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• Günümüzde Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji dalları hızla gelişmektedir. Bu alanlardaki
gelişmeleri takip edebilmek ve bunlara katkıda bulunabilmek için sağlam ve güçlü kadrolar ile nitelikli
bir eğitim ve öğretim süresine ihtiyaç vardır. Aynı zamanda ileriye dönük önlem alma, bilim ve teknoloji
toplumuna ulus olarak geçmemiz için bu konuda ileri gitmiş ülkelerle fikir alış verişinde bulunmamız ve
onlara yetişmek şart olmuştur. Ülkemiz Avrupa Topluluğuna girecektir. Bu da demektir ki ülkemizde
birçok alanda batı standartlarının uygulanması gerekecektir. Bu standartizasyon sadece üretim,
yasalar, patent, telif hakları ile sınırlı kalmamalı ve mutlaka eğitime de yansıtılmalıdır. Diğer taraftan
yüksek verim sadece iyi ve yüksek eğitim alan elemanlarla mümkün olabilir. Bizim yetiştirdiğimiz
öğrenciler 2050 yıllarında çalışacak Avrupa, Amerika ve Japonya gibi ülkelerde yaşayan ve çalışan
insanlarla rekabet edeceklerdir. Bu sebeple ders programları ve müfredatları mümkün mertebe bu
ülkelerin program ve müfredatlarına yakın olmalıdır. Ayrıca bu müfredatı verecek öğretmenler de
yetiştirilmelidir.
• Yayınlanan birçok eğitim raporlarında nüfusun % 20’sinin okuma yazma bilmediği, %20’sinin
ilkokul mezunu olmayan okur yazar olduğu, %40’nın ilkokul mezun olduğu ve sadece %20’sinin orta,
lise ve yüksek okul mezunu olduğu vurgulanmaktadır. Bu oranlar bize iki yönde gideceğimizi
göstermektedir. Birinci yol okullaşma oranını artırmaktan geçmektedir. İkinci yol ise kesin bir şekilde
eğitimin kalitesinin artırılmasından geçmektedir. Belirtilen amaçlara ulaşmak için mevcut olan
elemanların bir kısmı araştırmalara diğer bir kısmı da eğitime yönelik olarak yetiştirmelidir. Ancak bu
şekilde üstün yetenekliler ortaya çıkar, alt yapı sağlamlaştırılır ve bir süre sonra da kuvvetli bir kadroya
sahip olunabilir. Bu demektir ki üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve öğretimi gitgide önem
kazanacak ve bir sanat haline gelecektir. Durum kısaca üstün yetenekli öğrencilere yeni bilgi
aktarımları ve onların gereksiminlerine cevap verebilme olarak tanımlanabilir. Burada karşımıza çıkan
problemler üç tanedir: Birincisi öğrenci hangi yaşta ve düzeyde yetiştirilecek, ikincisi hangi metotlarla
bu öğrencilerin gereksinimleri karşılanılabilecek ve üçüncüsü bu tip öğrencilere ders verebilmek için ne
tür hazırlıklar yapılacaktır. Bu çalışmalara katılan öğrenciler bilim adamı veya mühendis olmak
arzusundadırlar. Üniversiteye lise eğitiminden yeterli bilgi ile donanmış girdiklerinde oradaki eğitime
daha yüksek seviyeden devam edip, daha erken bilimsel çalışmalara katılıp projelerde görev
alabileceklerdir.
• Bu özel eğitimi gerçekleştirecek kadrolar açısından ciddi sorunlar bulunmaktadır. Ülkemizde
16 milyondan fazla öğrenci ve 700 bin civarında öğretmen vardır. Milli Eğitimin yapabileceği ancak bu
öğrencilere genel bir eğitim vermekle sınırlıdır. Burada özel amaçlara yönelik çalışmalar yapabilecek
çok iyi yetişmiş öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu konularda kesin çözüme ulaşmak için temel unsur
öğretmendir. Başarılı öğretmenler çok daha başarılı öğrenci yetiştirebilirler. Başarılı öğretmenlerin
sayısını ve kalitesini arttırmak için ve daha yüksek düzeyde ders vermeyi yaygınlaştırmak için Fen ve
Anadolu Liselerdeki Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar öğretmenlerine kurslar düzenlemeli
ve bu kurslar hizmet içi eğitim kurslarından farklı olmalıdır. Bu kurslarda öğretmenler teorik ve
deneysel proje ve test sınavı hazırlanmasında, sınavların değerlendirilmesinde, yazılan ders
kitaplarının analiz ve kritiğini yapmakta, her branşın ülke çapında konferans düzenlemekte görev
alabilirler, MEB’lığının uygulamaya yönelik programlarında öncü rol oynayabilirler, daha yüksek
düzeyde ders vermede, olimpiyat tipi hazırlık yapmada, görevlendirilebilirler. Özellikle eğitim ve
teknolojideki yeni gelişmeleri; İnformatik, Multimediya ve Fizik, Kimya, Biyolojideki yeni konularda
bugünkü lise ve dengi okullardaki öğretmenlerini eğiterek temel ve uygulamalı bilimlere yönelecek olan
üstün yetenekli öğrencilerin gereksiminlerini karşılayabilmek için bulundukları liselerdeki
öğretmenlerine üst düzeyde teorik ve uygulamalı alanlarında bilgi, beceri ve laboratuar teknikleri
kazandırmak için bu şarttır.
