortaokullarda da sürdürebilirler. 
(2) İlkokul ve ortaokul kademesindeki genel eğitim programlarının amaçlarını 
gerçekleştiremeyecek durumda olan bireyler ise eğitimlerini, gelişim alanlarındaki 
performans düzeylerine göre hazırlanmış eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim 
okul ve kurumlarında sürdürürler. 
(3) Ortaokulları tamamlayan öğrenciler genel, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına, 
özel eğitim programı uygulayan özel eğitim okul/kurumlarını tamamlayan öğrenciler 
özelliklerine uygun okul ve kurumlara yönlendirilirler. 
(4) Çeşitli nedenlerle ilköğretim kurumlarını tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim 
çağı dışına çıkan bireyler Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulunda 
eğitimlerini sürdürebilirler. Özel eğitime ihtiyacı olduğunu Özel Eğitim Hizmetleri 
Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz. Özel eğitime 
ihtiyacı olan bireylerin eğitim sürecinde ve başarılarının değerlendirilmesinde bu 



421 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda özel tedbirler alınarak 
düzenlemeler yapılır.  

Ortaöğretimde özel eğitim hizmetleri 

MADDE 31 - (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ortaöğretimlerini, öncelikle 
kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim 
kurumlarında sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan 
ortaöğretim kurumlarında da sürdürebilirler.  
(2) Merkezî sınavla öğrenci almayan genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına 
yönlendirme kararı alınan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, ilgili birimlerle yapılacak iş 
birliği çerçevesinde kontenjan sağlanarak yatılı okulların pansiyonlarına Bakanlıkça 
sınavsız yerleştirilirler.  
(3) Genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarına yönlendirme kararı alınanlardan, yatılı 
okumak isteyen öğrenciler için, ikamet adresine göre yakın yatılı okulların olanakları da 
değerlendirilerek yeterli kontenjan sağlanır. 
(4) İlköğretimlerini tamamlayan ancak çeşitli nedenlerle ortaöğretime devam edemeyen 
bireyler, uzaktan öğretim yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi veya Millî 
Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerini sürdürebilirler. Millî 
Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi veya Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık 
Öğretim Lisesine devam eden ve özel eğitime ihtiyacı olduğunu özel eğitim hizmetleri 
kurulu kararıyla belgelendiren bireylerin eğitim sürecinde ve başarılarının 
değerlendirilmesinde Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda 
özel tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.  

Yüksek öğretimde özel eğitim hizmetleri 

MADDE 32 - (1) Ortaöğretimlerini tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler; 
RAM’lar, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu veya rehberlik 
ve psikolojik danışma servisi tarafından yüksek öğretime yönlendirilirler.  
(2) Yüksek öğretime giriş sınavlarında ve değerlendirmede bu bireylerin yetersizlik türü 
ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapılması konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla 
iş birliği yapılır. 

Yaygın eğitimde özel eğitim hizmetleri  

MADDE 33 - (1) Özel eğitim kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlarda farklı konu ve 
sürelerde düzenlenen programlarla özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik eğitim 
hizmeti verilir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Yaygın eğitim hizmetleri; bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme 
ihtiyaçlarını karşılamak, onları işe ve mesleğe hazırlamak amacına yönelik programların 
hazırlanması ve uygulanması biçiminde yürütülür.  
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b) Yaygın eğitim programları, ailenin, bireyin eğitimine etkin katılımını sağlamaya ve 
temel yaşam becerilerini kazanmasına yönelik bilgi ve beceriler içerecek şekilde 
hazırlanır. 

c) Yaygın eğitim programları; bireylerin gelişim özellikleri ve yeterlilikleri 
doğrultusunda bulunduğu çevrenin imkânları ve iş piyasasının talepleri dikkate alınarak 
uygulama ağırlıklı planlanır. 
ç) Yaygın eğitim hizmetleri, illerde oluşturulan il mesleki eğitim kurulu ile resmî ve özel 
kurum ve kuruluşların iş birliğiyle planlanır ve uygulanır. 

d) Kaynaştırma uygulamaları kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, diğer 
resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak iş birliği çerçevesinde yaygın eğitim 
programlarından yararlanmaları sağlanır. 

e) Özel eğitim okul ve kurumlarında açılan yaygın eğitim programlarına katılan 
bireylerin iaşe ve ibateleri eğitimleri süresince Bakanlıkça karşılanır. Ayrıca, özel 
eğitime ihtiyacı olan bireylerin aile eğitimi programlarına katılan birinci derecedeki 
yakınları ya da velisi de aynı haktan yararlanır.  

f) Yaygın eğitim kurumlarında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için özel eğitim 
sınıfları oluşturulabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Evde Eğitim Hizmetleri 

Evde eğitim hizmetleri 

MADDE 34 - (1) (Değişik cümle:RG-21/7/2012-28360) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul 
ve lise çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim ve öğretim kurumlarından 
doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde eğitim hizmeti verilmesi esastır: 
a) Evde eğitim hizmetleri özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından planlanır. 
b) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde eğitim 
hizmeti almasına karar verilen bireylerin kaydı ilköğretim kurumuna, ortaöğretim 
kurumuna veya özel eğitim merkezi (okul) yapılır. Bu öğrenciler için okula/merkeze 
(okul) devam etme şartı aranmaz.  

c) Bu hizmetler, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen tarafından sürdürülür. 
Ancak, bireyin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi, sınıf ve alan öğretmenleri 
de görevlendirilir. 

ç) Evde eğitim hizmetinden yararlanan birey, kayıtlı bulunduğu okulda uygulanan 
öğretim programlarından sorumludur. Ancak BEP geliştirme birimince, bu programlara 
dayalı olarak bireyin eğitim performansına göre, ihtiyaç duyduğu alanlarda 
bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır.  
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d) Evde eğitim alan bireyin başarı durumunun değerlendirilmesi, kayıtlı bulunduğu 
okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, bireyin durumu ve özelliğine göre 
değerlendirme şekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli değişiklikler 
yapılır ve özel tedbirler alınır. 

e) Evde eğitimde, ailelerin bilgilendirilmesi, desteklenmesi ve eğitimin her aşamasına 
katılımları sağlanır. 
f) Evde eğitim süreci birey, aile ve öğretmenin iş birliği ile planlanır. 

g) Aile, etkili bir eğitimin gerçekleştirilmesi için uygun eğitim ortamının hazırlanmasını 
sağlar. 

ğ) Bireyin evde eğitim almasını gerektiren şartların ortadan kalkması durumunda bu 
hizmet sona erdirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi 

Erken çocukluk döneminde özel eğitim hizmetleri 

MADDE 35 - (1) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Erken çocukluk dönemi eğitimi, 0-36 
ay arasındaki bireyleri kapsayan eğitimdir. Özel eğitim merkezleri (okul) bünyesinde bu 
aylar arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara eğitim hizmeti sunmak üzere özel 
eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından 
özel eğitim erken çocukluk eğitim birimleri açılır. 
(2) Bu eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
a) Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetleri, bu dönemdeki eğitimin daha sonraki 
eğitim kademelerinde istenilen hedeflere ulaşılmasındaki önemi dikkate alınarak 
planlanır. 

b) Erken çocukluk dönemi eğitimi, bireyin eğitimi ve bireyin eğitimine katkı sağlamak 
amacıyla ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi yoluyla yapılır. 

c) Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetleri okul ve kurumlarda veya gerektiğinde evde 
yürütülür.  
ç) Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel 
eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılır. Erken çocukluk dönemindeki bireylerin 
yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim almalarına yönelik tedbirler alınarak 
buna uygun düzenlemeler yapılır veya açılacak bağımsız birimlerde bu eğitim hizmetleri 
verilebilir. 
d) Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi için 
öncelikle bireyin ve ailenin eğitim ihtiyaçları belirlenir. 
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e) Bakanlık, erken çocukluk dönemindeki bireylerin tespiti ve tanılanması ile bu 
bireylere sunulacak hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş 
birliği yapar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Aile Eğitimi 

Aile eğitimi hizmetleri 

MADDE 36 - (1) Aile eğitimi, tüm eğitim kademelerinde bireyin eğitimine katkı 
sağlamak amacıyla aileye verilecek her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini 
içeren bir eğitimdir. 
(2) Aile eğitimi hizmetleri yürütülürken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 
a) Aile eğitim programları; aile eğitiminde esas olacak genel ilke ve amaçlar 
doğrultusunda bireyin yetersizliği, gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve ailenin 
ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanır ve yürütülür. 

b) Aile eğitimi hizmetlerinin planlanması ve koordinasyonu özel eğitim hizmetleri 
kurulu tarafından yapılır. 

c) Aile eğitim programları, RAM’lar, özel eğitim okul ve kurumları, kaynaştırma 
uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür. 
ç) Aile eğitimi hizmetleri, bireyin ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel, grup ya 
da uzaktan eğitim şeklinde yürütülür. 
d) Aile eğitim programları ailenin katılımıyla bir yıllığına planlanır ve aile ile bireyin 
eğitim ihtiyaçları doğrultusunda her yıl yeniden geliştirilerek uygulanır.  

e) Aile eğitimi hizmetleri, kurumlarda yürütülür. Ancak, ihtiyaç hâlinde bu hizmet 
evlerde de yürütülebilir. 

ALTINCI KISIM 

Kurumlar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Özel Eğitim Okul ve Kurumları 

Özel eğitim okul ve kurumlarının açılması 

MADDE 37 - (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini öncelikle yetersizliği 
olmayan akranlarıyla birlikte kaynaştırma yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte, bu 
bireyler için Bakanlıkça her tür ve kademede örgün ve yaygın özel eğitim okul ve 
kurumları da açılır. Gerçek ve tüzel kişiler, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve 
öğretimleri için (Değişik ibare:RG-14/3/2009-27169) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı 
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Özel Öğretim Kurumları Kanunundaki esaslara uygun olarak özel okul veya kurum 
açabilirler.  
(2) Bakanlık, özel eğitim okul ve kurumlarında farklı özel eğitim modelleri denemek, 
geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere pilot uygulama yapabilir ve bu eğitim modellerinin 
uygulanacağı özel eğitim okul ve kurumları açabilir. 
(3) Okul ve kurumların açılmasında bireylerin yetersizlik türüne göre sayısı, yerleşim 
biriminin özellikleri ve ulaşım imkânları dikkate alınır.  

(4) Bu okul ve kurum binaları, yatırım programından ya da bağış yapanlar tarafından, 
yetersizlik türüne göre hazırlanmış tip projeye uygun olarak yapılır.  

(5) Okul ve kurum binalarının yapımında çevrenin özellikleri ve ihtiyaca göre özel tip 
projeler de uygulanabilir. Ayrıca, mahallen temin edilen binalarda da Bakanlıkça 
belirlenen ölçütlere uygun olması durumunda özel eğitim okul ve kurumu açılabilir. 
(6) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği okul ve kurumların dışında, bu 
bireylere eğitim materyalleri ile araç-gereçler hazırlanması ve eğitim programları 
geliştirilmesi amacıyla da özel eğitim kurumları açılır.  

İşitme, görme ve ortopedik yetersizliği olan bireyler için açılan okul ve kurumlar 

MADDE 38 - (1) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) İşitme, görme ve ortopedik 
yetersizliği olan bireyler, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte her tür ve kademede 
kaynaştırma yoluyla eğitim alabilecekleri gibi bu bireyler için her tür ve kademede, 
resmî ve özel gündüzlü ve/veya yatılı özel eğitim okul ve kurumu açılabilir. Bu 
bireylerin birinci 4 yıllık (1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflar) eğitimlerini sürdürecekleri 
ilkokullar; ikinci 4 yıllık (5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar) eğitimlerini sürdürecekleri ortaokullar 
ile işitme ve ortopedik engellilerin eğitimlerini sürdürecekleri üçüncü 4 yıllık (9, 10, 11 
ve 12 nci sınıflar) özel eğitim meslek liseleri açılabilir.  

(2) Bu okul ve kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki 
hususlar dikkate alınır: 
a) Bu okul ve kurumlarda; aynı tür ve kademede öğrenim gören yetersizliği olmayan 
öğrencilerin takip ettiği eğitim programı uygulanır. Okul veya kurumda uygulanan 
eğitim programı temel alınarak öğrencilerin BEP’leri hazırlanır ve başarılarının 
değerlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. 
b) Sınıf mevcutları en fazla; okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitimde 10, 
ortaöğretimde 15 öğrencidir. İşitme engelliler meslek liseleri ve ortopedik engelliler 
meslek liselerinde uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerinde gruplar en fazla 10 
öğrenciden oluşturulur. 
c) Bu okul ve kurumlardaki öğrencilerin yetersizlik türleri dikkate alınarak, işitme, 
görme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görevlendirilir.  
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ç) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) İlkokullarda dersler sınıf öğretmenleri, ortaokullarda 
ise alan öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak ilkokullarda yabancı dil ile din kültürü 
ve ahlak bilgisi derslerinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Alan öğretmeni 
tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. 

d) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel eğitim meslek liselerinde uygulamalı meslek 
derslerinin yapılacağı atölyeler ve laboratuvarlar bulunmaması hâlinde öğrenciler bu 
derslerle ilgili eğitimlerini diğer mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında sürdürürler.  
e) İşitme yetersizliği bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü okul ve kurumlarda, 
öğrenciler istekleri doğrultusunda yabancı dil dersinden muaf tutulur. 

Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu  

MADDE 39 - (Mülga:RG-21/7/2012-28360)  

Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan okul ve 
kurumlar 

MADDE 40 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/7/2012-28360)  

(1) Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler yetersizliği olmayan 
akranlarıyla birlikte her tür ve kademede kaynaştırma yoluyla eğitimlerini 
sürdürebilecekleri gibi bu bireyler için her tür kademede, resmî ve özel gündüzlü özel 
eğitim okul ve kurumları açılır. 

a) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okulların ilk dört yılı 
ilkokul; ikinci dört yılı ortaokul olarak adlandırılır. Bu bireyler için açılan okul ve 
kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate 
alınır: 
1) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan ilköğretim kurumlarında, 
Bakanlıkça hazırlanan ilköğretim kurumları programları uygulanır. Bu eğitim programı 
temel alınarak BEP hazırlanır ve bireylerin başarılarının değerlendirmesinde BEP'lerinde 
yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. Bu öğrenciler ilköğretimde istekleri 
doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya 
dersin tamamından muaf tutulurlar. 
2) Sınıf mevcutları en fazla; okul öncesi ve ilköğretimde 10 öğrencidir. 
3) Bu ilköğretim kurumlarında 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri 
tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak 
bilgisi dersi ve yabancı dil dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan 
öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. 

b) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için 
açılan özel eğitim uygulama merkezlerinde birinci 4 yıl (1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflar) I. 
kademe; ikinci 4 yıl ise (5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar) II. kademe olarak isimlendirilir. Bu 



427 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

merkezlerde eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate 
alınır: 
1) İlköğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki bireyler 
için açılan bu merkezlerde öğrencilerin, öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel 
akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça 
hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak BEP hazırlanır. 
Bu bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP'lerinde yer alan amaç ve 
davranışlar dikkate alınır. 

2) Bu merkezlerde; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren 
ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması 
amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki 
öğrenciler grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve 
haftalık ders saati sayısı özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir. 

3) Bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye 
Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır. 
4) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan sınıfların 
mevcudu en fazla; okul öncesinde 6, diğer sınıflarda ise 8 öğrencidir. Otizmi olan 
bireyler için açılan sınıfların mevcudu ise en fazla 4 öğrenciden oluşur. 

5) Bu merkezlerde 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından 
okutulur. Ancak özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 
alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan 
derslere sınıf öğretmeni de katılır. 

6) Bu merkezlerde; I. kademeyi tamamlayan öğrencilere tamamladıkları kademeyi 
belirten EK-2’de yer alan öğrenim belgesi; II. kademeyi tamamlayan öğrencilere ise EK-
2a’da yer alan öğrenim belgesi düzenlenir.  

Otistik bireyler için açılan okul ve kurumlar 

MADDE 41- (Mülga:RG-21/7/2012-28360)  

Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören bireyler için açılan okul ve kurumlar  

MADDE 42 - (1) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Resmî ve özel sağlık kuruluşlarında 
yatarak tedavi gören ve/veya süreğen hastalığı olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 
çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini sürdürmeleri için Bakanlık, 
Sağlık Bakanlığı veya üniversiteler arasında imzalanan protokole göre hastaneler 
bünyesinde hastane sınıfları açılır.  

(2) Bu ilköğretim okullarında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki 
hususlar dikkate alınır: 
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a) Eğitim hizmeti, velinin yazılı isteği ve bireyin tedavisinden sorumlu hekim/hekimlerin 
yazılı görüşü ile sağlanır. 
b) Bireylerin kayıtları, kayıtlı bulunduğu okulda kalır. Kayıtlı olmayan öğrencilerin 
kaydı ise hastanenin bulunduğu bölgedeki bir okula/kuruma ya da ikamet ettiği yerleşim 
birimindeki bir okul veya kuruma yapılır.  
c) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Hastane sınıfında eğitim alan her birey için geçici 
kayıt formu düzenlenerek bu sınıfa geçici kaydı yapılır. 

ç) Sağlık kuruluşlarında eğitim alan bireyin başarı durumunun değerlendirilmesi, kayıtlı 
bulunduğu okuldaki diğer öğrenciler gibi yapılır. Ancak, bireyin durumu ve özelliğine 
göre değerlendirme şekli, yöntem ve tekniklerinde öğretmen tarafından gerekli 
değişiklikler yapılarak özel tedbirler alınır. 

d) Bu bireylerin başarı değerlendirme sonuçları kayıtlı oldukları okula yazılı olarak 
bildirilir. Sınıf geçme ve diploma işlemleri bu okul tarafından yürütülür. 

e) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Sınıf mevcudu en fazla; okul öncesi, ilkokul, ortaokul 
ve lisede 10 öğrenciden oluşur.  
f) Sınıfa gelemeyecek durumda olan öğrencilere odalarında eğitim verilir.  

g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Sınıf ile ilgili idari işler öğrencilerin kayıtlı 
bulundukları okul/kurum müdürlüklerince yürütülür. 
ğ) Bireyler kayıtlı bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından sorumludur.  
h) Bu okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 

ı) Eğitim alacak bireylerin hastalığı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak 
bireylerin haftalık ders saatleri 10 saatten az olmamak üzere planlanır. 
i) Dersler sınıf ve alan öğretmenleri tarafından okutulur.  

j) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Millî eğitim müdürlüğü bu okullara okul öncesi, sınıf 
ve alan öğretmenleri ile gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen görevlendirir. 

k) Derse başlama ve bitiş saatleri ile derslerin süresi, bireyin sağlık durumu ve hastane 
şartları dikkate alınarak okul yönetimi tarafından belirlenir. 
l) Yatarak tedavi sürecinin tamamlanması hâlinde veya velinin isteği ya da hekimin 
eğitim hizmetinin sona erdirilmesine ilişkin görüşü doğrultusunda sağlık kuruluşunda 
bireye verilen eğitim hizmeti sona erdirilir.  

Üstün yetenekli bireylerin eğitimi amacıyla açılan kurumlar 

MADDE 43 - (1) Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki üstün yetenekli 
öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en 
üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça gündüzlü özel eğitim 
kurumları açılır. 
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(2) Bu kurumlarda eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar 
dikkate alınır: 
a) Bireysel eğitim-öğretim yapılması esastır. 

b) Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde, sosyal ve duygusal gelişim bütünlük 
içerisinde ele alınır. 

c) Kurumdaki eğitim-öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim 
kurumlarındaki programlara destek olacak şekilde planlanır ve yürütülür. 
ç) Öğrencilerin özel yetenek alanlarıyla ilgili örgün eğitim kurumlarında izledikleri 
program ile kurumdaki yapacakları çalışmalar arasında paralellik sağlanır. 
d) Öğrencilere, geleceğe yönelik düşünme, tahminlerde bulunma ve bunları tartışarak 
çalışmalarına yansıtma becerileri kazandırılır. 

e) Eğitim-öğretim etkinlikleri öğrencileri dıştan yönelimli ve yönetimli bir disiplin ile 
denetim yerine içten odaklı disiplin ve denetim anlayışını geliştirmeye yönelik olarak 
düzenlenir. 
f) Öğrencilere, kapasiteleri ölçüsünde benlik gelişimi ve iletişim becerileri kazandırılır. 
g) Öğrencilerin, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünme yetenekleri, ulusal ve toplumsal bir 
anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirilir. 
ğ) Öğrencilere, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerileri kazandırılır. 

h) Öğrencilere, öğrenme, araştırma, problem çözme ve bağımsız karar verme becerileri 
kazandırılır. 
ı) Eğitim-öğretim süreci; öğrenci, veli, okul ve kurumun iş birliğinde devam ettirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Diğer Özel Eğitim Okul ve Kurumları 

Birden fazla yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim kurumları 

MADDE 44 - (1) Zorunlu öğrenim çağındaki birden fazla yetersizliği olan öğrenciler 
için gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları ya da özel eğitim okul ve kurumları 
bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilir. 

(2) Bu öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri sınıflarda, eğitim-öğretim hizmetlerinin 
yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenciler ilköğretim, ortaöğretim kurumları 
programlarını veya yetersizlik türüne göre hazırlanan özel eğitim programını takip 
ederler. Öğrencilerin BEP'leri, takip ettikleri eğitim programı temel alınarak hazırlanır. 
Bu bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP'lerinde yer alan amaç ve 
davranışlar dikkate alınır. 
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b) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrencilere tamamladıkları programa uygun öğrenim 
belgesi veya diploma verilir. 
c) Bu sınıflarda aynı tür ek yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.  

ç) Bu sınıflarda, öğretmenlerden birinin öğrencilerin ek yetersizliğine göre görme, işitme 
ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri arasından görevlendirilmesine dikkat edilir.  
d) Sınıfların mevcudu en fazla 4 öğrenciden oluşur. 
e) Bu sınıflarda bireylerin ek yetersizlik türü dikkate alınarak uygun öğretim yöntem ve 
teknikleri ile araç-gereç ve eğitim materyallerinin kullanılması, uygun eğitim ortamının 
sağlanmasına dikkat edilir.  
f) Öğrencilerin eğitiminde ek yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlarını en aza 
indirmek amacıyla personel, araç-gereç ve eğitim materyallerini içeren hizmetlerin 
sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır. 

Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu) 

MADDE 45 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/7/2012-28360)  

(1) İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam 
edemeyecek durumda olan ve 23 yaşından gün almamış özel eğitime ihtiyacı olan 
bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve 
mesleğe yönelik bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla resmî ve özel, özel eğitim 
mesleki eğitim merkezi (okulu) açılır. 
(2) Bu merkezlerde (okullarda) eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki 
hususlar dikkate alınır: 

a) Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde (okullarında) akademik bilgi ve becerilerin 
yanında iş eğitimi uygulamalarının da yer aldığı eğitim programı uygulanır. Bu program 
temel alınarak BEP hazırlanır ve bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde 
BEP'lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. 

b) Personel ve eğitim ortamının uygun olması durumunda farklı yetersizlikleri olan 
bireyler için özel eğitim sınıfları açılır. 
c) Sınıf mevcutları en fazla 10 kişiden oluşur. 

ç) Merkezlerde (okullarda) dersler görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri 
tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ve meslek dersleri ile din 
kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan 
öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. 

d) Bu kurumlarda bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve 
Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır. 

e) Programın süresi dört yıldır. Programın birinci sınıfında bireylere akademik bilgi ve 
beceriler ile uygulamalı iş eğitimi yoluyla atölyelerde gerekli olan temel bilgi ve 
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beceriler kazandırılır. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise akademik bilgi ve 
becerilerin kazandırıldığı dersler ile uygulamalı atölye dersleri verilir. 
f) Meslek dersleri, çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ve şartları ile istihdam 
imkânları dikkate alınarak belirlenir. 
g) İş yerine yerleştirilen bireyler kültür ve meslek derslerini haftada bir gün okulda, 
uygulamalı beceri eğitimini ise dört gün iş yerlerinde eğitim görürler. İş yerine 
yerleştirilemeyen bireyler ise okulda eğitimlerine devam ederler. 

ğ) İş yerine yerleştirilen bireyler, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanununun çırak öğrencilere verdiği haklardan yararlanırlar. 

h) İzleme ve yöneltme kurulu tarafından belirlenen bireyler, birinci sınıfın sonunda bir iş 
yerine yerleştirilirler. Ancak kurul, uygun olan bireyler için birinci sınıftan itibaren de iş 
yerine yerleştirme kararı alabilir. 
ı) Bireylerin iş yerine yerleştirilmesi kararı bir aylık deneme süreci sonucunda kesinleşir. 

i) Bireylerin iş yerine yerleştirilebilmesi için velisinden Ek-4'de yer alan İş Yerine 
Yerleştirilecek Öğrenciler İçin Veli Muvafakat Belgesi alınır. 

j) İş yerine yerleştirilen bireyler; iş yeri koordinatör öğretmeni tarafından düzenlenen 
Ek-5'te yer alan Öğrenciyi İş Yerinde Gözlem ve İzleme Formu ile işveren tarafından 
düzenlenen Ek-6'da yer alan İşe Yerleştirilen Öğrencilerin Devam Takip Çizelgesi 
dikkate alınarak izleme ve yöneltme kurulunca takip edilir. 

k) İşe ya da iş yerine uyum sağlayamayan bireyler için gerekli düzenlemeler yapılarak 
tedbirler alınır. Ancak, alınan tüm tedbirlere rağmen uyum sorunu devam eden bireylerin 
iş yeri, iş yeri koordinatör öğretmeninin önerisiyle kurul tarafından değiştirilir veya bu 
bireyler eğitimlerine okulda devam ederler. 

l) Merkezin (okulların) imkân ve şartları uygun olduğu takdirde yarıyıl ve yaz 
tatillerinde de programlara devam edilebilir. 
m) Dönem sonlarında bireylere karne verilir. Programı tamamlayan bireylere EK-7'de 
yer alan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Bu belge 
yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz, ancak bireylerin herhangi bir işte istihdam 
edilmesi durumunda ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara tanınan özlük 
haklarından yararlanmalarını sağlar. 
n) Özel eğitim mesleki eğitim merkezini (okulunu) tamamlayamayan bireyler, yaygın 
eğitim programlarına, işe ve mesleğe yönlendirilirler. 

Özel eğitim iş uygulama merkezi (okulu) 

MADDE 46 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/7/2012-28360)  

(1) Genel ve mesleki ortaöğretim eğitim programlarından yararlanamayacak durumda ve 
23 yaşından gün almamış olan özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; temel yaşam 



432 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak ve iş ve mesleğe yönelik beceriler 
kazandırmak amacıyla resmî ve özel, özel eğitim iş uygulama merkezleri (okulları) 
açılır. 

(2) Bu merkezlerde (okullarda) eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki 
hususlar dikkate alınır: 
a) Özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) akademik bilgi ve becerilerin 
yanında iş eğitimi uygulamalarının da yer aldığı eğitim programı uygulanır. Bu program 
temel alınarak BEP hazırlanır ve bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde 
BEP'lerinde yer alan amaç ve davranışlar dikkate alınır. 
b) Personel ve eğitim ortamının uygun olması durumunda farklı yetersizlikleri olan 
bireyler için özel eğitim sınıfları açılabilir. 

c) Bu merkezlerde (okullarda); tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış 
problemleri gösteren ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine 
hazırlanması amacıyla bire bir eğitim uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması 
kapsamındaki öğrenciler grup eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin 
süresi ve haftalık ders saati sayısı özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir. 
ç) Bu kurumlarda sınıf mevcutları en fazla 10 kişiden oluşur. 
d) Merkezlerde (okullarda) dersler görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri 
tarafından okutulur. Ancak özel yetenek gerektiren dersler ve meslek dersleri ile din 
kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan 
öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır. 
e) Programın süresi dört yıldır. İş ve uygulama dersleri, çevrenin sosyal, kültürel, 
ekonomik özellikleri ve şartları ile istihdam imkânları dikkate alınarak açılır. 

f) Kurumun imkân ve şartları uygun olduğu takdirde yarıyıl ve yaz tatillerinde de 
programlara devam edilebilir. 

g) Bu kurumlarda bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve 
Terbiye Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır. Günlük 
çalışma süresinin ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinliklere dağılımı okul yönetimince 
belirlenir. 

