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Yayına Hazırlayan
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Beycan MURA
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Gökhan BOZDAĞ
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Yunus Emre AKBABA
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Meral AYDUGAN

İç Hizmetler
Kader YILMAZ
Sami ÇETİNDERE

Kongreye Destek Veren Gönüllüler
Fatma Gülşen Koç, Dilan Ünver, Gökhan Eryılmaz, Nil Akkılıç, Fatmanur Yeğenoğlu, Hilal 
Asena Cangül, Emine Güleç, Hasan Can Öztürk, Gamze Nur İnönü, İrem Uzunçakır, Duygu 
Kazkayası, Berrin Deniz, Harun Onar, Yasemin Sipahi, Buse Şimşek, Büşra Akkoşoğlu, Elif 
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Tonbaz, Oğulcan Gündüz, Öznur Gümüştekin, Eda Güney, Sabriye Pamukçu, Özgü Öztürk, 
Beliz Ziypak, Ezgi Gürsoy, Rabia Turgut, Büşra Memiş, Büşra Cingöz, Esra Balcı, Zeynep 
Menteşoğlu, Büşra Mehmetoğlu, Fatma Kübra Uyar, Hatice Dal, Gazal Celbiş

Bu yayının tüm hakları Türkiye Zeka Vakfı’na aittir. Türkiye Zeka Vakfı’nın izni olmadan hiçbir 
bölümü kullanılamaz, kaynak göstermeksizin alıntı yapılamaz. Her hakkı saklıdır © 2018

4-5 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen V. Zeka ve 
Yetenek Kongresi içeriklerinin özet bilgilerinden oluşmaktadır.

Türkiye Zeka Vakfı olarak ülkemizin ve 
çocuklarımızın geleceğinin bilgiye, 
zekâya ve yeteneğe yatırım 
yapılmasında olduğuna inanıyoruz. Bu 
anlayışla hem çocuklarımızın hem de 
ülkemizin tüm potansiyellerini harekete 
geçirmelerine katkı sunmak amacıyla 
2013 yılından bu yana her yıl Zekâ ve 
Yetenek Kongresi adı altında ulusal bir 
toplantı düzenliyoruz.

Bu toplantıların beşincisi 4-5 Kasım 
2017 tarihleri arasında ODTÜ Kültür 
Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongrenin 
düzenlenmesinde Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile beraber 
çalıştık.

Türkiye’nin zekâ ve yetenek 
konularındaki bu en kapsamlı 
kongresinde konunun uzmanı 

akademisyenleri, bu konuda söyleyecek 
sözü olan kanaat önderlerini, 
öğrencilerinin hayatını değiştirmek için 
çaba gösteren eğitimcileri ve çocukları 
için en iyisini isteyen aileleri bir araya 
getirdik. Tüm katılımcılar için verimli bir 
tartışma ortamı içerisinde, birbirimizi 
dinledik ve sorguladık; birikimlerimizi 
herkesin kullanımına açtık. Ortak soru 
ve sorunlarımıza ortak cevap ve 
çözümler aradık. 

2018 yılında bayrağı bir adım daha 
ileriye taşımaya hazırlanıyoruz. Bu yolu 
birlikte yürüdüğümüz tüm 
paydaşlarımıza, sponsorlarımıza, 
katılımcılarımıza ve bizden desteklerini 
esirgemeyen tüm kişi ve kurumlara bir 
kez daha teşekkürlerimizi sunarız. 

Türkiye Zeka Vakfı

Sunuş

ANA SPONSOR

İŞ BİRLİĞİ İLE

GÜMÜŞ SPONSOR

FUAYE

DESTEKLEYENLER
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“Ortak hedefimiz, daha iyi bir 
Türkiye ve daha iyi bir dünya. 
Bu hedefe ancak daha iyi 
düşünen, daha iyi üreten ve 
daha iyi paylaşan insanlarla 
ulaşabiliriz. Bunun için de 
sağlıklı bir eğitim sistemine 
ihtiyacımız var.”

“Çok değişen ve güven vermeyen bir eğitim 
sistemi yerine, iktidarlar değiştikçe, hatta 
hükümetler değiştikçe değişmeyen kalıcı bir 
sisteme ihtiyacımız var. Kısır çekişmelere, 
siyasi tartışmalara kurban edilmeyen, ilgili 
tüm kesimlerin uzlaşmasıyla oluşturulan ve 
uzun vadeli olarak uygulanacağından emin 
olduğumuz bir sisteme ihtiyacımız var.”
 
“Yönetenler müfredatı, müfredatlar 
öğretmenleri, öğretmenler de öğrencileri 
sınırlamaktadır. Yapılması gereken, 
sınırların kaldırıldığı, özgürlüğün, 
katılımcılığın, yaratıcılığın ve hayal gücünün 
merkeze alındığı, zekâ ve yeteneğin 
değerlendirildiği bir yaklaşımın egemen 
kılınmasıdır.”

Emrehan
Halıcı
Türkiye Zeka Vakfı Başkanı

HAYAL
HAYATIN
EN BÜYÜK
ZENGİNLİĞİDİR.

V. ZEKA VE YETENEK KONGRESİ V. ZEKA VE YETENEK KONGRESİ

“Zengin fakir, güçlü güçsüz, 
büyük küçük, hiçbir ayrım 
gözetmeksizin hayal herkese 
kapılarını açar. Yeter ki bu 
kapıdan içeri girilsin.”

“Vasco da Gama, Kristof Kolomb 
hayallerinin peşinden gittiler, 
kıtalar keşfettiler. Tesla’nın, 
Faraday’ın, Edison’un hayalleri 
bize elektriği sundu. Steve 
Jobs’ın küçük bir garajda 
başlattığı hayaller, bugün 
neredeyse hepimizin evlerinde, 
masalarında, ceplerinde birer 
gerçeğe dönüştü. Sadece 
keşiflerin ve icatların değil, 
toplumu derinden etkileyen 
değişimlerin de temelinde hayal 
gücü vardır. Bütün zorluklara ve 
olanaksızlıklara rağmen, eğer 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hayalleri olmasaydı, bugün 
cumhuriyetimiz olmayacaktı.”
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“Zekâ ve yetenek, toplumda her 
kesimin önemsediği ve 
deneyimlerden yola çıkarak 
açıkladığı iki kavramdır. Bu 
kavramların kongre sayesinde 
bir araya getirilmesi, burada 
bulunan bu dinamik katılımcı 
kitlesini ve katılımcı çeşitliliğini de 
açıklamaktadır.”

Özgül
Prof. Dr. 

Yılmaz Tüzün
ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

“Türkiye'nin her yerinde eşit fırsatlar 
yaratarak çocuklarımıza imkân 
tanımamız lazım.”