• Günümüzde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilişim Bilimleri ve Teknolojilerdeki yeni
gelişmeler temel ve uygulamalı bilimlere yönelecek olan üstün yetenekli öğrencileri keşfetmek, bu
öğrencilerin bilimsel düşünme alışkanlığı kazanmalarına ve çalışmalarında bilimsel davranışlar
sergilemeleri için hızla eğitim-öğretimin bazı aşamalarında yansıtılmalıdır. Bu gelişmelerin öğrenciler
arasında yansıtılması kesinlikle kitlesel olamaz. Sadece az sayıda ve bu eğitimi alabilecek yetenekteki
öğrencilere hitap etmelidir. Bilimdeki gelişmeleri takip edebilmek, öğrencilere katkıda bulunabilmek,
nitelikli eğitim ve öğretim sürecini tamamlayabilmek için iyi yetiştirilmiş öğretmenlere ihtiyaç vardır.
TÜBİTAK destekli Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji branşlarında yapılan Öğretmen Olimpiyat
yetiştirme kurslarının amacı öğretmenleri bu konuda yetiştirmektir. Öğrencilerin bilgi gereksinimlerini
karşılamak için kurslarda öğretmenlerin gerekli bilgi düzeyine yükseltilmeleri ve bunun için gerekli olan
metotlarla donatılmaları amaçlanmaktadır. Bu yöntemler geleneksel eğitim metotlarından oldukça
farklıdır. Bu metotlar özellikle olimpiyat yarışmalarının hazırlanmasında kullanılan yöntemlerdir.
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• Ülkemizde bilim olimpiyatları için yapılan çalışmaların en büyük eksikliği belli bir sistemin
olmamasıdır. Son yıllarda ülkemizin Uluslararası Olimpiyatlarda aldığı başarılı sonuçlar, birkaç
lisemizin bu konuda gösterdiği özel çabalarla ve TÜBİTAK’ın desteği ile olmuştur. Sistemin özünde bu
çalışmayı götürecek öğretmenler bulunmaktadır. Öğrencilerin olimpiyat hazırlıklarını yapabilmeleri için
üniversite düzeyinde bilgilerle donatılması gerekmektedir. Bu bilginin aktarılması, yönlendirilmesi ve
bu bilgiye ulaşmak için takip edilecek yolların gösterilmesi öğretmenler tarafından yapılmalıdır. Bu
spesifik çalışma öğretmenler için de alışılmamış bir çalışmadır. Öğretmenler üniversite eğitiminde bu
tür özel yöntemler konusunda eğitim alamazlar. Kursların amaçlardan birisi bu tür özel yöntemleri
öğretmenlere tanıtmaktır. Bu yöntemlerin aktarılması ise sadece bu konularda birikim ve tecrübeye
sahip ve bu konulara hakim olan insanlar tarafından yapılabilir. Kursların müfredatı ve düzeyi lise
düzeyinin çok çok üstünde olup, müfredat dışı bilgi ve yorum ile kursa katılan öğretmenlerin
donatılmasını amaçlamaktadır. Kurslar dengeli bir şekilde kuramsal anlatım, problem çözümü ve
uygulaması, laboratuar ve deney teknikleri, sınavları hazırlama, sınavları değerlendirme, projeler
uygulama gibi kısımlardan oluşmaktadır.
• Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar branşlarında TÜBİTAK destekli öğretmenlere
yönelik kurslar üç yıldan beri yapılmaktadır. Ne var ki bu yetiştirmede TÜBİTAK ile MEB arasında ciddi
koordinasyon eksikliği yaşanmaktadır. Yetişen öğretmenlerin sayısı çok yetersiz, yetişen öğretmenler
ise atıl durumdadır. Öğretmenler 300-360 saat kurs gördükten sonra TÜBİTAK tarafından yapılan
sınavlara katılmakta ve en seçkin öğrencilerin kazandığı bir sınav kriter alınarak çok az sayıda
öğretmenin kazandığı Bilim Olimpiyat Danışman unvanını almaktadır. Bundan sonra sınavı kazanan
öğretmenler daha 100-120 saat bir kurs görüp mezun olmaktadır. Bu yoğun kursa rağmen MEB
sadece 80 saatlik bir kurs sertifikası vermektedir. En çok can acısı ise bundan sonra Bilim Olimpiyatı
Danışmanı Öğretmenlerine hiçbir görev ve sorumluluk verilmemektedir. Sınavı kazanan ve bu ağır
eğitimden geçen bu öğretmenler adeta görmezlikten gelinmektedir. Bilim Olimpiyatı Danışmanı
Öğretmenleri ülkemizde açılacak olan Bilim Olimpiyatları Merkezlerinde Fen Bilimleri ve Matematik
branşlarında yetenekli öğrencilerin keşfedilmesinde ve eğitilmesinde görev alabilir. Bilim Olimpiyat
Merkezleri Bilim ve Sanat Merkezlerinden farklı olarak daha az sayıda olmalı ve bu merkezlerde
sadece etkin ve yetkili kişiler çalışmalıdır. Şu anda Bilim Olimpiyatı Danışman Öğretmeni sayısı 60
civarındadır. Eğer eğitilen öğretmen sayısını arttırırsak şüphesiz sınavı kazanan ve Bilim Olimpiyatı
Danışmanı Öğretmeni unvanı alan öğretmen sayısı da artacaktır. Eğer bu öğretmenleri verimli de
kullanırsak bu öğrenci yetiştirilmesindeki kaliteyi arttırır.
• Gelecekte araştırmacı, bilim insanı ve mühendis olarak isteyen öğrencilere katkıda
bulunacak öğretmenlere ihtiyacı karşılamak için olimpiyat eğitimi çok uygundur. Teknolojik yatırımlara
yönelen ülkeler olimpiyatlara yetenekli öğrencileri keşfetmek ve bilime yöneltmek için çok büyük çaba
harcamaktadır. Eskiden olimpiyatlarda başarı gösteren Rusya, Polonya, Romanya, Bulgaristan,
Almanya, Amerika gibi ülkelerin dışında artık Çin, Tayvan, Hong Kong, İran, Güney Kore, Tayland,
Hindistan, Vietnam, Endonezya, Singapur gibi ülkeler söz sahibi oldular. Özellikle Asya ülkeleri bu
konuda çok ileridedir. Bu manzara son 10 yıl neredeyse aynıdır. Bilim Olimpiyatlarına 2007 yılına
kadar katılmayan Japonya bile artık çok aktif olarak olimpiyatlara katılmaya başladı. Temel etken ise
gençlerin Matematik ve Fen Bilimleri branşlarından kaçışıdır. Kendi ülkelerinde bilim ve teknoloji
çalışmalarını sürdürebilecek öğrenci potansiyeli arttırmak için bu ülkeler ödül, teşvik, burs sistemini
çok iyi geliştirdiler. Üstün yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve eğitilmesi çok uzun süreç olup aynen
Amerika’da, Rusya’da, Çin’de, İran’da ve birçok ülkede olduğu gibi milli politika haline gelmesi
gerekmektedir. MIT, Cal-tech, Harvard, Princeton, Oxford ve başka bir çok üniversiteden çok sayıda
Nobel ödülü alan bilim insanı çıkmıştır. Bu sadece üstün yeteneklilerin olağanüstü konsantrasyonuyla
mümkün olmuştur. Bu insanların ürettikleri fikirlerle bilim ve teknolojide gelişmeler sağlanmaktadır. En
yüksek verim, kar ve ekonomiye katkı yüksek teknolojilerden kaynaklanır. Yüksek teknolojilerin
üretilmesi ise sadece bilimin ön cephesinde yer alanlardan gerçekleşir. Bu seviyeye ulaşmak, şu ana
kadar gerçekleşen bilgi birikimi sayesinde daha zor ve daha uzun bir süreç gerektirmektedir. Bu süreyi
kısaltmak, üstün yeteneklilerin üniversite girişini öne almak, doktora çalışma sürelerini kısaltmak ve
daha erken bilimsel üretime geçmesini sağlamak için Bilim Olimpiyatları çalışmaları son derece
uygundur. 20-25 yıl süreyle yürütülen olimpiyat çalışmaları sayesinde öğrencilerin kazandıkları bilgi ve
becerileri sayesinde dünyada en seçkin üniversitelere girmelerine yardımcı olduğunu, doktora
çalışmalarına kolaylık sağladığını göstermektedir. Hedef kitle olan üstün yetenekli öğrencinin
keşfedilmesinde, eğitilmesinde, yönlendirilmesinde, bilgi düzeyinin arttırılmasında, öğrencilerde ürün
üretmek hedefli çalışmalar benimsemelerinde, çevreye bakış açısının geliştirmesinde katkıda
bulunacak öğretmenlerin yetiştirilmesi beklenmektedir.