ğ) Özel eğitim iş uygulama merkezlerini (okullarını) tamamlayan bireylere EK-8’de yer 
alan Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi verilir. Ancak, bu 
belge mesleki eğitim merkezlerince verilen belgeye denk değildir. 
h) Özel eğitim iş uygulama merkezlerini (okullarını) tamamlayan bireyler diğer yaygın 
eğitim programlarına, işe ve mesleğe yönlendirilirler.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hazırlık Sınıfları 

Hazırlık sınıflarının açılması 

MADDE 47 - (Mülga:RG-14/3/2009-27169)  

Hazırlık sınıflarında eğitim-öğretim 

MADDE 48 - (Mülga:RG-14/3/2009-27169) 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Kurumlarda Özel Eğitim Hizmetleri 

Rehberlik ve araştırma merkezleri  

MADDE 49 - (1) Rehberlik ve araştırma merkezleri; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
eğitsel değerlendirme, tanılama, izleme ve yönlendirme hizmetlerini yürüterek birey için 
en az sınırlandırılmış eğitim ortamını önerir, birey ve ailesine destek eğitim ile rehberlik 
ve psikolojik danışma hizmetleri sunar.  

Okul ve kurumların özel eğitim hizmetleri sorumluluğu 

MADDE 50 - (1) Resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile 
yaygın eğitim kurumları, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere özel eğitim hizmetleri 
sağlamakla yükümlüdürler.  
(2) Bu okul ve kurumlarda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim-öğretim 
hizmetlerinin etkililiğini arttırmak amacıyla özel eğitim tedbirleri alınarak gerekli 
düzenlemeler yapılır. Bu bireylere sağlanacak her türlü özel eğitim hizmeti için millî 
eğitim müdürlükleri, RAM’lar ve özel eğitim okulları ile iş birliği yapılır. 

YEDİNCİ KISIM 

Personel, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yönetici ve Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Personel 
MADDE 51 - (1) Özel eğitim okul ve kurumlarına atanacak personelin sayısı, nitelikleri 
Bakanlıkça belirlenir ve yürürlükteki mevzuata göre atanır.  

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 52 - (1) Müdür, millî eğitimin temel ilkeleri ve genel amaçları doğrultusunda 
okulun/kurumun, amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve 
geliştirilmesinden sorumludur. 



434 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

(2) Müdür, eğitim-öğretim ve işleyişle ilgili olarak okulun/kurumun amacı, türü, 
kademesi ve uygulanan eğitim programına göre Millî Eğitim Bakanlığı özel eğitim okul 
ve kurum müdürleri görev tanımında belirtilen görevleri yürütür. 

(3) Okul müdürü; ders okutma görevinin yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, 
program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve 
personeli denetlemeye yetkilidir.  

Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 53 - (1) Müdür başyardımcısı görevlerini, bulunduğu okulun/kurumun 
özelliklerini dikkate alarak yapar. Müdür başyardımcısı, ders okutma görevinin yanında 
yönetimde müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre 
vekâlet eder. 
(2) Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik, denetim, 
öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, 
güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle 
ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin 
yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı 
sorumludur. 
(3) Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen 
görevleri de yapar. 

Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 54 - (1) Müdür yardımcısı görevlerini, bulunduğu okulun/kurumun 
özelliklerini dikkate alarak yapar. Müdür yardımcısı, yönetimde müdür ve müdür 
başyardımcısının en yakın yardımcısıdır.  

(2) Müdür yardımcısı; ders okutma görevinin yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, 
yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, 
bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi 
işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin 
yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı 
sorumludur. 
(3) Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen 
görevleri de yapar. 

Teknik müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 55 - (1) Döner sermayesi bulunan özel eğitim okul ve kurumlarında müdür 
yardımcılarından biri, mevzuatına göre teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. 
Teknik müdür yardımcısı, müdür ve sayman ile birlikte döner sermaye işletmesi 
çalışmalarının tümünden sorumludur. 
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(2) Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen 
görevleri de yapar. 

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 56 - (1) Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonun yönetim, eğitim-
öğretim ve her türlü hizmetlerin planlı ve amacına uygun olarak yürütülmesinden 
sorumludur.  
(2) Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen 
görevleri de yapar. 

Müdür yetkili öğretmenin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 57 - (Mülga:RG-21/7/2012-28360)  

Atölye şefinin görev ve sorumlulukları 

MADDE 58 - (1) Atölyeler arasındaki eş güdümü sağlamak üzere, meslek dersleri alan 
öğretmenlerinden biri okul veya kurum müdürü tarafından atölye şefi olarak 
görevlendirilir. Atölye şefinin görevleri şunlardır: 
a) Atölyeler arasında iş bölümü yaparak eş güdümü sağlamak. 
b) Meslek dersleri alan öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaçlarını belirlemek. 
c) Atölyelerde bulunan makine, avadanlık ve malzemelerin bakım, onarım ve 
korunmasını, bunların kullanmaya hazır hâlde bulundurulmasını sağlamak. 

ç) Atölyelerde yürütülen işlerle ilgili belgelerin düzenlenmesi ve kayıtların tutulmasını 
sağlamak. 

d) Eğitimin etkililiğini sağlamak amacıyla atölyelerde her türlü ders araç-gereç ve 
materyallerinin bulundurulmasını sağlamak. 
e) Atölyelerin temizliğinin öğrencilerle bir plan dahilinde yapılmasını ve çalışma yerinin 
temiz tutulmasının iş alışkanlığının gerektirdiği bir davranış hâline getirilmesini 
sağlamak. 
f) Meslek dersleri alan öğretmenleri ve usta öğreticilerin atölyeleri derse hazırlaması ve 
derslere düzenli olarak devamlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak 

g) İş kazaları, yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerini 
almak. 

Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları 

MADDE 59 - (1) Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, 
programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve 
deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve sosyal etkinliklerine katılmak 
ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle 
yükümlüdürler. 
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(2) Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:  
a) Bireyselleştirilmiş eğitim programları, gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme 
araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği 
yapmak. 
b) Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulamak ve değerlendirmek. 

c) Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli 
öğretim materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek. 
ç) Okul ve kurumdaki aile eğitim çalışmalarına katılmak, sınıfındaki öğrencilerinin 
ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek. 
d) Öğrencilere destek eğitim hizmeti sağlanması ve eğitim performansları doğrultusunda 
başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde, rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetleri yürütme komisyonu ve BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak. 

e) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve 
kontrolüne ilişkin tedbirler almak. 

f) Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim 
yapmak. 
g) Sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okul ve kurumlarda alan öğretmenleri ile birlikte 
ders okutmak. 

(3) Öğretmenler ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından 
verilen eğitim-öğretimle ilgili görevleri de yapar. 

Mesleki çalışmalar 

MADDE 59/A - (Ek:RG-14/3/2009-27169) 

(1) Özel eğitim okul ve kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, 
özel alan ve pedagojik formasyonla ilgili bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler 
kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, 
öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programlar hazırlamak ve uygulamak 
amacıyla ders kesiminden itibaren Temmuz ayının ilk iş gününe, Eylül ayının ilk iş 
gününden ders yılı başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen 
sürelerde mesleki çalışmalara katılırlar. 

Grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen sınıf öğretmeninin görev ve sorumlulukları 

MADDE 60 - (1) Yatılı özel eğitim okul ve kurumlarında grup gözetimi ve eğitimi 
görevi verilen sınıf öğretmeninin görevleri şunlardır: 

a) Okul ve kurum yönetimince belirlenen süre, zaman ve yerlerde, grubundaki 
öğrencilerin etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma 
sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak. 
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b) Eğitim-öğretim hizmetlerini, grubundaki öğrencilerin bireysel gelişimi, eğitim 
performansı ve ihtiyaçları ile ilgi ve isteklerini dikkate alarak planlamak ve yürütmek. 
c) Grubundaki öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyici 
etkinlikler düzenlemek, etkinliklere rehberlik etmek ve öğrencilerini bu etkinliklere 
yönlendirmek.  
ç) Öğrencilerin kişisel sorun ve ihtiyaçları ile ilgilenmek ve bunların çözümünde okul 
yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi, öğretmenler ve diğer ilgili personel ile 
iş birliği yapmak. 
d) Okul veya kurum yönetimince hazırlanan nöbet çizelgesine göre gece nöbeti tutmak. 

e) Öğrencilerin gelişimi ve davranışlarını değerlendirmek ve gerekli bilgileri öğrenci 
gözlem defterine kaydetmek.  
f) Grup gözetimi ve eğitimi ile ilgili yaptığı çalışmaları günlük olarak planlamak ve ders 
defterine işlemek.  

İş yeri koordinatör öğretmeninin görev ve sorumlulukları 

MADDE 61 - (1) İzleme ve yöneltme kurulu tarafından hazırlanan program 
doğrultusunda, haftada bir gün okulda, dört gün iş yerlerinde görevlendirilen iş yeri 
koordinatör öğretmeninin görevleri şunlardır: 

a) Öğrencilerin işe ve iş yerine uyumlarına yönelik bilgi, beceri, tutum ve davranışları 
kazandırmak amacıyla yöneltme ve izleme faaliyetlerini yürütmek. 

b) Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimlerinin etkili ve verimli bir şekilde sürdürülmesi 
için, çalışma ortamı ve şartlarının düzenlenmesi konularında iş yeri yetkilileri ile iş 
birliği yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak. 
c) İş yerlerinde çalışan personelin öğrencilere yönelik olumlu tutum ve davranış 
geliştirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenecek faaliyetler konusunda iş yeri yetkilileri 
ile iş birliği yapmak. 
ç) Öğrencilerin eğitim ve mesleki gelişimini izleyerek yöneltme ve izleme kuruluna bilgi 
vermek ve alınacak tedbirlerin uygulanmasını sağlamak.  

d) Öğrencilerin mesleki yönlendirilmesinde, işe yerleştirilmesinde rehberlik etmek ve bu 
amaçla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

Atölye ve laboratuvar dersleri öğretmeninin görev ve sorumlulukları 

MADDE 62 - (1) Atölyelerde meslek dersleri, alan öğretmenlerince okutulur. Bu 
öğretmenler diğer görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri yürütürler: 
a) Sorumluluğunda bulunan atölyeyi yönetmek ve atölyedeki eşya, makine, avadanlık ve 
malzemelerinin bakım, onarım ve korunmasını sağlamak, bunları kullanmaya hazır hâlde 
bulundurmak. 
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b) Atölyedeki demirbaşların kaydını yaparak bunları sayım ve kontrole hazır hâlde 
bulundurmak. 
c) Atölyede ihtiyaç duyulan araç-gereç ve materyalin sağlanması için okul veya kurum 
yönetimi ile diğer kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 
ç) Atölyesinde görevli usta öğretici ve diğer personelin iş bölümünü yaparak atölyede 
verilen eğitimin etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.  

d) Sorumluluğundaki atölyenin türü ve özelliğine göre, okulun veya kurumun eğitim ve 
öğretim hizmetlerinde kullanılacak araç-gereç ve materyallerin üretimini sağlamak.  

Rehber öğretmenin görev ve sorumlulukları 

MADDE 63 - (1) Rehber öğretmen bulunduğu okul ve kurumdaki rehberlik ve 
psikolojik danışma hizmetlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yapar: 
a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini 
planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.  

b) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel gelişimini değerlendirmek üzere 
formlar hazırlanmasında BEP geliştirme birimiyle, öğretmenler ve ilgili personel ile iş 
birliği yapmak.  

c) Öğretmenler ve ailelerle iş birliği yaparak öğrenciler için bireysel gelişim raporu 
düzenlemek.  

ç) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma 
hizmetleri yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme ve yöneltme kurulu ile 
öğretmenlerle iş birliği yapmak.  

Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin görev ve sorumlulukları 

MADDE 64 - (1) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmenin görevleri şunlardır: 

a) Özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda, kaynaştırma yoluyla 
eğitimlerine devam eden bireylere sağlanacak destek eğitim hizmetleri ile evde eğitim 
alan ve bir sağlık kuruluşunda tedavi gören bireylerin eğitimlerini yürütmek. 

b) BEP ve ölçme değerlendirme araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP 
geliştirme birimi ile iş birliği yapmak. 

c) Sosyal kabul çalışmaları, eğitim ortamının düzenlenmesi, eğitim materyalleri, araç-
gereçler, öğretim yöntem ve teknikleri gibi konularda öğretmenlere, okul/kurum 
yönetimine, bireye ve aileye rehberlik ve danışmanlık yapmak. 
ç) Aile eğitimi çalışmalarını okul yönetimi, öğretmenler ve aileyle iş birliği yaparak 
planlamak ve yürütmek. 

d) Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli 
öğretim materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek. 
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e) Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma 
hizmetleri yürütme komisyonu, izleme ve yöneltme kurulu, BEP geliştirme birimi ve 
öğretmenlerle iş birliği yapmak.  

f) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve 
kontrolüne ilişkin olarak öğretmenleri bilgilendirmek. 
(2) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen ayrıca, özel eğitim hizmetleri kurulu 
ve/veya okul/kurum müdürü tarafından verilen görevleri de yapar. 

Eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmenin görev ve 
sorumlulukları 

MADDE 65 - (1) Eğitim programları ve öğretim alanında lisans düzeyinde eğitim alan 
ya da bu alanda yüksek lisans yapan ve özel eğitim kurumlarında eğitim programları 
hazırlamakla görevlendirilen öğretmenin görevleri şunlardır: 

a) BEP hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesinde öğretmenler, aileler, 
öğrenciler ve diğer personel ile iş birliği yapmak. 

b) Eğitim programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde etkililiği artırmak amacıyla, 
eğitim materyalleri ve araç-gereçlerinin hazırlanması, uygun öğretim yöntem ve 
tekniklerinin belirlenmesi, ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi konularında 
önerilerde bulunmak ve bunların gerçekleştirilmesinde okul veya kurum personeli ile iş 
birliği içinde çalışmak. 

c) Okul ve kurumda, eğitim programlarının uygulanması ve uygulamada ortaya çıkan 
sorunları tespit etmek, bu sorunlara ilişkin öneriler hazırlayarak kurum yönetimine 
iletmek. 
ç) Aile eğitimi programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde okul 
rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş birliği içinde çalışmak. 
d) Eğitim programında yer alan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, 
kurum içi ve kurum dışındaki etkinliklerin düzenlenmesinde, bunların planlanması ve 
uygulanmasında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

e) Seçmeli derslerin verimliliğini ve ihtiyaçlara uygunluğunu değerlendirerek, bu 
derslerin çeşitlendirilmesi konusunda okul yönetimine önerilerde bulunmak. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Usta Öğretici ve Diğer Personel 

Usta öğreticinin görev ve sorumlulukları 

MADDE 66 - (1) Usta öğreticiler, özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim-öğretim 
hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenlerle birlikte ve öğretmenlik sorumluluğu içinde 
görev yapar. Ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde okul ve kurum yönetimince verilen 
diğer görevleri de yerine getirir.  
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Özel eğitim okul ve kurumlarında görev yapan diğer personel 

MADDE 67 - (1) Özel eğitim okul ve kurumlarına; uzman hekim, hekim, diyetisyen, dil 
ve konuşma terapisti, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, fizyoterapist, 
odyometrist, iş ve uğraşı terapisti, hemşire, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol 
işletmeni, ders aletleri ve kütüphane memurları, iç hizmetler şefi, ambar ve depo 
memurları, Braille daktilograf, idari işler memuru, ayniyat mutemedi, çocuk bakım 
elemanı, şoför, aşçı, kaloriferci, bahçıvan, terzi, gece bekçisi ve hizmetli atanır veya 
diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılarak görevlendirilir. 
(2) Bu personel, ilgili mevzuata göre verilen görevleri yerine getirmekle sorumludur. 

(3) Diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirilecek personelin çalışma yeri ve saatleri 
ile görev alanları hazırlanacak protokollerde belirlenir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Eğitim-Öğretim 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Programlar 

Eğitim programları 

MADDE 68 - (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin devam ettiği okul ve kurumlarda 
Bakanlıkça hazırlanan genel ve mesleki eğitim programları ile özel eğitim okul, kurum 
ve sınıflarında içerikleri öğrencilerin özelliklerine göre hazırlanmış özel eğitim 
programları da uygulanır. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı 

MADDE 69 - (1) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan 
bireylerin gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda 
hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim 
hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır.  
(2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, 
a) Eğitim planında yer alan yıllık amaçlar ve öğrencinin takip ettiği eğitim 
programı/programları temel alınarak belirlenen kısa dönemli amaçlarını, 

b) Öğrencinin alacağı destek eğitim hizmetinin türü, süresi, sıklığı ve bu hizmetin kimler 
tarafından nasıl sağlanacağını, 

c) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknik, araç-gereç ve eğitim 
materyallerini, 
ç) Eğitim ortamına ilişkin düzenlemeleri, 
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d) Davranış problemlerini önlemeye ya da azaltmaya yönelik tedbirler ile uygulanacak 
yöntem ve teknikleri, 
e) Öğrencinin kişisel bilgilerini 
içerir. 

(3) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP 
geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.  
(4) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen amaçların gerçekleşme 
düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş 
eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde BEP’e ilişkin değerlendirmeler esas 
alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Okul ve Kurumlarda Kurulacak Kurullar, Birimler Komisyonlar ve Ekipler 

İzleme ve yöneltme kurulu ve üyeleri 

MADDE 70 - (1) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel eğitim mesleki eğitim 
merkezlerine (okullarına) ve özel eğitim iş uygulama merkezlerine (okullarına) 
yerleştirilen öğrencilerin eğitim hizmetlerini planlamak, öğrencilerin gelişimlerini 
izlemek ve değerlendirmek amacıyla bu okul ve kurumlarda izleme ve yöneltme kurulu 
oluşturulur.  

(2) İzleme ve yöneltme kurulu, okul/kurum müdürü veya müdür başyardımcısı ya da 
görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; 
a) Meslek derslerini okutan bir alan öğretmeni,  
b) İşitme, görme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden biri veya sınıf öğretmeni,  
c) Bir rehber öğretmen,  
ç) Atölye şefi  
olmak üzere bu kişilerden oluşur.  
(3) İzleme ve yöneltme kurulunun çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince 
belirlenir. 

İzleme ve yöneltme kurulunun görevleri 

MADDE 71 - (1) İzleme ve yöneltme kurulu: 

a) (Değişik ibare:RG-21/7/2012-28360) Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde 
(Okullarında);  

1) Birinci sınıfı tamamlayan öğrencilerden işe yerleştirilecekleri; eğitim performansları, 
ilgi, istek ve yeterliliklerini dikkate alarak belirlemek, 
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2) İş yerinde çalışan öğrencileri izlemek amacıyla öğretmenler arasından iş yeri 
koordinatör öğretmenlerini belirlemek, 
3) En fazla 15 öğrenciden sorumlu olacak şekilde seçilen iş yeri koordinatör 
öğretmenlerinin çalışma planlarını hazırlamak, 
4) İş yeri koordinatör öğretmenlerinin öğrencilerin iş yerindeki çalışmalarıyla ilgili 
raporları doğrultusunda öğrencilerin eğitim planlamalarında değişiklik ve düzenlemeler 
yaparak gerekli tedbirleri almak, 

5) Öğrencilerin işe yerleştirilmesini sağlamak ve işe yerleştirilen öğrencilerle ilgili 
eğitim hizmetlerinin planlamak, 

6) İşe yerleştirilen öğrencilerin iş yerinde karşılaşabileceği sorunların çözümüne hizmet 
edecek eğitim faaliyetlerini düzenlemek, 
7) Öğrencilerin işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği yaparak öğrencilerin yerleştirileceği iş yerlerini belirlemek, 

8) İş yerinde çalışan öğrencilerin yarı yıl ve yaz tatilinde işe devamı ve izlenmesi 
amacıyla gerekli eş güdümü sağlamak, 

9) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (okulu) 
programını tamamlayan öğrencilerden işe yerleştirilenlerin takibini yapmak, işe 
yerleştirilemeyen öğrencilerin yerleştirilmesi amacıyla gerekli iş birliği ve 
koordinasyonu sağlayarak tedbirler almak, 

10) Öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun programlara 
yerleştirilmesini sağlamak, 
11) Gerek duyulması durumunda özel eğitim sınıfı açılması için okul yönetimine öneride 
bulunmak, 

12) Öğrencilerle ilgili eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve işe 
yerleştirilmesi konularında velinin görüşünü alarak iş birliği içinde çalışmak ve 
gerektiğinde kurul toplantılarına katılımını sağlamak, 

13) Okul programını tamamlayan öğrencileri yaygın eğitim programlarına, işe ve 
mesleğe yönlendirmek 
görevlerini yürütür. 
b) İş eğitim merkezlerinde;  

1) Kurumdaki özel eğitim hizmetlerini planlamak ve açılacak kurs programlarına karar 
vermek, 
2) Bireyin ilgili kurs programına devam edip edemeyeceğine karar vermek, 

3) Bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun kurs programlarına 
yerleştirilmesini sağlamak, 
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4) Kurumdaki bireylerin gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve gerekli özel eğitim 
tedbirlerinin alınması hususunda okul/kurum yönetimine öneride bulunmak, 
5) Kurumdaki özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yönelik olarak personel arasında 
iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, 
6) Kurumdaki özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi ile ilgili olarak özel 
eğitim hizmetleri kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak, 
7) Eğitim hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla aile ile iş birliği yapmak, 
8) Gerek duyulması durumunda özel eğitim sınıfı açılması için kurum yönetimine 
öneride bulunmak, 
9) Bireyle ilgili eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde velinin görüşünü 
alarak iş birliği içinde çalışmak ve gerektiğinde kurul toplantılarına katılımını sağlamak, 

10) Kurumun programını tamamlayan bireyleri diğer yaygın eğitim programlarına ve işe 
yönlendirmek 
görevlerini yürütür. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi 

MADDE 72 - (1) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul 
ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak 
amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.  

(2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya 
görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; 
a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, 
b) Bir rehber öğretmen, 
c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,  
ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, 
d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, 
e) Öğrencinin velisi, 
f) Öğrenci, 
olmak üzere bu kişilerden oluşur.  

(3) BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim 
değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır. 
(4) Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir. 
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Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı ve görevleri  

MADDE 73 - (1) Okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı 
bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi başkanı olarak görev yapar. Birim 
başkanının görevleri şunlardır: 
a) Birimde görev alacak üyeleri belirleyerek BEP geliştirme birimini oluşturmak. 
b) Birimde gerektiğinde görev alacak üyelerin katılımını sağlamak. 

c) BEP’in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde, öğrencinin 
ihtiyaçları doğrultusunda kurum içi yapılacak düzenlemelere ilişkin tedbir almak. 

ç) BEP geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan 
araç-gereç ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi veya sağlanması için özel eğitim 
hizmetleri kurulu ile eş güdümlü çalışmak. 

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin görev ve sorumlulukları 

MADDE 74 - (1) BEP geliştirme birimi üyelerinden sınıf, alan, gezerek özel eğitim 
görevi yapan öğretmen, eğitim programlarını hazırlamakla görevlendirilen öğretmen ile 
rehber öğretmen, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda görev tanımında yer 
alan BEP ile ilgili görevleri yürütürler.  
(2) Bu birimde görev alan özel eğitim değerlendirme kurulu üyesi; öğrenci için 
belirlenen destek eğitim hizmetlerinin uygulanmasında rehberlik etme ve öğrencinin 
bireysel gelişiminin izlenmesinden sorumludur. 
(3) Veli; BEP geliştirme sürecinde öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüş 
bildirmek ve öğrencinin eğitiminde etkililiği sağlamak amacıyla gerektiğinde araç-gereç 
ile eğitim materyali desteği sağlamaktan sorumludur. 

(4) Öğrenci; BEP geliştirme sürecinde eğitim ihtiyaçlarını belirtmek ve eğitimine ilişkin 
alınacak kararlarda görüş bildirmekten sorumludur. 

(5) BEP geliştirme birimi üyelerinin bu sorumluluklarının yanı sıra bireyselleştirilmiş 
eğitim programı geliştirme biriminin görevleri şunlardır: 
a) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının 
hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların 
koordinasyonunu sağlamak. 
b) Eğitimde etkililiği sağlamak amacıyla araç-gereç ve eğitim materyali 
geliştirilmesinde, sağlanmasında, kullanımında özel eğitim hizmetleri kurulu ve özel 
eğitim değerlendirme kurulu ile iş birliği yapmak. 

c) Öğrencinin tüm gelişim alanındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki 
yeterlilikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde BEP’inde değişiklik ve 
düzenlemeler yapılmasını ya da yeniden BEP hazırlanmasını sağlamak. 
ç) Öğrenciler için hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl yenilemek.  
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d) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve öğretmenlere 
önerilerde bulunmak. 
e) Öğrencilerin eğitimi konusunda yapılacak düzenleme ve alınacak tedbirlerle ilgili 
olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuyla iş birliği 
yapmak. 
f) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel eğitim uygulama merkezleri (okulları) ve özel 
eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması 
amacıyla bire bir eğitim alacak öğrencileri belirlemek. 
g) (Mülga:RG-21/7/2012-28360) 
ğ) Özel eğitim okul veya kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerden 
kaynaştırma yoluyla eğitim alması uygun olanları belirleyerek rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetleri yürütme komisyonunu bilgilendirmek.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenci İşleri 

Yeni kayıt  

MADDE 75 - (1) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Okul öncesi eğitim ve mecburi 
ilköğretim çağında özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edilen veya tanısı konulmamış ve 
yerleştirme kararı alınmamış her bireyin okul ve kurumlara kaydı, yıllık çalışma 
takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın yapılır.  

Okula kayıt yaşı 

MADDE 76 - (Değişik:RG-21/7/2012-28360)  

(1) 37 ayını dolduran bireylerin kaydı okul öncesi eğitim kurumlarına, 66 ayını dolduran 
bireylerin kaydı ise ilkokullara veya mecburi ilköğretim çağındaki bireylere I. kademe 
eğitim hizmeti veren özel eğitim okul ve kurumlarına yapılır. Bu bireyler yaş, gelişim 
özellikleri ve eğitim performansına göre uygun sınıfa yerleştirilir. 

(2) Özel eğitim mesleki eğitim merkezleri (okullarına) ile özel eğitim iş uygulama 
merkezlerine (okullarına) kayıt tarihinde 23 yaşından gün almamış bireylerin kaydı 
yapılır. 

Kayıt kabul  

MADDE 77 - (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul ve kurumlara kayıtlarında 
özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yerleştirme kararı alınmış olması şartı aranmaz. 
Ancak, bu bireyler için yerleştirme kararı alınması konusunda okul/kurum yönetimi 
gerekli resmî işlemleri başlatır. Öğrencinin kayıtlı olduğu okul veya kurum, yerleştirme 
kararına uygun ise öğrenci bulunduğu okul ya da kurumda öğrenimine devam eder. 
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Farklı bir yerleştirme kararı olması hâlinde ise öğrencinin yerleştirme kararına uygun 
okula nakli konusunda gerekli işlemler yapılır. 
(2) Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gündüzlü okul ve 
kurumlara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olma şartı aranmaz.  

Kayıt için gerekli belgeler 

MADDE 78 - (1) Okul ve kurumlara kayıtlarda aşağıdaki belgeler istenir: 
a) (Mülga:RG-14/3/2009-27169) 
b) (Mülga:RG-14/3/2009-27169) 
c) Fotoğraf. 
ç) Yatılı okul ve kurumlar için sağlık kurulu raporu. 
d) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Ortaöğretim kurumları ile özel eğitim mesleki eğitim 
merkezine (okuluna) kayıtta ortaokul öğrenim belgesi. 

e) Yerleştirme kararı alınmış öğrenciler için özel eğitim hizmetleri kurulu kararının bir 
sureti.  