“Eğer bir şeye inanıyor ve ona 
tutkuyla sarılıyorsanız; doğru, 
yetenekli, zeki insanları bir araya 
getirebiliyorsanız yapılamayacak 
hiçbir şey yok. ”

“Yapmamız gereken 
şeylerden ilki yazılım 
geliştirme yetkinliklerini 
ilkokuldan itibaren 
müfredatımıza koymak ve 
çocuklarımızı yabancı lisan 
öğrenmek kadar ve hatta 
ondan da daha önemli bir 
şekilde yazılım geliştirme 
konusunda eğitmeye 
başlamak.”

“Girişimciler zeka, yetenek ve 
çalışmayı bir araya getirerek 
ülkemizi geliştirecek fikirlerin 
kaynağı.”

Kaan
Terzioğlu
Turkcell Genel Müdürü    
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“Eğitimciler olarak bize düşen en önemli 
görevin, her öğrencinin biricik olduğu 
gerçeği temelinde güçlü olduğu zekâ 
alanını, en iyi şekilde kullanarak, kendi 
potansiyelinin zirvesine ulaştırılmasını 
sağlamaya çalışmak olmalıdır. Yani farklı 
özellikleri olan öğrencileri bizim yapmakta 
olduğumuz gibi tek bir parkurda birincilik 
için yarıştırmak yerine, herkesin kendi 
parkurunda en iyi derecesini yapmasını 
sağlayacak sistem, uygulama ve 
yaklaşımlarla ilerlememiz gerekiyor. Bunu 
yaparken tabii ki en iyi olmadığı, öğrencinin 
en başarılı olmadığı alanlarının da 
geliştirilebilecek olduğunu unutmamamız 
gerekiyor.”

“Beynimizi bir donanım 
olarak düşünelim, insan 
beyni bir donanımdır. 
Zekâ, bu donanıma 
yüklenebilen bir 
yazılımdır, işletim 
sistemidir.”

Nevzat
Kulaberoğlu
Uğur Okulları Genel Müdürü

V. ZEKA VE YETENEK KONGRESİ

Çocuklarına daha büyük katkıda 
bulunmaları için ailelerle kendi 
zekâlarını da diri tutmaları ve 
bunu geliştirmelerinin önemli 
olduğunu onlarla paylaşın.

Prof. Dr. Ferhunde Öktem

“
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"Neye varılacağından ziyade 
gidilen yoldan da zevk 
alabilmek gerekir."

FAHİR ÖĞÜNÇ:  "Ben ODTÜ 
matematik mezunuyum, eğitim 
hayatımla ilgili en büyük başarım 
mezun olabilmem. 9 senede bitirdim. 
En büyük korkum da o diplomanın bir 
gün benden geri alınabileceği 
ihtimalinin olması."

OKTAY DEMİRCİ: "ODTÜ metalürji ve 
malzeme mühendisliğinden mezun 
oldum. Geleceğin mesleği dediler 
metalürji ve malzeme mühendisliğine. 
O yüzden mezun olduktan sonra hiç 
metalürji mühendisliği yapmadım, işte 
geleceğin gelmesini bekliyorum."

OKTAY DEMİRCİ: "Üçümüz de 
bizi havada kapmalarını 
bekliyoruz. Çünkü ODTÜ 
mezunlarını biliyorsunuz havada 
kapıyorlar."

EGE KAYACAN: "Boş 
konuşmayı uzun uzun devam 
ettirebilmek, karşısındakinin 
söylediğini başka kelimelerle 
tekrar söyleyebilmek ve buna 
ilkeli yayıncılık demek gibi 
yeteneklerimiz var. Bu 
mesleğimizin özelliklerinden bir 
tanesi oluyor."

"İşimiz gereği zekiyiz ama özel 
hayatımızda o kadar değil."

"İstenilen şeyi en kısa, net haliyle; 
asgari kelimeyle anlatmak da bir 
yetenek."

Modern
Sabahlar
Radyo Programcıları
Ege Kayacan, Fahir Öğünç, Oktay Demirci

V. ZEKA VE YETENEK KONGRESİ V. ZEKA VE YETENEK KONGRESİ



"Neye varılacağından ziyade 
gidilen yoldan da zevk 
alabilmek gerekir."

FAHİR ÖĞÜNÇ:  "Ben ODTÜ 
matematik mezunuyum, eğitim 
hayatımla ilgili en büyük başarım 
mezun olabilmem. 9 senede bitirdim. 
En büyük korkum da o diplomanın bir 
gün benden geri alınabileceği 
ihtimalinin olması."

OKTAY DEMİRCİ: "ODTÜ metalürji ve 
malzeme mühendisliğinden mezun 
oldum. Geleceğin mesleği dediler 
metalürji ve malzeme mühendisliğine. 
O yüzden mezun olduktan sonra hiç 
metalürji mühendisliği yapmadım, işte 
geleceğin gelmesini bekliyorum."

OKTAY DEMİRCİ: "Üçümüz de 
bizi havada kapmalarını 
bekliyoruz. Çünkü ODTÜ 
mezunlarını biliyorsunuz havada 
kapıyorlar."

EGE KAYACAN: "Boş 
konuşmayı uzun uzun devam 
ettirebilmek, karşısındakinin 
söylediğini başka kelimelerle 
tekrar söyleyebilmek ve buna 
ilkeli yayıncılık demek gibi 
yeteneklerimiz var. Bu 
mesleğimizin özelliklerinden bir 
tanesi oluyor."

"İşimiz gereği zekiyiz ama özel 
hayatımızda o kadar değil."

"İstenilen şeyi en kısa, net haliyle; 
asgari kelimeyle anlatmak da bir 
yetenek."

Modern
Sabahlar
Radyo Programcıları
Ege Kayacan, Fahir Öğünç, Oktay Demirci

V. ZEKA VE YETENEK KONGRESİ V. ZEKA VE YETENEK KONGRESİ



PANEL Zekâ, gerçek hayatta 
ne işe yarar?

“Ne kadar iyi büyütebilirseniz çocukları, 
annesiyle babasıyla ne kadar çok zaman 
geçirmesine izin verirseniz, beyinlerini de o 
kadar fazla geliştirebilirsiniz.”

“Yürüyerek okula giden çocuklar, hareket 
edebilen çocuklar derslerinde akademik 
olarak yüzde 30-40 daha başarılı oluyorlar 
diğerlerine göre.”

“Beynimizdeki hücreler hiçbir zaman 
tek fonksiyona dâhil değil. Einstein da 
bilirsiniz keman çalıyordu, dolayısıyla 
okuldaki öğrencilerin müzikle 
uğraşmaları, onların aynı zamanda 
matematiksel yeteneklerini de 
geliştiriyor.”

Alp
Dr. 

Sirman
Tıp Doktoru

“Zekâ dediğimiz şey çok boyutlu, tek 
boyutlu düşünmek mümkün değil ama 
her ne boyutuyla olursa olsun, bizi ancak 
belirli noktalara götürebiliyor, belirli 
başarılar getirebiliyor. Ama hayattaki 
güzel şeyleri mutluluğa ve daha kapsamlı 
bir bütünlüğe ulaştırmak ancak çabayla, 
çalışarak oluyor.”

