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ÖNSÖZ

Harun KAYA
Küçükçekmece Kaymakamı

Dünyada %2 oranında olduğu kabul edilen özel yetenekli bireylerin, 

özel olarak eğitilmelerinin o ülkenin potansiyelinin değerlendirilmesi 

bakımından ne kadar önemli olduğu ortadadır. Devletimiz bu potansiye-

lin en güzel şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla son yıllarda eğitim 

politikalarında değişikliğe gitmiş ve özellikle BİLSEM sayılarını arttırmıştır.

Küçükçekmece ilçemiz, 766.609 nüfusu ile İstanbul’un ikinci en büyük ilçesi olup, toplam 223 adet okul ve 150.000 

öğrencisi ile büyük bir potansiyele sahiptir. Öğrenci nüfusuna oranladığımızda ilçemizde 3000 civarında özel yetenekli 

öğrenci olduğunu varsayabiliriz. İlçemizde şu an itibari ile tanılanan, BİLSEM ve Destek Eğitim Odalarında eğitim gören 

özel yetenekli öğrenci sayısı ise 83 kişidir. İlçemizde BİLSEM yapımı, yatırım programına alınmış olup, en kısa sürede 

tamamlanması için gereken çabayı göstermekteyiz. “Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir” İSTKA projemizle de ilçemiz 24 

pilot okulunda destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilerimizin nitelikli eğitim almalarına katkıda bulunacağına 

inancım tamdır. Proje ile Avrupa örneği ve ülkemizdeki örnek uygulamalardan hareketle yüksek standartlarda eğitim 

faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu şekilde yüksek potansiyele sahip ilçemizin özel yetenekli öğrenciler için önemli bir 

merkez haline geleceğini ümit ediyorum.

Projenin ortaya çıkmasında ve yürütülmesinde katkısı olan Küçükçekmece Kaymakamlığı Proje Geliştirme ve Uygula-

ma Birimine, izleme, değerlendirme, eğitim ve danışmanlık ile aktivite hizmetleri sunan Rehberlik Araştırma Merkezi 

bünyesindeki Özel Yetenekliler Destek Birimi’ne teşekkür ediyor, yeni bilim, spor ve sanat kahramanlarımızın keş�nde 

yapacağımız katkılar dolayısıyla tüm eğitim çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, projemizin ilçemize ve ülkemize 

yararlı olmasını diliyorum.
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Bir ülkenin gelişimine katkı sağlayacak ve geleceğini şekillendirecek en değerli kaynak; uygun ve yeterli eğitim aldıkları takdirde 
özel yetenekli çocuklardır. 

Dünya Sağlık Örgütü verileri başta olmak üzere toplum genelindeki normal dağılım eğrisi göz önüne 
alındığında, toplum genelinin %2 sinin özel yetenekli olduğu kabul edilmektedir Küçükçekmece’de ilkokul ve ortaokula kayıtlı 
toplam öğrenci sayısı ortalama 90.000 civarında olup; Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri ışığında ortalama 1800 tanesinin özel 
yetenekli olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahmini sayı içerisinden ilçemizde tanılanmış özel yetenekli öğrenci sayısı yalnızca 
137 öğrenci (%7,6) olup; bu öğrencilerimizden 83 tanesi (%4,6) BİLSEM ve destek eğitim odaları yoluyla özel eğitim 
hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Bu doğrultuda ilçemizde görev yapan MEB Özel Yetenekliler Eğitimi Formatörü 
öğretmenlerimiz, yapmış oldukları destek eğitim odaları çalışmalarıyla, ilçemiz okullarındaki destek eğitim odalarının verimini 
etkileyen eksiklikleri tespit etmişlerdir.  Ardından Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen 
Keşfedilirsem Varım Eğitilirsem Parlarım adlı AB Erasmus+ projesi ile İspanya, Portekiz ve Hırvatistan’a hareketlilikler 
gerçekleştirilmiş olup, özel yetenekli öğrencilerin Avrupa ülkelerindeki eğitim şekilleri belirlenmiştir.   
Mevcut eksikliklerin nasıl tamamlanabileceği konusunda yapılan yurt dışı gözlemleri, literatür taramaları ve çalıştay-seminer 
katılımları sonucunda bir plan oluşturulmuş olup, İSTKA’nın 2016 yılı Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’nda 
Özel yetenekli çocukların eğitimi çalışmalarına öncelik tanımasıyla Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir projesi ile hayat bulmuştur. 

Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’na sunulan 2016 Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı 
kapsamında desteklenmesi uygun görülen Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir adlı İSTKA projesi,  Küçükçekmece ilçesinde 
ilk ve orta dereceli okullara devam eden RAM ya da BİLSEM yolu ile özel yetenekli birey olarak tanılanmış öğrencilerin bilişsel 
kapasiteleri, yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda eğitim almalarını sağlamak amacıyla 12 tanesi ilkokul; 12 tanesi ortaokul 
olmak üzere toplam 24 okulda bulunan destek eğitim odalarının donatılmasını kapsamaktadır. Proje kapsamında özel yetenekli 
öğrencilerimize verilecek zenginleştirilmiş eğitim hizmetlerinden maksimum derecede yararlanmasını sağlamak amacıyla;
• Pilot okullarda açılacak olan destek eğitim odalarında görev alacak öğretmenlerimize temel eğitim ve özel alan eğitimleri verilecek,
• Proje kapsamına dâhil olan özel yetenekli öğrenciler ve velileri için seminer ve eğitimler düzenlenecek,
• Çeşitli turnuvalar ve gözlem gezileri ile zenginleştirilmiş grup eğitim süreci desteklenecek,
• Destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilerle çalışacak öğretmenlerimize ve özel yetenekli öğrencilerimizin velilerine
proje sürecinde ve sonrasında rehberlik etmesini sağlamak amacıyla kılavuz kitaplar oluşturulacaktır. 

Neden Fark Et Geliştir Geleceği Değiştir? 
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Proje Kapsamında Bulunan Destek Eğitim Odaları Hangi Alanları Kapsamaktadır?
Proje kapsamında yer alacak destek eğitim odalarının özel yetenekli öğrencilerimize genel zihinsel yetenek, resim ve müzik 

alanlarında hizmet vermesi planlanmıştır. Bu bağlamda 12 pilot ilkokul ve 12 pilot ortaokulda bulunan destek eğitim 
odalarının 10’ar tanesi genel zihinsel yetenek, 1’er tanesi müzik ve 1’er tanesi resim alanında yetenekli olan öğrencilerimize 
hizmet verecektir.
Öğrencilerin Hangi Okuldaki Destek Eğitim Odasından Faydalanacağı Nasıl Belirlenecektir?

Öğrenimlerine proje dâhilindeki pilot okullarda devam eden özel yetenekli öğrencilerimiz kendi okullarındaki destek eğitim 
odasından yararlanabilecekken; öğrenimlerine proje dahilinde olmayan okullara devam eden öğrencilerimiz ikamet 
adreslerine en yakın mesafede bulunan pilot okuldaki destek eğitim odası hizmetinden yararlanabilecektir. 

Projenin Uygulanma Süresi Ne Kadardır? 
15 Aralık 2016 – 14 Aralık 2017 (12 Ay)

Proje Kapsamında Seçilen Pilot Okullar?

ARİF NİHAT ASYA ORTAOKULU
BEHİYE SELİM PARS ORTAOKULU
DR. HULUSİ BEHÇET ORTAOKULU
KARTALTEPE ORTAOKULU
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU
MUSTAFA KEMAL PAŞA ORTAOKULU
ŞEHİT MEHMET GÜDER İ.H. ORTAOKULU
TAŞTEPE ORTAOKULU
TOKİ ERDEM BEYAZIT ORTAOKULU
TOKİ ŞEHİT ÇAĞLAR CANBAZ İ.H. ORTAOKULU
SULTAN MURAT ORTAOKULU (RESİM)
FATİH SULTAN MEHMET ORTAOKULU (MÜZİK)

İLKOKUL ORTAOKUL
HALKALI CUMHURİYET İLKOKULU
HALKALI DOĞA İLKOKULU
KOCATEPE İLKOKULU
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
MUSTAFA KEMAL PAŞA İLKOKULU
ÖĞRETMEN YUSUF KARDEŞ İLKOKULU
TOKİ ETUĞRUL GAZİ İLKOKULU
TOKİ İLKOKULU
TÜCCAR VE SANAYİCİLER DERNEĞİ İLKOKULU
YENİMAHALLE İLKOKULU
HALİT UYGUR İLKOKULU (RESİM)
SULTAN ALPARSLAN İLKOKULU (MÜZİK)  
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Proje Kapsamında Görev Alacak Öğretmenlere Hangi Eğitimler Verilecektir?

Proje kapsamında destek eğitim odalarında görev alacak öğretmenlere alanında uzman kişiler ve akademisyenler tarafından 
Özel Yetenekli Bireyler Temel Farkındalık Eğitimi ve sonrasında özel alan eğitimleri verilecektir. Özel alan eğitimleri kapsamında
Müfredat Farklılaştırma Eğitimi ( Farklılaştırma Kavramı ve Süreç Farklılaştırma, Kazanım Farklılaştırma ve Boyutları, 
İçerik Farklılaştırma, Değerlendirme Farklılaştırma), Robotik  Eğitimleri ( Robotikte Mekanik ve Sensör Eğitimi, Kodlama Eğitimi, 
Stem Tabanlı Robotik Eğitimi, İleri Robotik Uygulamaları),  Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimleri ( Strateji Geliştirme Oyunları, 
Soyut Düşünme Oyunları, Geometrik Algılama Oyunları, Görsel Hafıza Oyunları, 3D Model Oluşturma Oyunları)  ve  
Fen Bilimleri Uygulamaları Eğitimleri  yapılacaktır. 