Devam zorunluluğu 

MADDE 79 - (1) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel eğitim uygulama merkezleri 
(okulları), özel eğitim iş uygulama merkezleri (okulları) ve özel eğitim mesleki eğitim 
merkezlerine (okullarına) devam eden öğrenciler okul yönetiminin en az iki defa yazılı 
uyarısına rağmen mazeret göstermeksizin toplam 60 iş günü devamsızlık yapmaları 
durumunda bu öğrencilere devamsızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılır.  
(2) (Mülga:RG-21/7/2012-28360)  
Nakil  

MADDE 80 - (1) Okul ve kurumlara nakil işlemlerinde aşağıdaki esaslara uyulur: 
a) (Mülga:RG-21/7/2012-28360)  
b) Aynı tür ve kademedeki özel eğitim okul ve kurumları arasında nakillerde yeni bir 
yerleştirme kararı istenmez. 

Öğrenim süresi 

MADDE 81 - (Değişik:RG-21/7/2012-28360)  
(1) Özel eğitim uygulama merkezlerine (okullarına) devam eden öğrencilerden I. ve II. 
kademeyi tamamlayamayanlara her bir kademe için en çok 2 yıl daha okula devam etme 
hakkı verilir. 
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Öğrenci kıyafetleri 

MADDE 82 - (Değişik:RG-21/7/2012-28360)  

(1) Özel eğitim iş uygulama merkezlerinde (okullarında) forma giyme zorunluluğu 
aranmaz. 

Öğrenci karnesi ve bireysel gelişim raporu 

MADDE 83 - (1) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Özel eğitim uygulama merkezleri 
(okulları) ve özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde (okullarında) öğrencilerin 
durumlarını velilere duyurmak amacıyla yarıyıl ve öğretim yılı sonunda olmak üzere iki 
defa karne verilir. Karnede öğrencinin derslerdeki başarısı ile davranış gelişimi 
değerlendirme sonuçları ve okula devam durumları gösterilir.  
(2) Her öğrenci için yılda iki defa olmak üzere bireysel gelişim raporu hazırlanır. Bu 
rapor yarıyıl ve öğretim yılı sonunda karneyle birlikte öğrenci velisine gönderilir. 
Öğrencinin gelişiminin ailesi tarafından izlenerek eğitimde sürekliliğin sağlanması 
amacıyla hazırlanan raporda; öğrencinin BEP’inde yer alan ve her dönemde 
kazandırılması hedeflenen bilgi becerilerin kazanım düzeyi ayrıntılı olarak gösterilir.  
(3) (Değişik:RG-14/3/2009-27169) Karneler ve bireysel gelişim raporları, sınıf 
öğretmenleri ve devam ettikleri derslerin alan öğretmenleri tarafından birlikte 
doldurulur.  

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi 

MADDE 84 - (1) (Değişik cümle:RG-21/7/2012-28360) Özel eğitim uygulama 
merkezleri (okullarında) ve özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde (okullarında) 
öğrenci başarısının değerlendirilmesi aşağıdaki hususlara göre yapılır: 

a) Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP’lerinde yer alan amaç ve 
davranışlar dikkate alınır. Bu kapsamda öğrencinin bütün dersleri için ayrı ayrı olmak 
üzere her dönemde kazandırılması hedeflenen amaçların davranışlarının yer aldığı 
çizelgeler hazırlanır. Bu çizelgede bir dönem için belirlenen davranışların toplamı 100 
puan olacak şekilde her bir davranış puanlanır.  

b) Bu okullara devam eden öğrenciler başarısız notla değerlendirilmez Öğrencilerin 
başarıları ise dört ayrı notla aşağıdaki şekilde değerlendirilir. 

DERECE RAKAM İLE PUANLAMA 

Pekiyi 5 85-100 

İyi 4 70-84 

Orta 3 55-69 

Geçer 2 0-54 
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Kimlik-paso 

MADDE 85 - (1) Özel eğitim okul ve kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilere 
kurum müdürlüğünce öğrenci kimlik belgesi verilir. Kimlik ve paso ile ilgili giderler, 
öğrenci velileri tarafından karşılanır. Paso ile ilgili iş ve işlemler, yerel yönetimlerle iş 
birliği yapılarak yürütülür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretimin Denetimi 

Denetim 

MADDE 86 - (1) Özel eğitim okul/ kurumları ve özel eğitim sınıfları ile özel eğitime 
destek sağlayan kurumların faaliyetlerinin denetimi öncelikle özel eğitim ve/veya 
psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında yetişmiş Bakanlık veya ilköğretim 
müfettişlerince yapılır. 
(2) Özel eğitim okul/ kurumları ve özel eğitim sınıfları ile özel eğitime destek sağlayan 
kurumların faaliyetlerinin denetiminde; Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki kurumların 
denetimindeki mevzuat hükümleriyle birlikte aşağıdaki esaslar da dikkate alınır: 
a) Öğretmenlerin denetiminde;  
1) BEP geliştirme birimiyle iş birliği yaparak BEP hazırlaması,  
2) BEP’i uygulaması ve BEP’te yer alan amaçların gerçekleştirilmesini sağlaması,  

3) Öğrencinin okula/kuruma gelmeden önceki eğitim durumu hakkında bilgi toplamış 
olması, 
4) Öğrencinin kişisel cihaz ve aletlerinin kullanımı ve bakımına ilişkin tedbirleri alması,  
5) Öğrencinin yetersizliği ve ihtiyaçlarına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini 
kullanması, 

6) Eğitimin etkililiğini artırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla aile eğitimi 
programlarına katılması ve aile ile iş birliği içinde çalışması, 

7) Öğrencinin yetersizlik türü ve eğitim ihtiyaçlarına uygun ölçme değerlendirme 
araçları ile eğitim materyallerini kullanması, gerektiğinde bu araç ve materyalleri 
hazırlaması, 

8) Eğitim ortamında etkileşimi kolaylaştıracak ve dersin etkililiğini sağlayacak biçimde 
düzenlemeler yapması, 
9) Öğrencinin eğitsel ve tıbbî değerlendirmesinin yapılması için gerekli tedbirleri alması, 
10) Öğrencilerin sosyal bütünleşmesini sağlayamaya yönelik tedbirler alması, 
11) Ders planlarını BEP’te yer alan amaçları gerçekleştirecek şekilde hazırlaması 
hususları dikkate alınır. 
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b) Yöneticilerin denetiminde; 
1) Öğretim yılı başında öğrenciler için alınacak tedbirler konusunda planlama yapması, 
2) Okulda/kurumda BEP geliştirme birimi oluşturması, 

3) Okulda/kurumda öğrencilerin yetersizlik türü ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamı 
düzenlemelerini yapması ve koruyucu tedbirleri alması, 
4) Personelin özel eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla 
düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılımını sağlaması, 

5) Personelin özel eğitim konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla 
okulda/kurumda kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemesi, 

6) Okulda/kurumda faaliyet gösteren birim, kurul, komisyonlar ile rehberlik ve 
psikolojik danışma servisi arasında eş güdümü sağlaması,  
7) Kurumdaki hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için; özel eğitim hizmetleri 
kurulu, özel eğitim değerlendirme kurulu, aile, okul aile birliği, sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve hastaneler arasında iş birliği sağlaması, 
8) Aile eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik planlama yapması, 

9) Öğrencilerin sosyal bütünleşmelerini sağlamak amacıyla okul ve kurumda sosyal, 
kültürel faaliyetler düzenlemesi ve diğer okul ve kurumlarda düzenlenen faaliyetlere 
bireylerin katılımının sağlanması 
hususları dikkate alınır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Özel eğitim araçları 

MADDE 87 - (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öğrenim gördüğü resmî okul ve 
kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkililiğini arttırmak amacıyla gerekli her 
türlü araç-gereç Bakanlıkça karşılanır.  
(2) Bu okul ve kurumlarda kullanılacak eğitim araç-gereç ve materyallerinin 
hazırlanması, geliştirilmesi ya da temin edilmesi sürecinde, araç-gereçlerin niteliği ve 
uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerin ilgili bölümleri ile iş birliği 
yapılır. 

Eğitim ortamları 

MADDE 88 - (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve 
kurumların özelliğine göre; 
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a) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi,  
b) Destek eğitim odası, 
c) Gözlem odası, 
ç) Bireysel eğitim odası, 
d) Dinlenme odası, 
e) Oyun odası, 
f) Revir,  
g) Aile eğitimi odası,  
ğ) Resim ve müzik odaları, 
h) Uygulama evi,  
ı) Çok amaçlı salon,  
i) Hidroterapi havuzu, 
j) Kütüphane, 
k) Açık ve kapalı bahçe, 
l) Beden eğitimi salonu,  
m) Gösteri ve tiyatro salonları, 
n) İşitme, konuşma ve dil lâboratuvarları, 
o) Fizik tedavi ve rehabilitasyon salonu, 
ö) Atölye 
gibi bölümlere yer verilmesi için tedbirler alınır. 

(2) Okul ve kurumlarda ortak kullanım alanları tekerlekli sandalye ile dolaşmayı 
sağlayacak şekilde düzenlenir, rampa-tutamak gibi ek tedbirler alınır. İşitme yetersizliği 
olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri ortamlarda ses yalıtımı yapılır.  

Öğretmenlerin nöbeti 

MADDE 89 - (1) Özel eğitim okul ve kurumlarında okul öncesi, sınıf ve alan 
öğretmenleri nöbet tutar. Yatılı özel eğitim okul ve kurumlarında nöbet süresi 24 saattir. 
Bu kurumlardaki nöbetler için yeteri kadar öğretmen bulunmadığı takdirde kurumun 
yöneticileri de nöbetçi öğretmen olarak görev yaparlar. Nöbetlerde en az bir bayan ve bir 
erkek öğretmen görevlendirilir.  

Ücretsiz taşıma 

MADDE 90 - (1) Bakanlık, özel eğitim okul ve kurumları ile özel eğitim sınıflarındaki 
gündüzlü öğrencilerin okula ulaşımlarının ücretsiz sağlanması için gerekli tedbirleri alır. 

 



451 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Ücretsiz öğle yemeği 

MADDE 91 - (1) Yatılı veya gündüzlü özel eğitim okul ve kurumlarında gündüzlü 
olarak okuyan ve parasız yatılılık şartlarını taşıyan öğrencilere genel bütçeden karşılanan 
ödenekle ücretsiz olarak öğle yemeği verilir.  

Defter ve dosyalar 

MADDE 92 - (1) Özel eğitim okul ve kurumlarında, kurumun özelliğine ve kullandığı 
teknolojiye göre Ek-9’da yer alan Özel Eğitim Okul ve Kurumlarında Tutulacak Defter, 
Çizelge ve Dosyalar tutulur. 

Bütün defterlerin, sayfalarının birleştiği yer, okul/kurum mührü ile mühürlenir. 
Defterlere ilk sayfadan başlayarak sayfa numaraları yazılır ve defterin kaç sayfa olduğu 
belirtilerek onaylanır.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 93 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 14/6/1973 tarihli ve 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve 
Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ve 
30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
kanunlarına dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri ile ilgili diğer kanun ve 
yönetmelik hükümleri uygulanır. 

(2) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan her tür ve kademedeki gündüzlü veya 
yatılı okul ve kurumlarda; eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili iş ve 
işlemlerde, okul ve kurumların özelliğine göre; bu Yönetmelik hükümleri ile Bakanlığın 
okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarıyla ilgili mevzuat 
hükümleri birlikte uygulanır.  

(3) (Ek:RG-22/6/2010-27619) Bilim ve sanat merkezlerinde günlük çalışma saatleri 
dışında yapılacak fazla çalışmalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci 
maddesinin (B) fıkrası kapsamında değerlendirilir. Bu şekilde yapılacak çalışmanın 
uygulanmasına ilişkin hususlar 19/2/1975 tarihli ve 7/9493 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla yürürlüğe konulan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenir.  

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 94 - (1) 18/1/2000 tarihli ve 23937 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
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GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, özel özel 
eğitim kurumlarından özel eğitim ve rehabilitasyon desteği için alınan sağlık kurulu 
raporları süresi doluncaya kadar geçerlidir. 

Yürürlük 

MADDE 95 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 96 - (1) Bu Yönetmeliğin; 
a) Eğitsel değerlendirme, tanılama ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili 
hükümlerini, Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Millî Eğitim Bakanı 
birlikte, 
b) Eğitsel değerlendirme, tanılama ile Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ilgili 
hükümleri dışındaki hükümlerini Millî Eğitim Bakanı 
yürütür. 
 

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 
Tarihi Sayısı 

31/5/2006 26184 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 
1. 14/3/2009 27169 
2. 31/7/2009 27305 
3. 22/6/2010 27619 
4. 21/7/2012 28360 
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EK IV. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİM VE SANAT 
MERKEZLERİ YÖNERGESİ  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin1 amacı; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını 
ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere öğrenci 
seçimi, kayıt kabul, eğitim-öğretim, yönetici ve öğretmen seçimi ile yetiştirilmesi ve 
açılan bilim ve sanat merkezlerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.  

Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığa bağlı, üstün yetenekli 
çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretim amacına yönelik açılan bilim ve sanat merkezlerinin 
kuruluş, usul ve esaslarını kapsar.  
Dayanak  

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve 
Görevleri Hakkında Kanun, 4306 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5378 sayılı 
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Millî 
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;  
a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,  

b) Genel Müdürlük : Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünü,  

c) Üst Danışma Kurulu : Bilim ve sanat merkezlerinde sürdürülen eğitim-öğretimin üst 
düzeyde planlanmasını sağlamak üzere oluşturulan kurulu,  

                                                        
1 Yayım: ŞUBAT 2007/259,3 Değişiklikler MART 2009/2618 Tebliğler Dergisi 



454 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

ç) Merkez: Bilim ve Sanat Merkezlerini,  
d) Merkez Müdürü : Bilim ve sanat merkezi müdürünü,  

e) Merkez Yürütme Kurulu : Bilim ve sanat merkezlerindeki uygulamaların amacına 
uygun şekilde yürütülmesini ve değerlendirilmesini sağlayan kurulu,  

f) Birim : Bilim ve sanat merkezleri bünyesinde bulunan ana ve destek eğitim 
birimlerini,  
g) Birim Başkanı : Bilim ve sanat merkezlerindeki her eğitim biriminin kendi içerisinde 
bulunan branşlardan merkez müdürünce görevlendirilen ve birimin bütün işleyişinden 
sorumlu olan öğretmeni,  
h) Tanılama Komisyonu : Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağı öğrencilerinin; 
tanılama sürecindeki inceleme ve değerlendirme işleminin yürütülmesinden sorumlu 
komisyonu,  

ı) Merkez Danışma Kurulu : Bilim ve Sanat Merkezlerinin bulunduğu yerleşim 
mahallindeki fen bilimlerini, sosyal bilimleri, güzel sanatları, basın ve yayın kuruluşları 
ile iş dünyasını temsil edebilecek kişilerden oluşan kurulu,  

i) Lider ve/veya Danışman Öğretmen : Bilim ve sanat merkezlerine devam eden üstün 
yetenekli çocuk/öğrencilerin; zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini 
yakından izlemek, devam ettiği örgün eğitim kurumu, aile ve çevre ile iletişimlerini 
sağlamak, eğitim programına, modeline ve amacına uygun olarak eğitim-öğretim 
planları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmekle görevlendirilen öğretmeni,  

j) Üstün Yetenekli Çocuk/Öğrenci : Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel 
akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar 
tarafından belirlenen çocuk/öğrencileri,  

k) Etkinlik : Merkezlerdeki ana ve destek eğitim birimlerinde, birim türlerine göre ilgili 
alan ve konularda hazırlanmış modüler programlar doğrultusunda sürdürülen merkez içi 
veya merkez dışı mobil eğitim faaliyetlerini, 
l) Proje : Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin grup veya bireysel olarak istedikleri bir 
alan/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapmak, görüş geliştirmek, yeni bilgilere 
ulaşmak, özgün düşünce üretmek ve çıkarımlarda bulunmak amacıyla lider ve/veya 
danışman öğretmen rehberliğinde yapacakları çalışmaları,  
m) Veli : Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin ana veya babasını ya da yasal 
sorumluluğunu üstlenen kişiyi,  

n) Hazır Bulunuşluk : Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin merkezlere başladığı andaki 
ilgi, yetenek ve tutum düzeylerinin tespitini,  

o) Uzman : Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin tanılaması ve tespitinde, yetenek 
alanlarının ortaya çıkarılmasında, bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve 
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kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarının sağlanmasında görev alan 
kişiyi ve/veya kişileri  
ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Bilim ve Sanat Merkezlerinin Oluşumu, Amaçları ve İlkeleri 

Oluşumu  

MADDE 5 - (1) Merkezler, Valiliklerin önerileri dikkate alınarak Bakanlıkça açılır.  

Amaçlar  

MADDE 6 - (1) Merkezlerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel 
ilkelerine uygun olarak üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin;  
a) Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve 
demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun 
olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve 
sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincinin kazandırılmasını,  
b) Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu 
değerlere saygı duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve 
toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmelerini,  

c) Yetenek alanı/alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerinin 
de sağlanarak bütünlük içinde değerlendirilmesini,  
ç) Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini,  
d) Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst 
düzeyde kullanmalarını,  

e) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen 
kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini,  

f) İş alanlarındaki ihtiyaca yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve 
çağdaş araçlar geliştirebilmelerini,  
g) Üstün yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine imkân 
sağlayan şartların, ortam ve fırsatların oluşturularak disiplinler arası çalışmalardaki 
kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler 
gerçekleştirmelerini,  
ğ ) Yaşam projelerini gerçekleştirme fırsat ve imkânlarının verilmesini  
sağlamaktır.  
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İlkeler  

MADDE 7 - (1) Merkezlerdeki eğitim-öğretim etkinlikleri aşağıda belirtilen ilkelere 
uygun olarak düzenlenir ve yürütülür;  

a) Bireysel eğitim-öğretim yapılması ve çocuk/öğrencilerin ihtiyacına göre hazırlanmış 
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının geliştirilmesine çalışılır.  
b) Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretiminde bilişsel, duyuşsal, devinişsel 
ve sosyal gelişimleri bir bütünlük içerisinde ele alınır.  

c) Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim 
kurumlarıile bütünlük oluşturacak şekilde plânlanır ve yürütülür.  

ç) Çocuk/ öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında izledikleri programlar ile merkezlerde 
yapacakları çalışmalar arasında iş birliği sağlanır.  
d) Çocuk/ öğrencilere benlik algısı ve iletişim becerileri kazandırılır. 

e) Eğitim-öğretim etkinlikleri, çocuk/öğrencileri dıştan yönelimli ve yönetimli bir 
disiplin ve denetim yerine, içten odaklı disiplin ve denetim anlayışını geliştirmeye 
yönelik olarak düzenlenir.  

f) Çocuk/ öğrencilerin geleceğe yönelik düşünmeleri, tahminlerde bulunmaları ve bunları 
tartışarak çalışmalarına yansıtmaları sağlanır.  
g) Çocuk/ öğrencilerin, Türkçe'yi doğru, güzel ve etkin kullanan bireyler olarak 
yetişmeleri sağlanır.  
ğ) Eğitim-öğretim sürecinin; çocuk/öğrenci, örgün eğitim kurumu, veli ve merkez ile iş 
birliğinde devam ettirilmesine çalışılır.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tanılama ve Yerleştirme 

Tanılama  

MADDE 8 - (1) Merkezlerin hedef kitlesi; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerdir.  

Aday gösterme  

MADDE 9 - (1) Merkezlere, üstün yetenekli çocuk/öğrencileri belirlemek amacıyla okul 
öncesi eğitimi çağındaki çocuklar için veliler veya okul öncesi eğitim kurumları 
öğretmenlerince, ilköğretim çağı öğrencileri için örgün eğitim kurumu sınıf ve şube 
öğretmenlerince, ortaöğretim öğrencileri için sınıf rehber öğretmenler kurulunca aday 
gösterilir.  

(2) Aday gösterilecek okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuk/öğrenciler 
için, her öğretim yılının ekim ayı içinde Bakanlıkça hazırlanan Gözlem Formları      
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(EK-1A, EK-1B), il ve ilçelerde bulunan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
kurumlarına, merkez tarafından gönderilir.  
(3) Bu gözlem formları;  

a) Okul öncesi eğitimi çağında olup herhangi bir okul öncesi kurumuna devam 
edemeyen 3-6 yaş grubu çocukların velilerince,  

b) Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 3-6 yaş grubu çocuklar için okul öncesi 
öğretmenleri veya velilerince,  
c) İlköğretim kurumlarında 1-5 sınıflar için sınıf öğretmenleri; 6-8 sınıflar için şube 
öğretmenler kurulunca,  
ç) Ortaöğretim kurumlarında sınıf rehber öğretmenler kurulunca  
doldurulur.  
(4) Öğretmenler, kurullar, veliler ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri(1) üstün 
yeteneğe sahip olduklarını gözlemledikleri çocuk/öğrencileri aday gösterirler ve bu 
çocuk/öğrencilerden, örgün eğitim kurumlarına devam edenler için okul müdürlüklerince 
fotoğraflı öğrenci belgesi hazırlanır. Aday gösterilen öğrencilerin listeleri, gözlem 
formları (EK-1A, EK-1B), öğrenci belgeleri (EK-2) en geç şubat ayının sonuna kadar 
ilgili merkeze gönderilir. Merkezler gerekli incelemeleri yaptıktan sonra nisan ve mayıs 
aylarında belirledikleri tarihlerde tanılama işlemini gerçekleştirir.  

(5) (Değişik beşinci fıkra: MART 2009/2618 TD) Herhangi bir nedenle eğitim ve 
öğretim yılı içersinde belirlenen sınıf düzeyinde olup da tanılama takvimi içerisinde 
yer alamayan ve üstün yetenekli olduğu düşünülen çocuk/öğrencilerin başvuruları 
öğretmenler, kurullar, veliler ve rehberlik ve araştırma merkezlerince ilgili 
merkeze yapılır. Başvurular merkez yürütme kurulunca değerlendirmeye alınır. 
Merkez yürütme kurulunca tanılaması yapılması uygun görülen 
çocuklar/öğrenciler, tanılama komisyonunca ön değerlendirmeye alınır. Bu 
çocukların/öğrencilerin sonuçları da diğer çocuk/öğrencilerin tanılama takvimi 
içinde gönderilir. 
Ön değerlendirme  

MADDE 10 - (1) Örgün eğitim kurumlarınca veya velisi tarafından aday gösterilen 
çocuk/öğrencilerin gözlem formları, tanılama komisyonunca değerlendirilir.  

(2) Değerlendirme sonucuna göre grup taramasına alınacak çocuk/öğrenci listeleri 
okullarına veya velisine bildirilir.  
Grup tarama  

MADDE 11 - (1) Ön değerlendirme sonucunda grup taramasına katılması uygun görülen 
çocuk/öğrenciler, merkez yürütme kurulunun belirleyeceği tarihlerde, üst danışma 
kurulunca belirlenen ölçme araçları ve ölçütleri doğrultusunda grup taramasına alınır. 
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Bireysel inceleme  

MADDE 12 - (1) Grup taramasında yeterli performans gösteren çocuk/öğrenciler ile 
okul öncesi örgün eğitim kurumlarınca veya velisi tarafından aday gösterilen 
çocuklardan tanılama komisyonunca bireysel incelemeye alınmaları uygun görülenler, 
üstün yeteneklilerin bireysel incelemesinde kullanılacak objektif ve bağıl ölçme 
araçlarının uygulanmasında rehberlik ve araştırma merkezinde veya diğer örgün eğitim, 
yaygın eğitim, üniversiteler ile benzeri diğer kurumlarda görevli ve tanılama 
komisyonunca uygun görülen psikolojik danışmanlarca merkezlerde bireysel incelemeye 
alınırlar.  
Kayıt ve yerleştirme  

MADDE 13 - (1) Bireysel inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre sıralanan öğrenci 
listesi Genel Müdürlüğe gönderilir.  

(2) Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan liste 
onaylandıktan sonra ilgili Merkeze gönderilir. Listede yer alan öğrencilerin kayıt işlemi 
için; kayıt formu (EK-3), veli muvafakat belgesi (EK-4), nüfus cüzdan örneği ve 4 (dört) 
adet fotoğraf, çocuk/öğrenci velisi tarafından hazırlanarak merkeze teslim edilir. 
Çocuk/öğrencinin kayıt (EK-5) ve yerleştirme işlemi sonuçlandırılır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim-Öğretim ve Uygulama 

Eğitim etkinlikleri  

MADDE 14 (1) Merkezlerdeki eğitim-öğretim etkinlikleri;  
a) Okul öncesi eğitimi çağındaki üstün yetenekli çocuklar tam gün,  
b) İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler; örgün eğitimlerine akranları ile 
birlikte kayıtlı oldukları okullarında devam eder. Örgün eğitimleri dışındaki zamanlarda 
bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde 
kullanmalarını sağlayacak olan eğitim-öğretim, merkezlerce verilir.  
(2) Bu eğitim-öğretim;  
a) Birinci dönem: Eylül, ekim, kasım, aralık, ocak  
b) İkinci dönem: Şubat, mart, nisan, mayıs, haziran  
c) Üçüncü dönem: Temmuz, ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları)  

aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem olarak düzenlenir. Her dönem sonunda 
merkez yürütme kurulunca hazırlanacak değerlendirme raporları Genel Müdürlüğe 
gönderilir.  

(3) Verilecek eğitim-öğretimin süresi çocuk/öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyacına göre 
belirlenir.  
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(4) Çocuk/öğrenciler her dönem sonunda, merkezin öğretmenler kurulunda 
değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda çocuk/öğrencinin merkezlerdeki çalışmalara 
devamının yararlı olamayacağı görüşüne varılırsa durum, velisine ve merkez yürütme 
kuruluna bildirilir. Konu, merkez yürütme kurulunca oluşturulacak genişletilmiş bir 
komisyonda değerlendirildikten sonra velinin de görüşü alınarak gerektiğinde 
çocuk/öğrencinin merkezle ilişkisi kesilir.  
(5) (Ek beşinci fıkra: MART 2009/2618 TD) Her eğitim döneminde devamsızlık 
süresi eğitim süresinin %30 unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan 
veya programa katılmayanların kaydı silinir. 
Program ilkeleri  

MADDE 15 - (1) Merkezlerde uygulanacak eğitim-öğretim programları, aşağıda 
belirtilen ilkeler çerçevesinde hazırlanır ve geliştirilir;  
a) Programlar, öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda hazırlanır.  

b) Programlar, lider ve/veya danışman öğretmenlerin rehberliğinde bireysel öğrenmeye 
uygun olarak hazırlanır.  

c) Programlar, çocuk/öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm 
bulma becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak 
nitelikte düzenlenir.  

ç) Özel yetenekleri geliştirmeye yönelik programlar, disiplinler ve disiplinler arası 
ilişkiler dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya kapsamı 
genişletilecek ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amacıyla hazırlanır.  
d) Eğitim programları hazırlanırken çocuk/öğrencilerin canlı ve nesnelerle olan ilişkisini 
iyi gözlemlemeye dayalı, analiz, sentez ve değerlendirme yapma gibi üst bilişsel 
düşünme becerilerini geliştirmesini sağlayan etkinliklerin planlanmasına ve 
uygulamasına dikkat edilir.  
e) Uygulanacak programların süreleri, çocuk/öğrencilerin bireysel potansiyeli 
doğrultusunda belirlenir.  
f) Uygulanacak eğitim programlarının her aşamasında değerler eğitimine yer verilir. 

g) (Ek bend: MART 2009/2618 TD) Eğitim programlarında yabancı dil öğretimine 
ve bilgisayar eğitimine yer verilebilir. 
Eğitim programları  

MADDE 16 - (1) Kayıtları yapılan okul öncesi eğitimi, ilköğretim ve ortaöğretim çağı 
çocuk/öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra merkezlerce;  
a) Uyum (Oryantasyon),  
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b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme 
Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı 
Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler,  
c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,  
ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,  
d) Proje Üretimi/Yönetimi  
alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.  

(2) Programları tamamlayan çocuk/öğrencilere tamamladığı her programın sonunda 
merkez müdürlüğünce Tamamlama Belgesi (EK-6) verilir.  