“Mümkün olduğu kadar bir şey 
söylemeden önce dinleyip, iletişim 
kurup, duygusal olarak onun 
anlatacaklarını dinleyip, insan olarak 
çocuklarımıza biraz daha söz hakkı 
vermeliyiz. Her zaman anne baba 
olarak her şeyin doğrusunu biz 
biliyoruz diye davranabiliyoruz, 
düşünebiliyoruz. Bir kere daha 
düşünmeliyiz, bir şey söylemeden, 
yapmadan önce bir durmalıyız.”

Gölge
Prof. Dr. 

Seferoğlu
ODTÜ Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi
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“Mutluluk zekâyla aynı 
orantılı olmayabiliyordu.”

Başak
Temel
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Ahmet
Prof. Dr. 

İnam
ODTÜ Felsefe Bölüm Başkanı

“Zekânı insanlığınla birleştir. 
Zekânı kim olduğun, ne 
olduğun, ne yapmak 
istediğin, sorumluluğunla 
birleştir. Zekânı, diğer 
zekâlarla birleştir.”

“İnsan zekâ ve yetenekten ibaret 
bir varlık değil. İnsan daha büyük, 
daha geniş bir varlık.”

“Genellikle yarışmacı bir dünyada herkes 
kendi kendine tek başına zeki olmaya 
çalışıyor. Hâlbuki zekâ iletişimi herhalde 
çok önemli bir şey ama zekâlar birbiriyle 
iletişirken, duygular da iletişir, bedenler 
de iletişir, dostluklar, aşklar doğabilir.”

“Güzel bir hayatın nasıl bir şey 
olabileceğini, zekâmı, insan olmanın diğer 
öğeleriyle birleştirdiğim zaman, zekâ o 
zaman işte geleceğin güzel dünyasına 
katkıda bulunan bir zekâ olur.”

“Yapayalnız, ekran karşısında, kitap 
sayfaları önünde, defter sayfaları 
önünde, bir başına yapayalnız insanlar ne 
kadar zeki? Zekâlaşacağız, yani sen 
zekânı vereceksin, ben zekâmı vereceğim, 
paylaşmayı öğreneceğiz, anlaşmayı 
öğreneceğiz. Kavga da edebiliriz ama bir 
etkileşim içinde olacak. Dostlukla olacak, 
etkileşimle olacak, iletişimle olacak.”

“Zekâm demek ki bedenim, 
duygularım, hayata anlam 
verme gücüm, akıl yürütme 
gücüm, kavram oluşturma 
gücüm ve doğayla, kültürümle, 
geçmişimle, ailemle, sevgilimle, 
düşmanımla, arkadaşımla ilişki 
kurma gücümle zekâm 
birleşirse; bunlarla 
yoğurulursa işte bizim insan 
gibi insan olmamıza katkıda 
bulunan bir zekâ olur.”

“Yalıtılmış, tek başına birtakım sınavlar ve 
sorular önünde “başarılı olmuş” birine zeki 
dediğiniz zaman, eğer o zekâ o insanın 
bedeniyle, duygularıyla, insanı insan kılan 
bütünlüğüyle birleşmiyorsa, o zekâ ancak 
zekâ yarışmaları denen yarışmada ödül 
almaya bizi götürebilir… Ama sonuçta bizi 
insan olarak, güzel insan, bütün insan, 
ülkesine ve bu gezegene katkıda 
bulunabilecek insan yapar mı, çok emin 
değilim…”
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Kemal
Prof. Dr. 

Yürümezoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 
Eğitim Fakültesi, Özel Yetenekliler 
Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

“En gerçekçi şey de içinde kendinizin 
olduğu bir şey, kendiniz için, aileniz için, 
toplum için bir şeyler yapabilmek.”

“Çocukların doğal sorgulama becerileri ve 
önyargısız gözlem yetenekleri. Bu ikisi 
hem çocuklarında hem bilim insanlarında 
ortaktır.” 

“Oyun oynarmış gibi bilim 
yapmak, bilim yaparken oyun 
oynamak, olağan yaşamın bir 
parçası olarak bunları 
gerçekleştirmek.”

“Çocuğa siz özerk bir yapı 
kazandırdıysanız çocuklukta 
öldürülen, gelişmesi kısıtlanan 
özelliklerin bir kısmını ya da tamamını 
geri kazanmak her zaman mümkün, 
kazandıramadıysanız özerklik 
kazandırıncaya kadar bunun 
desteğini sağlamak.”

“Sorgulamak, sorularla sürüklenmektir, 
sorgulamak düşünmektir, düşünmeye yön 
vermektir. Zihinde yer alan kavramları 
düzene koymaktır, sınıflandırmaktır, ilişkileri 
kavramaktır. Kavramlar arası yollar tarif 
etmektir. Bilimsel düşüncenin kıvılcımıdır. 
Zihni meşgul eden sorulara cevap bulmaktır. 
Yeni sorular sorabilmektir. Bilgilerimizi 
anlamlandırmaktır, bir çabadır, zihinsel bir 
emeğin ürünüdür.”
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“Bir çocuğun doğal ortamı 
okuludur, evi değil. Evde menfaat 
ilişkisi var. Anneye babaya kendini 
beğendirmek istiyor. Ama okulda 
arkadaşları onun doğal ortamı. İyi 
bir öğretmen, öğrencisini gözler ve 
onun ailesi geldiğinde ona iyi bir 
geribildirim verir.” 

“1900’lü yıllarda da öğretmen sınıfın 
lideriydi, şimdi de sınıfın lideri. Bilgiyi üreten 
öğretmen, şimdi bilgiyi yönetmek 
durumunda ama yine sınıfta.”

“Öğrenmek başka bir şey, anlamak başka 
bir şey. Anladığını kullanamayabilirsin ama 
öğrendiğin senindir ve onu kullanabilirsin.”

“Okullarda ne olmalı? Gerçek ve tam 
öğrenme, sürekli bilginin sahibi olmak.”

 “Yetenek, toleranslı ortam sever.”

Sevinç
Atabay
TED Ankara Koleji 
Genel Müdürü

Nebi
Prof. Dr. 

Sümer
ODTÜ Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi

“Çocuğun duygusal 
ihtiyaçları, güven ihtiyacı 
karşılanmışsa, içeriden ve 
dışarıdan sembolik ya da 
gerçek bir tehdit 
algılamıyorsa ancak bütün 
zihnini, merakını, enerjisi 
keşfe aktarabiliyor.”

“Okula bağlanma ve aidiyet duygusu, 
okulun bir korku, test etme, 
değerlendirme olarak değil de bir güvenli 
sığınak, güvenli üs olarak algılanması için 
çocuğun önce bunu içselleştirmesi, 
söylenmeden anlaması, hareketten, 
davranıştan çıkartması gerekiyor.”

“Gereksiz ödül, ceza ve onay beklentisi, 
sürekli keşif için gerekli iç motivasyon 
zayıflatır. Güvensiz öğrenme ortamında 
ise keşif yerine güvence arayışı ve atalet, 
hareketsizlik artar.”
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Ferhunde
Prof. Dr. 