Proje Kapsamında Özel Yetenekli Öğrencilere Destek Eğitim Odalarında Verilecek Olan 
Zenginleştirilmiş Eğitim Uygulamaları Nelerdir? 

Proje kapsamında yürütülecek olan özel yetenekliler destek eğitim odası zenginleştirilmiş eğitim uygulamaları bireysel ya da 
küçük grup uygulamaları şeklinde yürütülecektir. Öğrencilere projenin hazırlık aşamasında uygulanacak olan bilişsel düzey
ön testleri ve ilgi - tutum ölçekleri, öğretmen, öğrenci ve veli görüşmeleri ile öğrencilerin bilişsel düzeyleri, ilgi ve yetenek 
alanları belirlenecektir.  Bu yolla öğrencilere kendi bilişsel düzeylerine uygun, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirlenen disiplin 
alanlarında, üst düzey düşünme becerileri, yaratıcı düşünme ve sosyal-duygusal beceri gelişimlerini destekleyen zenginleştirme 
yoluyla farklılaştırılmış müfredat programı uygulanacaktır.  Grup eğitimi alacak olan öğrenciler için gruplar, yine söz konusu
testlerde belirlenmiş olan ilgi-yetenek alanları ve bilişsel düzeyleri göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır.
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Resim ve Müzik Destek Eğitim Odalarından Yararlanabilecek Öğrenciler Nasıl Belirlenecektir?

BİLSEM yolu ile resim ya da müzikte yetenekli olduğu tanılanmış olan öğrenciler,  resim-müzik alanında zenginleştirilmiş
eğitim fırsatının sunulduğu destek eğitim odalarından faydalanabilecektir. Bunun dışında projenin hazırlık aşamasında, 
projeden yararlanabilecek tanılı tüm özel yetenekli öğrencilere ilgi ve yetenek alanlarının belirlenmesi amacıyla ilgi ve tutum 
ölçekleri uygulanacaktır. İlgili test ve ölçeklerle resim ya da müzik alanında yetenekli olduğu belirlenen özel yetenekli 
öğrencilerimiz de resim – müzik destek eğitim odaları hizmetinden yararlanabilecektir. 

Proje Kapsamında Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Düzenlenecek Zenginleştirilmiş Grup Eğitimlerini 
Destekleyecek Uygulamalar Nelerdir?

Proje kapsamında özel yetenekli öğrencilere yönelik düzenlenecek zenginleştirilmiş grup eğitimlerini destekleyecek 
uygulamalar gözlem gezileri ve turnuvalar şeklinde planlanmıştır. Bu yolla öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin desteklenmesinin
yanı sıra öğrencilerin kendileri gibi farklı ve esnek düşünebilen, üst düzey bilişsel yeteneklere sahip akranları ile vakit 
geçirebilmesi, beraber çalışıp gözlem ve araştırma yapabilmelerine olanak tanınması, farklı ve yalnız olmadıklarını 
hissettirerek sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
Öğrencilerin farklı alanları tanımaları, inceleme ve gözlem yolu ile bilgi edinme yollarını, edindikleri bilgileri ön bilgileri ile 
ilişkilendirmeyi ve bilgileri raporlaştırabilmeyi öğrenmelerinin hede�endiği gözlem gezilerinin birbirinden farklı ilgi alanlarına 
hitap etmesine dikkat edilmiştir. Bu bağlamda proje uygulama sürecinde Gözlem Evi ve Kelebek Çiftliği, İTÜ Bilim Merkezi ve
 H. G. Fatih Gökmen Planetaryumu, Atatürk Arboretumu ve İstanbul Orienteering’e gözlem gezilerinin düzenlenecektir. 

Projenin uygulama sürecinde öğrencilerin dikkat, düşünme ve strateji geliştirme becerilerine katkı sağlarken; başarı ile beraber 
başarısızlığı da tatmalarını ve bu yolla mükemmeliyetçilik olgusunu kırmayı amaçladığımız akıl ve zeka oyunları 
turnuvaları düzenlenecektir. 
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Proje Kapsamında Ailelere Verilecek Eğitimin İçeriği Nedir?

