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Editorial

Editör’ün Notu

In May 2015, the Ministry of Education of Tur-

Bu sayıya sizlerle sevindirici bir haberi paylaşa-

key announced a new policy on gifted educa-

rak başlamak isterim. Bir süre önce (Mayıs

tion. According to this policy, any schools that

2015) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve

have gifted students have to offer special edu-

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir ge-

cation programs for these students. I think that

nelge yayınlayarak üstün yetenek tanısı almış

the new policy is a milestone in the education of

öğrencisi bulunan bütün okulların bu öğrenci-

gifted students in Turkey in that, first, it will in-

ler için destek eğitim programı açma zorunlu-

crease the number and variety of programs

luğunu getirdi. İlk bakışta bu genelge çok etki-

throughout the country; second, it will unpre-

leyici bulunmayabilir ama bence Türkiye’de üs-

dictably boost public awareness towards spe-

tün yeteneklilerin eğitimi alanındaki bir kilo-

cial education programs for gifted students;

metre taşıdır. Eğer üstün yetenek tanısı almış

and third, it will make the schools that offer spe-

çocuğunuz var ise okul yönetiminden özel eği-

cial education for gifted students attractive for

tim programı sunması için talepte bulunabilir,

top students and therefore elevate the reputa-

talebiniz karşılanmaz ise mahkemeler de dahil

tion of these schools. However, the success of

olmak üzere gerekli mercilerde haklarınızı ara-

the new policy will depend on parents, teach-

yabilirsiniz.

ers, educators, and school administrators. If you
have gifted children attending schools, you can
ask the school administration to offer special
education for them. You can go to the City Department of Education or even file a case at the
court if the school of your children does not organize special education programs for your
children.

Eğer Bakanlık 10 adet üstün yetenekliler okulu
açsa idi bu kadar alkışlamazdım. Bir adım daha
ileriye gideyim. Bence bu genelge üstün yeteneklilerin eğitimi alanında Türkiye’de atılmış
en cesur adımdır. Bu adım beni şaşırtmadı desem doğru olmaz. Yıllardır Bakanlığın ve Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını takip ederim, zaman za-

I want to thank to the new team at the Depart-

man birlikte iş yaparız, eğitim çalışmaları yürü-

ment of Special Education and Guidance Ser-

türüz, doğrusu Bakanlık’tan da, Genel Müdür-

vices in the Ministry of Education for their sup-

lükten de umudu kesmiştim. Ama hiç bekleme-

port for the education of gifted students. I par-

diğim bir anda böyle bir genelge ortaya çıktı. Bu

ticularly thank to the Minister Mr. Nabi Avcı for

başarı sanırım Genel Müdürlük ’deki yeni ekibe

his support, and the Director Mr. Celil Güngör

ait. Bakan Sayın Nabi Avcı’yı genelgeye ver-

and Oktay Kılıç for their motivation and vision

diği destek için, Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-

to reshape gifted education in Turkey.

metleri Genel Müdürü Celil Güngör Bey’i ve
üstün yeteneklilerin eğitimi daire başkanı Ok-

I hope you enjoy this issue.

tay Kılıç’ı genelgenin oluşturulmasında sarf ettikleri enerji, motivasyon ve vizyonları için kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum.
Bütün okurlarımıza iyi bir yaz ve dinlendirici
bir tatil dönemi diliyorum.
Uğur Sak
Editor in Chief
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