Öktem
TZV Yönetim Kurulu Üyesi,
Türk Psikologlar Derneği 
Etik Kurul Başkanı

“Büyüme ve gelişmenin dört ana dalda 
olduğu ve bir çocuğu yetiştirirken gerek 
okulda gerek evde gerek komşuda büyüme 
ve gelişmenin bu dört ana dalda olduğunu 
aklınızda tutarak çocuk yetiştireceksiniz. 
Bedensel, ruhsal, bilişsel ve toplumsal. Bu 
görkemli ağacın oluşabilmesi için bu dört 
ana dalın birbirini beslemesi gerekiyor ve 
bu dört ana dala da eşit konularda 
besleme yapılması, özen gösterilmesi ve 
hepsinin sağlıklı olması gerekiyor.”

“Kitap okuma güzel bir 
etkinlik ama kitap okumayı 
annesiyle, babasıyla, sevdiği 
kişiyle paylaştığı zaman 
kitap okuma daha güzel bir 
şey olabiliyor. İşte ne kadar 
küçük, ne kadar sıcak, ne 
kadar hoş bir ortamda biz 
çocuklarımızla kitap 
okuyabiliyorsak, onun sözcük 
dağarcığına ve sözel yetisine 
çok önemli katkılarda 
bulunabiliyoruz.”

“Matematikten herkesi nefret ettirtiyorlar. 
Çünkü matematik tamamıyla ezber üstüne 
gidiyor. Oysa sağlıklı bir matematik 
eğitiminde sayılarla oynaması lazım. 
Çocuklarımızın ve bizim sayıların efendisi 
olmamız gerektiğini söylüyorum.”

“Sözcük dağarcığı bize keyifli sözel akıcılık, 
sözcükleri anlama özelliği veriyor ve 
zekâyla en yüksek korelasyonu gösteren 
alt test budur. Onun için çocuklarınıza iyi 
bir şey yapmak istiyorsanız, bolca kitap 
okuyacaksınız, bolca konuşacaksınız. 
Televizyonun etkisi nedir diye baktığımız 
zaman, evdeki televizyonun açık olduğu 
saatle sözcük dağarcığı yeteneğinin 
gelişmesi arasında ters orantı var. 
Televizyon ne kadar açıksa sözcük 
dağarcığı o kadar az gelişiyor. Onun için 
bundan sonra televizyonunuzun 
düğmesine bakarken, evdeki çocuklarımız 
adına bir kez daha düşünmenizi 
önereceğim.”

“Oyun, keyif eğitimin en temel ögesi olarak 
hayatımızda olmalı. Ve çocuklarımızı bu işin 
keyfini nasıl alabileceği üstünde 
odaklandırmamız gerekiyor. İşlemi ne kadar 
hızlı yapabiliyor, bu çok önemli.”

“Keyifle ve mutlulukla öğrenilen her 
şey kalıcı oluyor. Korkarak ve nefret 
ederek öğrendiğimiz her şey gidici.”

“Çocuklarına daha büyük katkıda 
bulunmaları için ailelerle kendi zekâlarını da 
diri tutmaları ve bunu geliştirmelerinin 
önemli olduğunu onlarla paylaşın.”

“Zekâ özelliklerine ne kadar dikkat eder ve 
ne kadar özen gösterirseniz, çocuklarımız 
gerçek bilimle, gerçek Atatürk Türkiye’sinde, 
bilimsel düşünceyle yetişecek ve oyun 
oynayacak diyorum.”
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Ferhunde
Prof. Dr. 

Öktem
TZV Yönetim Kurulu Üyesi,
Türk Psikologlar Derneği 
Etik Kurul Başkanı
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Cevat
Ayna
İlkokul Öğretmeni

“Önemli olan öğrencinin bilgiyi 
edinmesi değil, karşılaştığı 
problem durumunda bu bilgiyi 
kullanabilmesi diye düşünüyorum.”

“Müfredat, sistem, aslında 
gerçekten önemli değil, çünkü 
sınıfta siz varsınız sizin o süreci 
nasıl yönetebildiğiniz, nasıl 
yürütebildiğiniz önemli.”

Burcu
Haboğlu Baba
Bahçeşehir Koleji Alanya Kurucusu

“Biz sadece lisede çocukları 
çalıştırarak, yılmaz olmalarını, 
dirençli olmalarını, aynı anda 
birkaç beceriyi bir arada 
yürütmelerini sağlayamayız. 
Bunun ta anaokulundan itibaren 
başlayan bir çalışma olması 
gerekiyor.”

“Zekâ testinin geçerlilik 
güvenilirliklerinde iç tutarlılığa 
bakılması gerekiyor. Zekâ testleri 
eğer tanı amacıyla kullanılıyorsa 
en az 80 düzeyinde güvenilirlik 
katsayısına sahip olması gerekir. 
Eğer tanı veya bir yere yerleşmek 
amacıyla kullanılıyorsa 90’ın 
üzerinde olması gerekiyor.”

Uğur
Prof. Dr. 

Sak
Anadolu Üniversitesi Özel
Yeteneklilerin Eğitimi Anabilim 
Dalı Başkanı
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“Kötü soru denen bir soru vardır, ben bunu 
zamanında çok yapardım. Şimdi daha 
azalttım, hala da yapıyor olabilirim çünkü 
başarısızlıktan sürekli bir şey 
öğreniyorsunuz, başarısızlıktan 
korkmayınca, inanılmaz derecede sizi 
özgürleştiriyor, her şeyi sorabileceğiniz bir 
noktaya geliyorsunuz. Sorguluyorsunuz 
çünkü. Aman ayıp olur diye bir durumunuz 
olmuyor.”

“Bazen doğru zamanda doğru yer 
diye bir formül olabilir, başarının 
olmayan formülü diyorum ama 
olabilir.”

“Başarısızlıktan korktuğun zaman aslında 
özgürlüğünü yitiriyorsun. Başarısızlıktan 
korkmadığın zaman, tabii ki böyle bir 
opsiyon olduğunu düşündüğün zaman, 
bunu da cebine koyup, “Yapamasam da 
öğreneceklerim var.” demeye başladığın 
zaman, aslında yepyeni bir kapı açılıyor. 
Bugüne kadar gerçekten  mutlu olmuş, 
memnun olmuş, hayatını huzurla yaşayan, 
zamanını dolu dolu geçiren insanların ortak 
yönlerinden biri de bu. Harekete 
geçmekten korkmuyorlar.”

“Çok çalışmak, azimli olmak, 
çözüm odaklı olmak vs. başarının 
formülü ve korelasyonu olduğunu 
bildiğimiz konular olarak 
sıralayabiliriz ama bütün 
bunların bir tane şartı var, 
harekete geçmek.”

Mehmet
Auf
Davranış Bilimleri Uzmanı,
Senarist, Oyuncu ve Yazar

"Hayat kırılmalarla gelir, o yüzden geleceğin 
tahmini asla mümkün değildir."