Özel eğitim sürecinin etkili ve verimli sürdürülebilmesi aile, okul ve öğrenci üçlüsünün senkronize çalışabilmesinden önemli 
ölçüde etkilenmektedir. Bu  bağlamda  proje kapsamındaki destek eğitim odalarında verilecek olan zenginleştirilmiş eğitim
sürecinin güçlendirilmesini ve desteklenmesini; bununla beraber ailelere çocuklarında bulunan bu farklılıkla baş ederken 
yalnız olmadıklarını hissettirebilmek amacıyla destek eğitim odasında eğitim alan özel yetenekli öğrencilerimizin velilerine 
eğitim düzenlenecektir. Projenin hazırlık aşamasında Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Yetenekliler 
Destek Birimi’nde görevli psikolojik danışmanlar tarafından verilecek eğitim; Projenin tanıtımı, Özel Yetenekli Bireylerin 
Özellikleri, Özel Yetenekli Öğrencilerin Sahip Oldukları Haklar, İki Kere Farklı Öğrenciler, Özel Yetenekli Öğrencilerin 
Eğitiminde Aile-Okul İş Birliğinin Önemi, Özel Yetenekli Öğrencilerle Evde Yapılabilecek Zenginleştirme Etkinlikleri 
alt konu başlıklarını içerecektir.

Proje Kapsamında Düzenlenecek Olan Kişisel Gelişim Seminerlerinin İçeriği  Nedir?

Proje kapsamında, özel yetenekli bireyler destek eğitim odalarında eğitim alan özel yetenekli öğrencilere ve bu öğrencilerin 
velilerine kişisel gelişim seminerleri düzenlenecektir. Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Yetenekli Bireyler 
Destek Birimi’nin organize edeceği kişisel gelişim seminerleri öğrencilerin kendi yeteneklerini fark edebilmeleri, farklılıkları 
ile baş edebilmeleri ve kendilerini gerçekleştirmelerine; velileri için ise çocuklarının ilerledikleri yollarda onlara doğru 
rehberlik yapıp, model olabilmelerine destek sağlanması amacıyla gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Proje Kapsamında Verilecek Zenginleştirilmiş Eğitimlerin Öğrencilerin Gelişimlerine Olan 
Katkıları Nasıl Belirlenecektir?

Proje kapsamında verilecek zenginleştirilmiş eğitimlerin öğrencilerin gelişimlerine olan katkısı, öğrencilere zenginleştirilmiş 
eğitim uygulamalarının başında ve sonunda yapılacak olan bilişsel gelişim, sosyal ve duygusal gelişim ön test-son test 
uygulamaları ile belirlenecektir. 



7

Proje Kapsamında Oluşturulacak Olan Yayınlar Nelerdir?

Proje kapsamında kullanılmak üzere öğretmen kılavuz kitabı, aileler için kılavuz kitapçıklar, özel yeteneklilere yönelik 
destek eğitim uygulamaları etkinlik kitapçığı oluşturulması planlanmıştır. Öğretmen kılavuz kitapları, proje kapsamında 
destek eğitim odalarında görev alacak öğretmenlere zenginleştirilmiş eğitim uygulamaları sürecinde rehberlik edecek 
üst düzey düşünme becerileri, yaratıcı düşünme ve sosyal duygusal gelişim uygulamaları yöntem ve tekniklerini içermektedir. 
Öğretmen kılavuz kitapları, projenin hazırlık aşamasında ilgili öğretmenlerimize dağıtılacaktır. Proje kapsamındaki destek
eğitim odalarında eğitim alacak özel yetenekli öğrencilerin velilerine yönelik hazırlanacak olan aileler için kılavuz 
kitapçıklar; proje süreci, özel yetenekli öğrencilerin özellikleri ve onların özel yeteneklerini nasıl destekleyebilecekleri konu 
başlıklarını içermektedir. Projenin değerlendirme aşamasında, proje kapsamı içerisinde özel yetenekli bireyler destek eğitim 
odalarında uygulanan etkinlik örneklerinden oluşan Özel Yeteneklilere Yönelik Destek Eğitim Odası Etkinlik Kitabı 
oluşturulacaktır. Söz konusu kitabın sonraki eğitim öğretim yıllarında yürütülecek olan özel yetenekliler için destek 
eğitim odası çalışmalarına kılavuzluk etmesi ve projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Proje Kapsamında Destek Eğitim Odaları Çalışmaları Sonucunda Yapılacak Etkinlikler Nelerdir?

Proje kapsamındaki destek eğitim odalarında yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan görsel ve işitsel ürünlerin 
sergileneceği Özel Yetenekliler Destek Eğitim Odaları Etkinlik ve Ürün Sergisi düzenlenecektir. 







FARK ET GELİŞTİR GELECEĞİ DEĞİŞTİR

İstanbul Kalkınma Ajansı 2016 yılı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan 
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