Uygulama Süreci  

MADDE 17 - (1) Hazır Bulunuşluk Düzeyini Belirleme:  
a) Hazır bulunuşluk düzeyi belirleme çalışmalarına, merkezlerce oluşturulan programa 
dayalı ölçekler aracılığı ile sınıf öğretmenleri ve velilerinden alınan bildirimlerle 
başlanır.  
b) Çocuk/ öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel alanlara yönelik hazır 
bulunuşlukları, etkinlik temelli olmak üzere uyum programı süreci içerisinde yapılır.  

c) Çocuk/ öğrencilerdeki ilgi ve yetenek alanı/alanlarını gözlemlemek için değişik ilgi ve 
yetenek alanı/alanlarına hitap eden etkinlik köşeleri hazırlanır.  

ç) Hazır bulunuşluk ölçümleri ile çocuk/öğrencilerin merkeze başladığında hangi ilgi ve 
yetenek alanı/alanlarında öğrenmeye açık oldukları hakkında bilgi sahibi olunur.  
d) Yapılan ölçümler sonucunda çocuk/öğrencilerin merkezce bilişsel, duyuşsal, sosyal ve 
devinişsel performans düzeyleri belirlenir.  
(2) Uyum (Oryantasyon) Programı:  

a) Örgün eğitim kurumlarından gelen çocuk/öğrencilere ve velilerine öncelikle merkezin 
misyon ve vizyonu anlatılır.  
b) Uyum dönemi etkinlikleri çocuk/öğrencilerin sosyal ve duyuşsal gelişimleri, ilgi ve 
yetenek alanları göz önünde bulundurularak oluşturulan gruplar hâlinde yapılır.  

c) Yapılacak etkinliklerin içeriği çocuk/öğrencilerde merkezlere ait kurum kültürü ve biz 
bilinci oluşturacak şekilde planlanır.  

ç) Çocuk/ öğrencilerin kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi toplamayı 
amaçlayan etkinlikler yapılır.  
d) Uyum süreci içerisinde yapılan etkinliklere merkezdeki tüm öğretmenler katılır.  

e) Her lider ve/veya danışman öğretmenin sorumlu olacağı çocuk/öğrenci grubu bu 
dönemde belirlenir.  
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f) Uyum süreci içerisinde her çocuk/öğrenci, kendi lider ve/veya danışman öğretmeni 
başta olmak üzere bütün öğretmenlerce gözlemlenir ve gözlemler yazılı olarak not edilir. 
Bunun sonunda elde edilen veriler lider ve/veya danışman öğretmen tarafından gözlem 
defterine yazılır. Rehberlik ve psikolojik danışma birimine verilir.  

g) Hazır bulunuşluk düzeyini belirleme ilkelerinde olduğu gibi, çocuk/öğrencilerin hazır 
bulunuşluk düzeyi belirleme çalışmalarına uyum sürecinde de devam edilir. Elde edilen 
veriler, öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları rehberlik ve 
psikolojik danışma birimince öğrenci dosyasına işlenir.  
ğ) Uyum süreci sonunda elde edilen geri bildirimler velilerle paylaşılır.  
(3) Destek Eğitim Programı:  

a) Destek eğitim programında çocuk/öğrenciler, uyum programı sonunda ortaya çıkan 
performanslarına göre gruplara ayrılır.  
b) Gruplara ayrılan çocuk/öğrenciler, destek eğitim programındaki alt program dalları 
olan iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri, problem çözme 
teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri, fen bilimleri, matematik, dil sanatları, sosyal 
bilimler, resim, müzik ve benzeri alanlar ile ilişkilendirilerek eğitime alınır.  
c) Destek eğitim programında yabancı dil ve bilgisayar programlarına tüm 
çocuk/öğrenciler alınır.  

ç) Destek eğitim programında çocuk/öğrencilerce bireysel ya da grup hâlinde proje 
hazırlama çalışmalarına başlanır. 

d) Destek eğitim programı uygulama sürecinde ve süreç sonunda gözlemlere dayalı 
olarak geri bildirimler alınır.  
e) Destek eğitim programı sonunda çocuk/öğrenciler hakkında yapılan bütün gözlemler 
ve alınan geri bildirimler, bir araya getirilerek öğretmenler kurulunca değerlendirilir ve 
her çocuk/öğrencinin ayrı ayrı ilgi ve yetenek alanı/alanları belirlenir.  
(4) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program:  

a) Çocuk/ öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel kapasiteleri dikkate 
alınarak uyum ve destek eğitimi programında yapılan gözlemler ve alınan geri 
bildirimler sonucu belirlenen bireysel yetenek alanı/alanları doğrultusunda öğrenci 
grupları oluşturulur.  

b) Çocuk/ öğrencilerin sahip oldukları bireysel yeteneklerini fark ettirebilmek amacıyla 
akademik bilgilere dayalı olarak yaratıcılıklarını öne çıkaran ve bireysel farklılıklarıyla 
ilgili disiplinlere yönelik programlar hazırlanır ve uygulanır.  

c) Öğrenme ortamları, yaratıcı düşünmeyi daha çok destekleyen çağdaş eğitim araç ve 
gereciyle donatılır.  
ç) Programlar, çocuk/öğrenci merkezli eğitim anlayışına göre disiplinler arası ilişkiler 
dikkate alınarak modüler yapıda hazırlanır.  
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d) Bireysel yetenekleri fark ettirici dönemde disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak 
proje üretim çalışmaları devam ettirilir ve projeler destek eğitimi programına göre daha 
kapsamlı hazırlanır.  

e) Bireysel yetenekleri fark ettirici programlar sonunda, çocuk/öğrenciler hakkında 
yapılan bütün gözlemler ve alınan geri bildirimler, öğretmenler kurulunda 
değerlendirilerek çocuk/öğrencinin ilgi ve yetenek alanı/alanları belirlenir.  
(5) Özel Yetenekleri Geliştirici Program:  

a) Özel yetenekleri geliştirici programlar, çocuk/öğrenci merkezli eğitim anlayışına 
uygun olarak disiplinler arası modüler yapıda olur.  

b) Özel yetenekleri geliştirici programlarda çocuk/öğrencilere disiplinler ve disiplinler 
arası ilişkiler dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya ileri düzeyde 
bilgi, beceri ve davranış kazanmaları sağlanır.  
c) Çocuk/ öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalarını, kapasitelerini 
geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak eğitim bu dönemde verilir.  
ç) Çocuk/ öğrencilerce bu dönemde, daha çok özel yetenek alanı/alanlarına yönelik proje 
üretim çalışmaları yapılır.  
(6) Proje Üretimi ve Hazırlama Programı:  
a) Merkezlerdeki bütün etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları 
esas alınır.  
b) Proje hazırlama ve geliştirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak üzere 
kurumdaki lider ve/veya danışman öğretmenler aracılığıyla gerekli ön öğrenmeler 
sağlanır ve proje yönergeleri hazırlanıp örnekler sunulur.  

c) Çocuk/ öğrencilerce lider ve/veya danışman öğretmenlerin rehberliğinde proje 
konuları belirler.  

ç) Yöntem olarak öğretmenlerin çocuk/öğrencilere bilgi aktarmasından çok, kendi 
seçecekleri projeler doğrultusunda çalışmaları, geliştirdikleri çözüm uygulamaları ve bu 
süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır.  
d) Çocuk/ öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre 3-5 kişiden oluşan proje 
gruplarına ayrılır ve kendi seçtikleri proje üzerinde çalışarak gerektiğinde bireysel proje 
üretme çalışmaları da yapılır.  
e) Proje konularının belirlenmesi, seçilmesi ve sonuçlarının değerlendirilip 
geliştirilmesinde çevredeki iş yeri, yerel yönetimler, gönüllü kurum ve kuruluşlar ve 
üniversitelerden yararlanılır.  

f) Projeler ilgili kurum ve kuruluşlarda geliştirilebileceği gibi, gerektiğinde uzman 
kişilerden de destek sağlanır.  
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g) Projelerin konusu ve seçiminde herhangi bir sınırlama yapılmaz. Her türlü üretim, 
hizmet, bilimsel çalışma ve sanat etkinlikleri projelendirilir.  

ğ) Projeler, disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye 
yönelik hazırlanır.  

h) Çocuk/ öğrencilerin, lider ve/veya danışman öğretmenler rehberliğinde planlama, 
uygulama ve değerlendirme aşamalarını yaparak, yaşayarak, öğrenen; üreten, sorun 
çözen, yaratıcı düşünebilen, çevresi ile iletişim kurabilen, bilimsel araştırma ve buluş 
yapabilen bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanır.  

ı) Proje üretimi yapılırken eğitim-öğretim ortamları, her türlü çevre şartlarına açık, çok 
amaçlı, sosyal ve psikolojik yönden iş birliğine açık ve motive edici olacak şekilde 
düzenlenir.  

(7) Süresi, çocuk/öğrencinin gelişimine göre merkezlerce belirlenen her eğitim-öğretim 
aşaması süreci içinde ve süreci sonunda, lider ve/veya danışman öğretmenler tarafından 
programların çocuk/öğrencilere yönelik değerlendirmeleri yapılır ve değerlendirme 
raporları hazırlanır.  

(8) Hazırlanan raporlara dayanarak çocuk/öğrencilerin bu disiplinle/disiplinlerle ilgili 
değerlendirmeleri, kendi okullarında o disiplin öğretmenlerinden oluşturulacak bir kurul 
tarafından yapılır. Alınan sonuç, o dersin notu olarak öğrencinin karnesine yazılır.  

Rapor düzenleme  

MADDE 18 - (1) Süresi merkezlerce belirlenen her eğitim-öğretim süreci içinde ve 
süreç sonunda, lider ve/veya danışman öğretmenlerle rehberlik ve psikolojik danışma 
birimi tarafından programların öğrencilere yönelik değerlendirmeleri yapılarak bir rapor 
hazırlanır. Bu raporlar, bir sonraki programa esas teşkil etmek üzere merkez yürütme 
kurulunca görüşülür.  

Eğitim-öğretim ortamı  

MADDE 19 - (1) Merkezdeki eğitim-öğretim ortamları; her türlü çevre ile iş birliğine 
açık, sosyal ve psikolojik yönden motive edici olacak şekilde düzenlenir.  

Eğitim-öğretim süresi  

MADDE 20 - (1) Merkezdeki eğitim-öğretim uygulama süresi, merkez yürütme 
kurulunun kararı ve önerisi ile il millî eğitim müdürlüğünce onandıktan sonra Genel 
Müdürlüğe bilgi verilir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bilim ve Sanat Merkezi, İşleyiş ve Görevler 

Bilim ve sanat merkezi  

MADDE 21 - (1) Bilim ve sanat merkezi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını 
ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış 
olan bağımsız özel eğitim kurumudur.  
Yönetim birimi  

MADDE 22 - (1) Yönetim birimi; müdür, müdür yardımcıları ile merkez yürütme 
kurulu ve merkez danışma kurulundan oluşan birimdir. 
Bilim etkinlikleri birimi  

MADDE 23 - (1) Bilim etkinlikleri birimi, bir ana eğitim birimi olup bu birim de; fen 
bilimleri, matematik, sosyal bilimler ve benzeri bilim dallarında özel ilgi ve yeteneği 
olduğu belirlenen üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında 
olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak 
etkinlikleri uygulama imkânı sağlanır.  
Sanat ve spor etkinlikleri birimi  

MADDE 24 - (1) Sanat ve spor etkinlikleri birimi, bir ana eğitim birimi olup bu birimde; 
resim, grafik, fotoğrafçılık, sinema, seramik, heykel, hat, vitray, ebru, bale gibi görsel; 
müzik, tiyatro, drama, edebiyat gibi sözel ve işitsel; güzel sanat ve spor dallarında özel 
ilgi ve yeteneği olduğu belirlenen üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel 
yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde 
kullanmalarını sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı sağlanır.  
Destek etkinlikleri birimi  

MADDE 25 - (1) Destek etkinlikleri birimi, Türkçe, doğru ve güzel konuşma-yazma, 
bilgisayar, yabancı dil, satranç, çevre koruma, sağlık bilgisi, kişiler arası iletişim ve 
benzeri alanlarda çocuk/öğrencilere genel kültür, iletişim ve günlük yaşamla ilgili temel 
bilgiler kazandırma imkanı sağlanır. 
Araştırma, izleme, geliştirme ve dokümantasyon birimi  

MADDE 26 - (1) Araştırma, izleme, geliştirme ve dokümantasyon biriminde; 
merkezlerde üretilecek olan proje çalışmaları planlanır, koordine edilir ve desteklenerek 
değerlendirmeleri yapılır. Merkezlerin ihtiyacı olan çocuk/öğrencilere ve öğretmenlere 
yönelik her türlü kaynak, yayın ve araç-gereç kullanıma hazır şekilde bulundurulur.  
(2) Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretim ve eğitim modellerine yönelik 
ülke genelinde ve uluslararası düzeyde inceleme ve araştırmalar yapılır veya yaptırılarak 
sonuçları merkez yürütme kuruluna sunulur.  
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(3) Araştırma, izleme ve geliştirme birimi, merkezlerden eğitim-öğretim sürecini 
tamamlayarak ya da başka bir nedenle ayrılan çocuk/öğrencilerin takibini yapar ve veri 
tabanını oluşturur. Bilgileri e-mezun modülüne işler.  

Rehberlik ve psikolojik danışma birimi  

MADDE 27 - (1) Rehberlik ve psikolojik danışma birimi; merkezlere alınan 
çocuk/öğrencilerin eğitsel ve gelişimsel yönde izlenmeleri, çeşitli yardım hizmetleri, 
uygulanan programların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda çalışmaların ve 
çocuk/öğrencilerin eğitsel değerlendirmelerinin yapıldığı, bireyselleştirilmiş eğitim 
programları (BEP) ve bireyselleştirilmiş öğretim programlarının (BÖP) hazırlandığı, 
disiplinler arası yaklaşımla çocuk/öğrencinin performans düzeylerinin tespit edildiği 
rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, okul öncesi eğitimi öğretmeni ve özel eğitim 
öğretmeninden (üstün zekalılar bölümü mezunu veya ilgili sertifikasyon programını 
tamamlamış) oluşan birimdir.  