“Dikkat kelimesini hepiniz bilirsiniz, 
Farsçadır. Aklın odaklanması. Fakat rikkat 
diye bir kelime var, bu çok az kullanılır, belki 
çok azınız bunu bilebilir. Rikkat de kalbin 
odaklanmasıdır. ”

"Bir mum diye mumu yakmakla ışığından 
kaybetmez ama ortalık aydınlığa boğulur." 

Şeref
Dr. 

Oğuz
TZV Yönetim Kurulu Üyesi, 
Sabah Gazetesi Yazarı
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Şermin
Yaşar
Yazar

Oyuncu Anne

“Çocuk zaten yaratıcı, ona 
dokunmadığın sürece o öyle 
kalacak çünkü muhteşem bir 
yaratıcılık potansiyeliyle 
dünyaya gelmiş ama bütün 
sistem onun o yaratıcılığını 
kullanmaması üzerine işliyor ve 
sen buna müdahale ettiğin 
sürece de çocuk yavaş yavaş bir 
tornanın içerisine girmiş gibi 
törpüleniyor. Çocuğa dokunma, 
sen kendine bak.”

“Çocukların hepsi aynı okullardan 
mezun oluyorlar, emsal okullardan 
mezun oluyorlar, aynı kitapları 
okuyarak buraya kadar geliyorlar. 
Ama bazıları bu kadar yaratıcı da 
niye bazıları hiç değil ya da bazıları 
diğerine göre daha az yaratıcı. Neyi 
nerede kaybediyoruz?”
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 “Yapmadığımız her şeyin karşılığını 
size modern dünya, satılan bir 
şeymiş gibi sunuyor.”

“Çocuklarla vakit geçirin, 
çocukluk hayallerinizi unutmayın 
ve lütfen çocuklarınızın 
hayallerine saygı duyun, 
unutmamalarını sağlayın. Çünkü 
bizi bugün biz yapan şey, aslında 
çocukken yaşadıklarımız.”

“Çocukla oyun oynamak demek 
onu tanımak demek ve çok ciddi 
bir kayıp aslında onunla 
oynamadan geçirdiğimiz günler. 
Çocuk bir sürü şeyin mesajını 
size oyun oynarken veriyor.”
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“Asıl değişimin, gelişimin, dönüşümün 
başlaması gerektiğini düşündüğüm 
yerden geliyorum, kırsal bölgeden.”

“Köy okulu öğretmenliğinde şöyle bir 
şey gözlemliyorsunuz, aynen bir 
sosyolog gibi etrafınızda olan 
bitenleri görüyor, köyden kente ciddi 
bir göç olduğunu, hatta bunun 
kanayan bir yaramız olduğunu bizzat 
gözlemliyorsunuz.”

“Köyde çocukların sosyalleşebileceği 
tek ortam okul, bana göre köy 
halkının da sosyalleşebileceği tek 
ortam okul.”

“Gülümseyen çocuklar, bir 
öğretmenin en büyük ama en büyük 
hedefi mutlu çocuk yetiştirmektir.” 

Dilek
Livaneli
İlkokul Öğretmeni

Derya
Dr. 

Şahhüseyinoğlu
Araştırmacı Çocuk Merkezi
Kurucusu ve Genel Müdürü

“Değişimi yaratmak için önce 
sürekliliği sağlamak gerekir.”

“Araştırma yapmak, internetten bilgileri 
toplayıp kopyalayıp yapıştırmak değildir. 
Araştırma yapmak, kendi bilginizi 
kendinizin üretebilmesidir. Üstelik bunu da 
sorgulamaya dayalı bir ortamda 
gerçekleştirebilirsiniz.”

“Araştırma yapmak soru 
sormakla başlar.”

“Çocuklara fırsat vermek 
demek, sadece söylemde kalan 
bir durum değildir. Gerçekten 
fırsat verdiğinizde, okul 
programını organize ettiğinizde, 
yaratıcılık, etik düşünme, sabırlı 
olmak, sürekliliği sağlamak, 
hepsi hayata geçen şeylerdir.”
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“Beyin bir bilgisayar, bir bilgi işlem 
makinesi, bilgi yüklenecek bir hard disk 
falan değil, beyin bir hayatta kalma 
donanımı ve bunun dünyadaki en 
gelişmiş versiyonu da bizde.”

“Kuantum fiziği problemi çözmek, o 
barajları yolları köprüleri inşa etmek 
falan beynin esas işi değil, bunlar bizim 
beynin hobileri. Adına başarı dediğimiz 
çoğu şey aslında beyin için hiç önemli 
değil. Mutluluğumuzu bile önemsemez 
beynimiz.”

Sinan
Prof. Dr. 

Canan
Üsküdar Üniversitesi İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi

“Eğitime tabletleri 
sokacağız, süper dijital 
olacak, öyle akıllı 
tahtalarımız olacak ki 
hocaya ihtiyaç kalmayacak 
falan filan gibi, 
teknolojiden böyle acayip 
şeyler beklediğimiz 
dönemler çok şükür geride 
kalıyor.”
“Yaptığımız profesyonel her işi bir gün 
bir yazılım yapabilir, belli donanımlarla. 
Peki, biz o zaman ne yapacağız?  Bizi 
insan yapacak olan şey ne?”

“Doğru soruları soracak olan 
hep insan olacak, cevapları 
belki makineler çok iyi verecek 
ama doğru soruları her zaman 
insanlar soracak.”

“Gerçekten çocuk beyni bir öğrenme 
makinesi ama biz onu önyargılarla dolu, 
ben ancak bunu yapabilirim cihazına 
indirgemekte gerçekten çok başarılıyız.”
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“Doğru soruları soracak olan 
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belki makineler çok iyi verecek 
ama doğru soruları her zaman 
insanlar soracak.”

“Gerçekten çocuk beyni bir öğrenme 
makinesi ama biz onu önyargılarla dolu, 
ben ancak bunu yapabilirim cihazına 
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“Öğrenme ortamları bildiğimiz gibi 
rastlantısal olamaz. Uzmanlar, eğitimciler, 
paydaşlar tarafından görüş birliği 
içerisinde sonuçlara dayanarak 
tasarlanmalıdır.”

“Genç öğrencilerimiz hem problem 
çözmede hem de problem ortaya koymada 
yetkinler. Onlar zaten doğal olarak birer 
mühendis ve bilim insanı, soru sormaya 
açıklar, öğrenmeye açıklar, heyecan 
duymaya açıklar. Bizler de tam olarak bu 
noktada devreye girmeliyiz. Onların 
heyecanını, onların küçük yaşta sordukları 
soruları, edinecekleri becerileri geri plana 
atamayız çünkü çok kıymetli. ”

Canan
Dr. 

Mesutoğlu
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi STEM Müfredat 
Geliştirme Programı Yöneticisi

“En fazla kaybettiğimiz çocuk 
üstün yetenekli çocuk.”