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• Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojileri tanıtmak için metodoloji açısından uygun
yöntemler geliştirmek, üniversite ve lise arasındaki eşgüdümünü sağlamak, Bilim Olimpiyatları
hazırlıklarında lider konumunda bulunan ülkelerin engin bilgi birikiminden faydalanarak bu bilgiyi hedef
kitleye ulaştırmak, bu ülkelerin yaptıkları çalışmalar ile bizim çalışmalar arasındaki standardı
sağlamak, temel ve uygulamalı bilimlerde çalışmaları yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine
katkıda bulunmak, elde ettikleri temel bilgileri yaşam süreçlerinde de kullanmak ve davranış haline
getirmek bu kurslarla amaçlanmaktadır.
• Kurslar 4 kademe olarak yapılmaktadır. İlk üç kademe her biri iki hafta süreyle uygulanmakta
ve günde 10 ders saati eğitim verilmektedir. Bu süre içinde üniversitelerde ilk iki yıl bilgiler tamamen
yenilenerek ve güncellenerek lise eğitiminde son yıllarda çok değişen müfredatı genişleterek çığ etkisi
yaratılması amaçlamaktadır. Yaratıcılığı ön plana çıkaran konulardan problemler seçilerek ve bu tür
problemlerde yaratıcılığın ne anlama geldiği gösterilecektir. Bu örneklerde önceki yıllarda Ulusal ve
Uluslar arası olimpiyatlarda çıkmış olan sorular kriter olarak alınmaktadır. Dördüncü kademe eğitimi
TÜBİTAK birinci aşama sınavında belli başarı gösteren öğretmenler için yapılmaktadır. Bu kademede
daha üst düzeyde teorik konular, deneysel çalışmalar, soru hazırlama ve karmaşık problem oluşturma
teknikleri üzerinde eğitim verilmektedir.
• Öğretmen seçiminde kriterler arasında gönüllük, mezun olduğu üniversite, yaş, liyakat,
çalıştıkları kurumlar, yüksek lisans ya da doktora, yayınlar, yabancı dil, sınav gibi kriterler baz alınarak
eğitimi gerçekleştiren ekipler tarafından yapılmaktadır.
• Eğitimde sorulan sorular, yapılan sınavlar, yazılan ders notları her kademe eğitiminden
sonra tüm branşlarda bilgisayar ortamında yazılarak ve hazırlanarak internet ortamına konulmakta ve
herkese kullanıma sunulmaktadır.
• Bilim Olimpiyatları artık tüm dünyada kabul görmüş olup 100’den fazla ülkenin katılımıyla
gerçekleştirilmektedir. Bu organizasyonlar özellikle Asya ülkelerinin, Çin, ABD, Rusya, İran, Hindistan
ve eski Doğu Bloğu gibi ülkelerin önderliğinde sürdürülmektedir. Bu ülkelerde Bilim olimpiyatlarında
derece almak bir gurur, onur ve prestij meselesidir. Bir taraftan yetenekli öğrenciler büyük bir çaba ile
keşfedilmekte diğer taraftan ise bu öğrencileri yetiştirecek yetkin kadro hem öğretmen hem de
üniversite düzeyinde hep formda tutulmaktadır. Bu ülkelerde üniversite camiasından çok büyük destek
sağlanmaktadır.
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ODTÜ- Fizik Bölümü- 3. Kat Toplantı Salonu
Bilim Olimpiyatlarında Görev Alan Akademisyenler
ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI

Toplantıda Alınan Kararlar ve Değerlendirme
Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına öğretmen yetiştirilmesi ile öğrenci seçiminde ve
yetiştirilmesinde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini görüşmek üzere ODTÜ
Fizik Bölümü toplantı salonunda aşağıda ismi geçen kişilerin katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiştir.
Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarının amacı geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek,
temel bilimlerde çalışma yapmayı özendirmek, bu alanlara özel eğitim olanakları sağlamak ve genç
yetenekleri teşvik etmektir. Bilim olimpiyatları TÜBİTAK- BİDEB (Bilim İnsanını Destekleme Dairesi)
tarafından yürütülmektedir. Ulusal düzeyde yapılan sınav sonuçlarına göre, ülkemizi uluslararası
yarışmalarda temsil edecek takımlar oluşturulmaktadır. Ulusal düzeyde İlköğretim Matematik
Olimpiyatı, Ulusal Bilim Olimpiyatlarında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar alanlarında iki
aşamalı olarak (Mayıs ve Aralık) olimpiyatlar gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Olimpiyatlara ülkemiz
Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Genç Balkan Matematik Olimpiyatı, Balkan Matematik
Olimpiyat, Balkan Bilgisayar Olimpiyatı alanlarında katılmaktadır. Olimpiyatlarda dereceye giren
öğrencilere sınavsız yerleştirme, sınavda aldıkları derece ile orantılı olacak şekilde ek puan, para,
plaket ve burs verilmektedir.
SORUNLAR
1. Bilim olimpiyatlarına yetiştirilecek öğrencilerin büyük bir kısmının kaynağını Fen ve Anadolu Liseleri
oluşturmaktadır. Bu okullarda görev alan öğretmenlerin alan ve mesleki yeterlilikleri, kendilerini
geliştirmeleri ve iyi yetişmiş olmaları oldukça önemlidir. Ancak bu okullarda görevli öğretmenlerin
seçimi doğru şekilde yapılamamaktadır.
2. Fen ve Anadolu Liselerinde görevli öğretmenlerin yaş ortalamaları çok yüksektir. Yaş ilerledikçe
öğrenme güçleşmektedir. Benzer sorunlar çok genç öğretmenlerde de yaşanmaktadır.
3. Öğretmenlerin alan bilgileri yetersizdir. Olimpiyatlara öğretmen yetiştirme kurslarında yapılan sınav
sonuçları da bu durumu açık bir şeklide ortaya koymaktadır.
4. Fen ve Anadolu Liseleri öğretmen seçme sınavları özensiz olduğu gibi, istenilen nitelikteki
öğretmenleri seçmeye yönelik de değildir. Örneğin her yıl yanlış hazırlandığı için iptal edilen soru
sayısı oldukça fazladır. Aynı soruların birkaç sınavda, rakam dahi değiştirilmeden sorulmuş olması,
durumu net bir şekilde göstermektedir.
5. Öğretmenlerin alan bilgisindeki yetersizlik, öğrencilerin temel bilimlerdeki, en temel bilgileri dahi
öğrenmelerini engellemektedir.
6. Öğretmen yetiştirme kurslarına katılma konusunda öğretmenler büyük oranda isteksizdir. Dört
aşamalı olarak yürütülen kursların her aşamasında öğretmen sayısının azalması bu durumun
sonucudur. Ancak sürecin zorlu ve eğitimlerin ağır olması da bu durumun ortaya çıkmasında etkili
olmaktadır. Öğretmenlerin çoğu yoğun çalışma temposuna ayak uyduramamaktadır.
7. Bilgisayar alanında öğretmen yetiştirme kursları, başvuran öğrenci ve öğretmen sayısının
yetersizliğinden dolayı yapılamamaktadır.
8. Bilim olimpiyatı kültürü ülkemizde gelişmemiştir. Örneğin İstanbul’da düzenlenen Bilim Olimpiyatları,
düzenleyicilerin özverili çalışmalarına rağmen gerek idari gerekse mali nedenlerden ve teşviklerin
yapılmamasından dolayı devam ettirilememiştir.
9. Bilim olimpiyatlarına yetiştirilecek öğrencilerin temel bilgileri eksiktir. Örneğin fizik olimpiyatları için
yetiştirilecek öğretmen ve öğrencilerin matematik bilgilerinin eksik olması gibi.
10. Alan bilgisi yeterli öğretmenler ile başarılı matematik, fizik, kimya, biyoloji vb. alanlara ilgi duyan
öğrenciler, öğretmen seçme sınavlarından kaynaklanan hatalardan dolayı bir araya gelememektedir.