Okul öncesi eğitimi birimi  

MADDE 28 - (1) Okul öncesi eğitimi çağındaki üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin 
bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen, 
bağımsız, yenilikçi, girişimci, değişikliğe açık, alternatif düşünce üreten, nitelikli, 
yurtsever, hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerini sağlayan birimdir.  

Personel  

MADDE 29 - (1) Merkezler ; müdür, müdür yardımcıları, birim başkanları, rehberlik ve 
psikolojik danışma birim elemanları, öğretmenler, kütüphaneci, memur, teknisyenler ve 
yardımcı hizmetliden oluşur.  

Müdür  

MADDE 30 - (1) Müdür; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, emir ve programlara 
uygun olarak merkezlerin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yönetilmesinden, 
değerlendirilmesinden, geliştirilmesinden ve işleyişinden sorumludur. Üstün yetenekli 
çocuk/öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal gelişimini destekleyen 
tedbirleri alır.  

Müdür yardımcıları  

MADDE 31 - (1) Müdür yardımcıları; merkezlerin her türlü eğitim-öğretim, yönetim, 
öğrenci işleri, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, güvenlik, bakım, koruma, 
temizlik, düzen, halkla ilişkiler ve bunun gibi işlerle ilgili olarak merkez müdürünce 
verilen görevleri yapar. Müdür yardımcıları, bu görevlerin yapılmasından ve merkezlerin 
amacına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludur.  
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Birim başkanları  

MADDE 32 - (1) Birim başkanları, merkezlerdeki her eğitim biriminin kendi içerisinde 
bulunan branşlar arasından merkez müdürünce görevlendirilir.  
Birim başkanlarının görevleri şunlardır:  
a) Birim çalışmalarını ve düzenini, projenin ilgili programlarının hedef, amaç ve ilkeleri 
doğrultusunda izlemek.  

b) Birimin etkinlik programlarının hazırlanıp geliştirilmesini ve değerlendirilmesini 
sağlamak ve bu çalışmalara katılmak.  
c) Birimin araç-gereç ve benzeri ihtiyacını tespit ederek merkez müdürüne bildirmek.  
ç) Birim etkinliklerinin yürütülmesinde, birim başkanlığı görevinin yanı sıra branşı ile 
ilgili çalışmalara katılmak. 

d) Birim çalışmaları ile ilgili olarak düzenlenecek her türlü resmî yazıyı incelemek, 
birim toplantılarında değerlendirmek ve birimde oluşturulacak desimal sistemde 
muhafaza etmek.  

e) Birim çalışmaları ile ilgili program, plan, araştırma ve değerlendirme raporları ile 
projeler ve diğer ilgili kayıtları düzenli olarak tutmak.  
f) Birimler arası koordinasyonu sağlamak.  
g) Merkez müdürünün verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Öğretmenler  

MADDE 33 - (1) Öğretmenlerin görevleri şunlardır:  
a) Merkezin eğitim modeline ve amacına uygun olarak eğitim-öğretim programları 
hazırlamak.  

b) Programın aksayan yönlerini belirlemek amacıyla diğer öğretmenlerle görüşerek 
birim başkanına bildirmek ve birim toplantılarında değerlendirmek.  

c) Branşı ile ilgili etkinliklerde gerekli araç-gereci belirlemek ve eksik olanları birim 
başkanlarına bildirmek.  
ç) Çocuk/ öğrencileri, özel yetenek alanlarında gösterdikleri başarıları yanında gelişim 
özellikleri ile de değerlendirmek. Herhangi bir sorun karşısında rehberlik ve psikolojik 
danışma birimi ve velisi ile iş birliği yapmak.  
d) Çocuk/ öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koyma, destekleme ve kişisel gelişimi 
açısından bireysel programlar hazırlamak ve birim başkanına bildirmek.  
e) Etkinliklerde her türlü çevre imkânlarını kullanmak.  
f) Etkinlik saatleri dışında merkezin eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılmak.  
g) Sorumluluğuna verilen çocuk/öğrencilere lider ve/veya danışmanlık yapmak.  



467 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

ğ) Sorumlu olduğu çocuk/öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini izleyip gözlemlerde 
bulunmak.  
h) Sorumlu oldukları çocuk/öğrencilerin velileri ve örgün eğitim kurumlarındaki 
öğretmenleri ile periyodik aralıklarla görüşmek ve sonuçlarını rehberlik ve psikolojik 
danışma birimine bildirmek.  
ı) Merkezde uygulanan programların her eğitim-öğretim aşaması içinde ve süreç 
sonunda çocuk/öğrencilere yönelik değerlendirmeleri yaparak rehberlik ve psikolojik 
danışma birimine bildirmek.  
i) Merkez müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.  

Merkez yürütme kurulu  

MADDE 34 - (1) Merkezdeki uygulamaların, amacına uygun şekilde yürütülebilmesi 
için merkez yürütme kurulu oluşturulur.  
(2) Merkez yürütme kurulunda; merkez müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, birim 
başkanları, merkezin bulunduğu yerleşim biriminde rehberlik ve araştırma merkezi varsa 
rehberlik ve araştırma merkezi müdürünün görevlendirdiği bir rehber öğretmen, velilerin 
seçtikleri veli temsilcisi, öğrencilerin seçtikleri öğrenci temsilcisi ve sponsor temsilcisi 
görev alır.  

Merkez yürütme kurulunun görevleri  

MADDE 35 - (1) Merkez yürütme kurulunun görevleri şunlardır:  
a) Merkezlerde yapılacak etkinlikleri planlamak, izlemek ve değerlendirmek.  

b) Merkezlerde eğitim-öğretim uygulama planını, çocuk/öğrencilerin örgün eğitim 
kurumlarındaki eğitim-öğretim sürelerini de dikkate alarak hazırlamak.  
c) Uygulamanın etkinliğini ve verimliliğini sağlamak amacıyla yerel yönetimler, gönüllü 
kurum, kuruluş ve üniversitelerle iş birliği içinde olmak.  
ç) Merkezlerdeki eğitim-öğretim ortamının geliştirilmesi, çalışmaların nitelik ve 
niceliğinin artırılması için gerekli kaynakların sağlanmasına yardımcı olmak.  
d) Çocuk/ öğrencilerin tasarladıkları proje çalışmalarına destek sağlamak.  
e) Çocuk/ öğrencilerce hazırlanan proje ve ürünlerin sergilenmesi için gerekli desteği 
sağlamak.  
f) Merkezdeki eğitim-öğretim sürecini izlemek ve dönem sonu raporlarını hazırlamak, 
Genel Müdürlüğe sunmak.  
g) Her yıl Genel Müdürlüğe sunulmak üzere öğrenci kontenjanını belirlemek.  
ğ) Tanılaması yapılacak çocuk/öğrencilerin hangi sınıf düzeyinde olacaklarını 
belirleyerek Genel Müdürlüğün onayını almak üzere öneride bulunmak.  
h) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayıp Genel Müdürlüğe sunmak.  
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ı) Harcama esas ve usulleri ile önceliklerini belirlemek. 
i) İhtiyaç duyulan teknik yardımla ilgili hazırlık yapmak ve Genel Müdürlüğe bildirmek.  
j) Merkezin finansmanına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemek.  
(2) Merkez müdürü merkez yürütme kurulu kararları doğrultusunda hizmetlerini yürütür  
(3) Merkez yürütme kurulu, kararları oy çokluğuyla alır ve yürürlükte bulunan mevzuata 
aykırı karar alamaz.  

Tanılama komisyonu  

MADDE 36 - (1) Okul öncesi eğitimi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün 
yetenekli çocuk/öğrencilerin tanılama sürecindeki inceleme ve değerlendirme işlemlerini 
yürütmek üzere merkez müdürünün başkanlığında;  
a) Görevlendireceği bir müdür yardımcısından,  
b) Araştırma, izleme ve dokümantasyon birimi başkanından,  
c) Okul öncesi eğitimi birimi başkanından,  

ç) Rehberlik ve psikolojik danışma birimi başkanı ve bu birimde görevli öğretmenler ile 
özel eğitim öğretmeninden  
oluşturulur.  

Tanılama komisyonunun görevleri  

MADDE 37 - (1) Okul öncesi eğitimi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki 
çocuk/öğrencilerin merkeze aday gösterilebilmeleri için, Bakanlıkça hazırlanan gözlem 
formlarını örgün eğitim kurumlarına ve velilere iletmek üzere tanılama komisyonu;  

a) Aday gösterilen çocuk/öğrencilerin gözlem formlarını nicel ve nitel olarak 
değerlendirmek,  
b) Gözlem formları değerlendirme sonuçlarına göre grup değerlendirmesine alınacak 
öğrencileri belirlemek,  
c) Grup değerlendirmesinde yeterli performansı gösteren çocuk/öğrencilerin bireysel 
incelemeye alınmalarını sağlamak,  

ç) Bireysel inceleme sonuçlarını Genel Müdürlüğe gizlilik içerisinde gönderilmesini 
sağlamak  
görevlerini yerine getirir.  
Merkez danışma kurulu  

MADDE 38 - (1) Merkezlerin bulunduğu yerleşim mahallinde; fen bilimleri, sosyal 
bilimler, güzel sanatlar, basın yayın kuruluşları ile iş dünyasını temsil edebilecek en 
fazla onbir kişi ile danışma kurulu oluşturulur. Bu kurulda görev alacaklar merkez 
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yürütme kurulunca seçilir. Danışma Kurulunun işleyiş esas ve usulleri merkez yürütme 
kurulunca belirlenir.  
Üst danışma kurulu  

MADDE 39 - (1) Merkezlerde yapılacak uygulamaların üst düzeyde planlamasını 
sağlamak amacıyla üst danışma kurulu oluşturulur.  
(2) Bu kurul, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürünün 
başkanlığında; Talim ve Terbiye Kurulundan, Okul Öncesi Eğitimi Genel 
Müdürlüğünden, İlköğretim Genel Müdürlüğünden, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden, 
TÜBİTAK'tan, Sivil toplum örgütlerinden birer temsilci, Üniversitelerden 2 (iki) öğretim 
üyesi ile merkezlerden iki temsilciden oluşur.  
(3) İhtiyaç duyulması hâlinde üst danışma kurulu toplantılarına, diğer kurum ve 
kuruluşlardan temsilci/temsilciler, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce çağrılır.  

(4) Üst danışma kurulunun sekreteryası, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Şubesince yürütülür.  

Üst danışma kurulunun görevleri  

MADDE 40 - (1) Üst danışma kurulunun görevleri şunlardır:  
a) Üstün yeteneklileri tanılaması için gerekli gözlem formları, ölçme araçları ve 
ölçütlerle ilgili önerilerde bulunmak.  
b) Üstün yeteneklilerin belirlenmesi için gerekli psikolojik ölçme araçlarının 
geliştirilmesi ve uygulanacak yöntemler hakkında önerilerde bulunmak.  

c) Üstün yeteneklilerin eğitimi-öğretimi için modeller belirlenmesi, programlar 
geliştirilmesi, gerekli bilimsel çalışmaların yapılması ve uygulamaların izlenmesi ve 
değerlendirilmesine yönelik önerilerde bulunmak.  

ç) Üstün yeteneklilere verilecek hizmetlerin etkinliğini artırmaya yönelik bilimsel 
çalışma gruplarının oluşturulması konusunda önerilerde bulunmak. 
d) Merkezlerin eğitim-öğretim ortamına ilişkin standartlarla ilgili önerilerde bulunmak.  

e) Üstün yeteneklilerin eğitimi-öğretimi ve istihdamı konusunda kamu kurumları ve sivil 
toplum örgütleri ile iş birliği yapmak.  

f) Üstün yeteneklilerin eğitimi-öğretimi kapsamında eğitim sistemindeki okul öncesi 
eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim program ve uygulamalarında, eşgüdüm 
ve stratejik uygulama bütünlüğünde yasal ve uygulama ilkeleri için hazırlıklar yapmak.  
g) Üstün yeteneklilerin eğitimi-öğretimi konusunda eğiticilerin yetiştirilmesi ve 
kurumlarla gerekli iş birliği sağlamak.  
ğ) Üstün yeteneklilerin eğitimi-öğretimi ve değerlendirilmeleri konusunda uluslararası iş 
birliği yapmak ve izlemek.  
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Üst danışma kurulu toplantısı  

MADDE 41 - (1) Üst danışma kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda bir defa gündemli 
olarak toplanır. Toplantı yeter sayısı, komisyon üye sayısının üçte ikisi kadardır. 
Kararları oy çokluğu ile alınır.  

(2) İhtiyaç duyulan hâllerde ilgililerin de katılımıyla genişletilmiş üst danışma kurulu 
toplantıları yapılabilir.  
(3) Üst danışma kurulunun kararları Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girer.  

Öğrenci nakli  

MADDE 42 - (1) Merkezler arasında öğrenci nakli, velinin yazılı başvurusu üzerine 
yapılır (EK-7).  

Atama  

MADDE 43 - (1) Üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin eğitim-öğretimlerinde görev alacak 
müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin hizmetteki performansları, alanları veya 
üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili alanda yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları, 
üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin hizmet içi eğitimi, seminer ve kurslarına katılmış 
olmaları gibi nitelikler göz önüne alınarak atama kriterleri, Personel Genel Müdürlüğü 
ve Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir ve 
atamaları, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça yapılır.  

Hizmet içi eğitim  

MADDE 44 - (1) Merkezlerdeki personelin yetiştirilmesi amacıyla periyodik olarak 
hizmet içi eğitim seminer ve kursları düzenlenir.  
Denetim  

MADDE 45 - (1) Merkezlerin denetimi Bakanlıkça yapılır.  

ALTINCI BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Hâller, Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, 

Yürürlük ve Yürütme 

Hüküm bulunmayan hâller  

MADDE 46 - (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda okul öncesi, ilköğretim ve 
ortaöğretim mevzuatı hükümleri geçerlidir.  

Yürürlükten kaldırılan mevzuat  

MADDE 47 - (1) Kasım 2001 tarih ve 2530 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 
Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  
 



471 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 427) 

Yürürlük  

MADDE 48 - (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 49 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.  
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