“Göz ardı etmememiz gereken sosyal 
duygusal ihtiyaçları var bu çocukların. 
Çünkü en fazla sorun yaşadığımız çocuk 
tipi üstün yetenekli çocuk. En fazla 
kaybettiğimiz çocuk üstün yetenekli 
çocuk. O ortalama 100 alan, sıraların en 
önünde bekleyen çocuk var ya, onları 
kolay kolay kaybetmeyiz.”

“Üstün yetenekli çocuk her 
durumda başarıp kendisini 
kurtaramıyor. Bu çocuklar çok 
farklı düşünüyorlar."

Duygu
Dr. 

Özdemir
Öğretmen, Eğitim Danışmanı
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“En büyük çınar bir tohumda, en 
büyük kuş bir yumurtada gizlidir.”

“Üstün zekâlı çocuklar deyince onlar 
homojen bir grup değil, üstün yetenekliler 
deyince onlar zaten hiç değil.”

“Genellikle bu çocukların kendilerini 
girdikleri birçok ortamda yalnız 
hissettiklerini ya da sosyal 
ortamlarda gördükleri olumsuz 
tutumlar nedeniyle içe çekilip 
kendilerine koruyucu bir kalkan 
ördüklerini, kendi kendilerini izole 
ettiklerini maalesef sıklıkla 
gözleyebiliyoruz.”

“Çocuk o kadar zeki ki çocukla biraz 
konuştuğunuzda, küçük bir oyun 
oynadığınızda o kadar kolaylıkla onun çocuk 
olduğunu unutabiliyoruz ki biz de daha 
farklı davranmaya başlıyoruz ama onlar 
mini yetişkinler değiller.”

“Çocuğumuz üstün olduğunda her 
alanda üstün olmuyor.”

İnci
Uzm. Psk. 

Güçer
İzmir Psikoloji Enstitüsü
Klinik Psikolog“Zihinsel olarak gelişmek için 

zihin egzersizleri yapmamız 
gerekiyor.”

Yunus Emre
Akbaba
Bilgisayar Mühendisi

Beril
Evinç
Uğur Okulları erkenSTEM
Bölüm Başkanı

“Öğrencilerimizin birbirleriyle 
iletişimi, grup arasındaki 
sosyal davranışlarının 
geliştirilmesi bizim için çok 
önemli. Dolayısıyla sosyal 
uyum kazanımları belki de 
benim için en önemli 
kazanımlardan biri erken 
STEM’de.”
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“Çocuğun zekice cevapları 
var ama biz doğru cevapla 
ilgileniyoruz. Hatta daha da 
kötüsü yanlış cevapla.” 

“Zekâ zekâ zekâ, şimdi zekâ diyoruz 
tamam güzel, fakat alışkanlıklar, 
beceriler, duyumlar, duygular, kültür, 
içgüdü, bunların hepsi birbirine 
karışıp her gün bize kâr çıkıyor. Zekâ 
olmayan şeylere, mesela çoklu zekâ 
da beceri temelli bir şeydir ama 
adına zekâ diyoruz. Bir yanlışlığımız 
var. Aslında bunların tamamı, her ne 
varsa tek bir tohumdur, çekirdektir, 
bunların dallanması açıklamak ve 
anlamak zaruretinden 
kaynaklanmıştır.”

“Sen çocuğuna gidip zekâ testi 
mi yaptırdın, kimse duymasın, 
sakın ha dememiz gereken bir 
durum varken, onu övünerek 
getiriyorlar önümüze, 
bizimkinin puanı çok yüksek 
Allah'a şükür, buna burs verir 
misiniz, buna şunu yapar 
mısınız, buna bunu yapar 
mısınız? Ve bizim 
profesyonellerimiz yapıyor 
bunu, yani uzmanlarımız 
yapıyor bir de bunu, o kadar 
ayıbımız büyük.”

“Kafa kafaya verip akıllı olalım.”

“Bir şeyi 50 yıldan fazla 
eleştirmezseniz, bu gerçekten ciddi 
bir sorun. Bizim inanın bin senedir 
eleştirmediğimiz şeyler var, bırakın  
50 yılı, bin senedir eleştirmediğimiz 
şeyler var.”

“Biz bir şeyi yanlış yapıyoruz 
arkadaşlar, üstünler kelimesi filan 
ne kadar tavizkar bir kelime.” 
  
“Üstünleştirilmemiş çocuklardan söz edelim 
biz. Hepsi, üstün olmakla ilgili zaten 
doğuştan büyük bir potansiyele sahip, 
burada yüz kere söylendi, çok da güzel 
söylendi.”

“Öğrenmeyi öğretmek” diye kelimeler, 
cümleler var eğitim kitaplarında. 
Arkadaşlar, bu çocuk zaten öğrenmeye 
kurgulanmış bir varlık, bir yaratık.”

Ziya
Prof. Dr.  

Selçuk
TZV Yönetim Kurulu Üyesi,
Maya Okulları Kurucusu

“Çocuğu ölçme şehvetinden uzaklaşmamız lazım. Nedir bu 
ölçme ihtiyacımız? Hiç kimseyi ölçmüyoruz, sadece çocuğu 
ölçüyoruz. Profesörü ölçmüyoruz, öğretmeni ölçmüyoruz, anne 
babayı ölçmüyoruz, gücümüz çocuğa yetiyor.”
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Belma Tuğrul
Prof. Dr.  

Hedef kitle: Öğretmenler 

İstanbul Aydın Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Kontenjan: 30
Süre: 90 Dakika

3’ü Bir Arada
Atölye Adı:

Erken çocukluk eğitimcisi ve oyun savunucusu kimliğiyle tanınan Prof. Dr. Belma 
Tuğrul’un moderatörlüğünde 90 dakika süren bu atölye çalışmasında, küçük bir 
beyaz kağıtla başlayan ve sonrasında dev bir  beyaz şenliğe dönüşen oyun temelli 
öğrenme etkinlikleri hedef kitlenin de aktif katılımıyla yaratıcı düşünme, öğrenme 
kavramlarına dikkat çekilmiştir.

Gaye Teksöz
Prof. Dr.  

Hedef kitle: Herkes

ODTÜ Matematik ve Fen
Bilimleri Eğitimi Bölümü 
Öğretim Üyesi

Kontenjan: 15
Süre: 90 Dakika

Öyküler Bizi Söyler
Atölye Adı:

“Öyküler Bizi Söyler” adlı birinci bölümde dört ülkeden “sürdürülebilir kalkınma”yı 
anlatan dört öykü katılımcılarla paylaşılmış ve öyküler bu kapsamda irdelenmiştir. 
“Sistemsel Düşünme Çalışması” adlı bölümde öyküler içindeki ve öyküler arasındaki 
bağlantıları çıkartmaya yönelik bir “bağlantılar haritası” çalışması yapılmıştır. 
“Deneysel Öğrenme” adlı son bölümünde ise öykülerimizin farklı ülkeler, kokular, 
yiyecekler, insanlar, atmosfer olayları ile nasıl zenginleştiği fark edildikten sonra bu 
bölümde katılımcıların kendi çevresindeki gerçek öyküleri keşfetmeyi ve ilintili sınıf 
dışı etkinlileri nasıl planlayacağı örneklerle deneyimlenilmiştir.

ATÖLYELER
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Burak Karabey
Yrd. Doç. Dr. 

Kemal Yürümezoğlu
Prof. Dr.  

Hedef kitle: Eğitimciler

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel 
Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 
Fakültesi Özel Yetenekliler Eğitimi 
Anabilim Dalı Başkanı

Kontenjan: 40+30 (İki Atölye)
Süre: 90 Dakika

Bu atölye çalışmasında Türkiye’de inovasyon kelimesinin kendisine en uygun anlam 
bulduğu yer olan, İrfan Sayar’ın “Zihni Sinir” karakterinden yola çıkılmıştır.  
Karakterin yer aldığı projedeki örnek etkinlikler hedef kitleyle gerçekleştirilmiş, 
katılımcılardan da bir “Zihni Sinir” çıkarıp çıkartılmayacağı denenmiştir. Aynı 
zamanda “Bilim ve Matematik” bütünleşmesinin neden bu kadar erken olduğu 
hedef kitleyle beraber çeşitli deneylerle de ortaya konulmuştur.

Gökçen Özbek
Dr.  

Hedef kitle: Öğretmenler ve Ebeveynler

Oluşum Drama Enstitüsü Drama Lideri

Kontenjan: 15
Süre: 180 Dakika

Kendini Dönüştürebilen
Zihinler İçin: Drama

Atölye Adı:

Zihni Sinir Eğitim Ortamı Procesi: 
Yenilikçi Bilim-Matematik Deneyleri

Atölye Adı:

Drama lideri Dr. Gökçen Özbek “Kendini Dönüştürebilen Zihinler İçin: Drama”  adlı 
atölye çalışmasıyla eğitimde dramatik yöntemin öneminden, duyguların görünür 
hale getirilmesinin değerine kadar pek çok kavram üzerinde durmuştur. Özbek, 
hem katılımcılar hem de çocuklar için gelişimin bitmek bilmeyen bir yolculuk 
olduğuna değinip, bu yolculuk sırasında dramaya da şans vermek gerektiğini 
anlatmıştır.
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Özlen Demircan
Yrd. Doç. Dr.

Hedef kitle: Öğretmenler

ODTÜ Temel Eğitim Bölümü
Öğretim Üyesi

Kontenjan: 25
Süre: 90 Dakika

STEM’li Etkinlikler
Atölye Adı:

Araştırma alanları arasında hareket eğitimi, iç ve dış mekânlar için hareket dostu 
tasarımlar, oyun pedagojisi, kültürlerarası oyun ve yaratıcı düşünme olan Çelik, 
“Yakınsak Düşünmeye Iraksak Yaklaşımlar” adlı atölye çalışmasında 21. yüzyıl 
becerileri arasında yer alan ve öğrenci başarısının bütünleyici bir bileşeni olarak 
görülen yaratıcı düşünmek, farklı açılardan bakabilmek, sunulan bilginin, çizilen 
sınırların, ötesine geçebilmek, özgün ürünler ortaya çıkarabilmek üzerine 
durmuştur.

Yrd. Doç. Dr. Özlen Demircan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “STEM’li 
Etkinlikler” adlı atölye çalışmasında erken çocukluk dönemi STEM eğitimi sırasında 
kullanılabilecek STEM etkinliklerinin temel özelliklerine odaklanılmıştır. 

Çocuklar, yaparken kendilerinden bir şey bulmadıkları, neden ve ne için yaptıklarını 
bilmedikleri bilimi, kendilerini yaptıklarının bir parçası olarak hissetmediği zaman 
içselleştirmekte güçlük çektiklerine değinmiştir.

Serap Sevimli Çelik
Yrd. Doç. Dr.

Hedef kitle: Öğretmenler

ODTÜ Temel Eğitim Bölümü 
Öğretim Üyesi

Kontenjan: 25
Süre: 90 Dakika

Yakınsak Düşünmeye 
Iraksak Yaklaşımlar

Atölye Adı:
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Uğur Okulları
Hedef kitle: Veli, Eğitimci ve Öğrenciler
Kontenjan: 20
Süre: 60 Dakika

Uğur Okulları’nın düzenlediği “ erkenSTEM” adlı bu atölye çalışması Fen Bilimleri ve 
Hayat Bilgisi kazanımlarını merkez disipline alan, asıl hedef olan okul öncesi ve 
ilkokul kademesinde sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı ve iletişim becerileri 
yüksek nesiller yetiştirme üzerine durulmuştur.

Tülay Üstündağ
Dr.  

Hedef kitle: Öğretmenler ve Ebeveynler

Eğitmen, Danışman ve Yaratıcı
Drama Lideri

Kontenjan: 18+18 (İki Atölye)
Süre: 90 Dakika

Çellodan Ansiklopediye,
Şapka Evinden Çocuklara

Atölye Adı:

erkenSTEM 
Atölye Çalışması

Atölye Adı:

Turkcell
Hedef kitle: Öğretmenler
Kontenjan: 20
Süre: 90 Dakika

Turkcell’in düzenlediği  “Turkcell Zekâ Küpü Projesi” adlı atölye çalışmasında 
eğitimcilere, kodlama ve robotik öğretiminin pedagojik ve akademik etkileri ile 
kapsayıcı bir eğitim için uzaktan eğitimin önemi konuları anlatılarak maker ve 
kodlama kiti ile öğrencilerin neler ortaya çıkarabileceği uygulamalı olarak hedef 
kitle olan eğitimcilere sunulmuştur.

Turkcell Zekâ 
Küpü Projesi

Atölye Adı:

Eğitmen, danışman ve yaratıcı drama lideri olan Üstündağ’ın, “Çellodan 
Ansiklopediye, Şapka Evinden Çocuklara” adlı atölye çalışması kitaplara merak 
uyandırarak başlamış, etkinlikler boyunca ilginin sürdürülmesi sağlanmış ve 
yaşantıların değerlendirilmesiyle bitirilmiştir. Atölyede, benzer etkinlikler 
aracılığıyla kitaplarla tanışan çocukların okuma alışkanlığını edinme süreci ve zekâ 
gelişimiyle ilgili örnekler vurgulanmış hedef kitle bu doğrultuda bilgilendirilmiştir.
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Gelecek için var olan 
umudu her sene bir adım 
daha taşıyarak bize 
öncülük ediyorsunuz. 
Teşekkür ederiz.

Bol öğrenmeli oldukça 
faydalı bir kongre oldu. 
Teşekkürler Türkiye 
Zeka Vakfı.Emeğinize sağlık. 

Başarılı bir etkinlik 
olduğunu düşünüyorum.

Çok güzel bir organizasyondu. 
Benim 2. katılışım. Anne ve 

öğretmen olarak çok şey almayı 
bekliyorum. Bu işi gerçekten titizlikle 
yapıyorsunuz. Eminim çok daha iyileri 
de olacak bekliyorum.

Temmuz ayının ortasında 
başlayan ve gittikçe artarak 4 
Kasımda sona eren heyecanlı bir 
süreç bitti, içimde bir boşluk 
oluştuğunu söylemeliyim. 
Hepinize mükemmel 
organizasyonun bir parçası 
olmamı sağladığınız, ufuk açıcı 
konuşmaları dinleme fırsatı 
verdiğiniz için çok teşekkür 
ederim.

Bütün yıl  iple çektiğim bir 
kongre olduğunu, beni 

çok  heyecanlandırdığını  
birçok yeni şey ve görüş 
öğrendiğimi belirtmek 

isterim. 

ODTÜ'de düzenlenen Zeka ve 
Yetenek Kongresi, eğitimciler 
tarafından kesinlikle 
kaçırılmamalı! 

İzmir’den koşa koşa 
kongreye geldim, keyifle 
İzmir’e döndüm. Kendimi 

yenilenmiş, güncellenmiş ve daha 
donanımlı hissediyorum. Kongrenin 
gerçekleşmesinde katkısı olan 
herkese çok teşekkür ederim.

Dolu dolu bir
organizasyondu,
emeği geçen herkesin
ellerine sağlık.

Kaliteli ve çok güzel organize 
edilmiş bir kongreydi. “

Genel olarak verimli bir 
kongre oldu, çok güzel ve 
yeni bilgiler öğrendim.

İlk defa katıldım ve muhteşemdi. 
Seneye tekrardan bu ailede 
görüşmek dileğiyle…

Görevliler, kitap standı, 
konferans yeri ve salonu, 
konuşmacılar ihtiyaçlara 
cevap veriyordu. Seneye 

daha iyi bir kongre 
olması dileğimle…

V. Zekâ ve Yetenek 
Kongresi bitti. Yine ve 

yeniden yenilendik, 
öğrendik, oynadık, 

paylaştık. 

Katılımcı
Yorumları V. Zekâ ve Yetenek 

Kongresinin ikinci 
günündeyiz. Ufuk açıcı, 
güncelleyen, keyifli 
sunumlarda not almaktan 
parmaklarımız yoruldu. 
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kişiye ulaştı.
950.000
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KONGREYE KATILAN

KİŞİ SAYISI KATILIMCI SAYISINA GÖRE İLK DÖRT İL

Ankara 

384
İstanbul
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İzmir
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KATILIMCILAR NERELERDEN GELDİ
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Çorum
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Muş

Gümüşhane
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YAŞ ARALIĞI GRAFİĞİ KONGRE KATILIMCILARININ
MESLEK DAĞILIMI GRAFİĞİ
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İnsan Kaynakları
Bankacı
Memur

Diğer

Öğretmen
Öğrenci
Mühendis
Akademisyen
Psikolog
Sağlık Çalışanı

İdareci
Ölçme Değ. Uzm.
Yönetici

Kongreye
İlk Defa Katılan

%58

Daha Önceki
Kongrelere de Katılan

%42

 KONGREYE ULAŞMAK İÇİN
KATEDİLEN TOPLAM YOL

320.121 KM 
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KafaKafaya
dedi.

543 kişi Twitter’da 

CANLI

FACEBOOK
CANLI YAYINDA

GÖRÜNTÜLENME
33.000

KafaKafaya
dendi.

4797 
kere Instagram’da 

Kongre sürecince 50 gönüllü
yapılan çalışmalara destek verdi. GÖNÜLLÜLER
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI

1140 DK
11 Atölye

KONUŞMACI
39

KONUŞMA
685 DK

BASINDA
KONGRE
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Emrehan Halıcı
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu
Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün
Prof. Dr. Ferhunde Öktem
Prof. Dr. Ziya Selçuk
Prof. Dr. Belma Tuğrul
Yrd. Doç. Dr. Serap S. Çelik
Nihal Sandıkcı
Ezgi Karaşin
Beycan Mura
Gökhan Bozdağ
Yunus Emre Akbaba
Meral Aydugan
Kader Yılmaz
Sami Çetindere
Fatma Gülşen Koç
Dilan Ünver

Gökhan Eryılmaz
Nil Akkılıç
Fatmanur Yeğenoğlu
Hilal Asena Cangül
Emine Güleç
Hasan Can Öztürk
Gamze Nur İnönü
İrem Uzunçakır
Duygu Kazkayası
Berrin Deniz
Harun Onar
Yasemin Sipahi
Buse Şimşek
Büşra Akkoşoğlu
Elif Naz Altaş
Hilal Şule Bulduk
Tuğba Aloğlu

Elif Erdal
Zeliha Demirci
Fatma Şeyma Sorkun
Nazmiye Temiz
Elif Sözer
Burak Özen
Elif Yıldız
Melis Dülger
Alican Erdoğan
Sevilay Şengül
Mustafa Kozak
Gamze Günce Demirbaş
Esra Karaşin
Çağkan Doğan
Ayşenur Tonbaz
Oğulcan Gündüz
Öznur Gümüştekin

Eda Güney
Sabriye Pamukçu
Özgü Öztürk
Beliz Ziypak
Ezgi Gürsoy
Rabia Turgut
Büşra Memiş
Büşra Cingöz
Esra Balcı
Zeynep Menteşoğlu
Büşra Mehmetoğlu
Fatma Kübra Uyar
Hatice Dal
Gazal Celbiş
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Yunus Emre Akbaba
Meral Aydugan
Kader Yılmaz
Sami Çetindere
Fatma Gülşen Koç
Dilan Ünver

Gökhan Eryılmaz
Nil Akkılıç
Fatmanur Yeğenoğlu
Hilal Asena Cangül
Emine Güleç
Hasan Can Öztürk
Gamze Nur İnönü
İrem Uzunçakır
Duygu Kazkayası
Berrin Deniz
Harun Onar
Yasemin Sipahi
Buse Şimşek
Büşra Akkoşoğlu
Elif Naz Altaş
Hilal Şule Bulduk
Tuğba Aloğlu

Elif Erdal
Zeliha Demirci
Fatma Şeyma Sorkun
Nazmiye Temiz
Elif Sözer
Burak Özen
Elif Yıldız
Melis Dülger
Alican Erdoğan
Sevilay Şengül
Mustafa Kozak
Gamze Günce Demirbaş
Esra Karaşin
Çağkan Doğan
Ayşenur Tonbaz
Oğulcan Gündüz
Öznur Gümüştekin

Eda Güney
Sabriye Pamukçu
Özgü Öztürk
Beliz Ziypak
Ezgi Gürsoy
Rabia Turgut
Büşra Memiş
Büşra Cingöz
Esra Balcı
Zeynep Menteşoğlu
Büşra Mehmetoğlu
Fatma Kübra Uyar
Hatice Dal
Gazal Celbiş
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