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11. Bilim olimpiyatlarını destekleyecek dernekler kurulmamakta ve bulunmamaktadır. Oysa pek çok
ülkede bu tür faaliyetler dernekler tarafından desteklenmekte ve yürütülmektedir.
12. Olimpiyatlara katılan öğrencilerin hep aynı okullardan olması, okullarda bilim olimpiyatı geleneği ve
kültürünün geliştirilemediği ve yaygınlaştırılamadığının en iyi göstergesidir.
13. Olimpiyatlara veya kurslara katılan öğrencilerin, yeni öğrencilerin yetişmesinde gerekli desteği
vermesi mümkün olmamaktadır. Öğrenciler çalışma ortamı bulmakta ve bir araya gelmekte sıkıntılar
yaşamaktadır.
14. Proje yarışmaları ve bilim olimpiyatlarına katılan öğretmen ve öğrenci sayısı sınırlıdır.
15. Üniversitelerin temel bilimlerinin (fizik, kimya, biyoloji) kapatılması, öğrencilerin yükseköğretimde
bu alanları yönelmesini ve ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin bu alanlara ilgilerinin kaybolmasına
neden olmaktadır.
16. Yürütülen bilim olimpiyatları ve projeler için girişimlere yeterince destek ve teşvik verilmemesi,
yürütülen çalışmaların, kişilerin bireysel çabalarından öteye geçememesine sebep olmaktadır.
17. Olimpiyat eğitimini tamamlamış öğretmenler bu çalışmalarının karşılığında herhangi bir şey
alamamaktadır.
18. Öğretmen seçme sınavında öğretmenlerin alanları dışındaki sorularla seçilmesi ve öğretmen
yetiştirme sisteminin sınava endeksli olması öğretmenlerin bilimsel çalışmalardan çok test çözme
odaklı kurslara yönlendirmektedir.
19. Olimpiyat sürecine ilişkin detaylı bilgi verilmemesi, sonuçlarının detaylı bir şekilde analiz
edilmemesi ve tecrübelerin yeterince paylaşılamaması da olimpiyatlara katılımı olumsuz yönde
etkilemektedir.
20. Olimpiyat hazırlama ekiplerinin geliştirilememesi, eleman sayısının azlığı özellikle fizik alanında
yaşanmaktadır.
21. Eğitim kurumlarında verilen fizik, kimya, biyoloji, matematik öğretiminin kalıcı olmaması ve sınava
endeksli olması kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
22. Tüm seçme ve yerleştirme sınavlarında test tekniğinin kullanılması bireyleri analitik düşünme
yöntemlerinden uzaklaştırmaktadır.
23. Bilim sanat merkezleri, etkin bir şekilde bilim olimpiyatları için kullanılamamaktadır. Nitekim bilim
olimpiyatlarına başvuran ve dereceye giren kurumlar incelendiğinde Bilim Sanat Merkezlerinin yer
almadığı görülmektedir. Bu durum Bilim Sanat Merkezlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığı konusunda
tereddütler yaratmaktadır.
24. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirme adına bilim olimpiyatları çok önemli bir araçtır. Ancak bilim
olimpiyatlarının bu özelliği gözden kaçırılmaktadır.
25. Ülkemizde yetiştirilen başarılı öğrenciler ve olimpiyatlarda derece alan öğrenciler; gelişmiş ülkeler
tarafından burslar verilerek transfer edilmektedir. Yurt dışına giden öğrenciler çoğunlukla geri
dönmemektedir. Bu durum ülkemiz acısından büyük bir kayıptır.
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ÖNERİLER
1. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek kurumların başında gelen Fen ve Anadolu Liselerinde
okutulan derslerin (özellikle temel bilimler fizik, kimya, biyoloji, matematik) öğretim programları farklı
olmalıdır.
2. Öğrenci ve öğretmenler için düzenlenen olimpiyat eğitimlerinin kapasitesi ve katılımı artırılmalıdır.
3. Olimpiyat sorularının yapısı, konu dağılımı vs. hakkında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirilmelidir.
4. Öğretmenlere olimpiyat sorularına benzer kalitede soru yazabilme becerisi kazandırılmalıdır.
5. Öğretmen yetiştirme ve alan bilgilerindeki eksiklikleri giderme süreci gönüllülükten çıkarılarak
zorunluluk haline getirilmelidir.
6. Özellikle öğrenci ve öğretmenlerin matematik ve fizikteki altyapı eksiklikleri kısa sürede
giderilmelidir.
7. İller düzeyinde ulusal matematik, fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar vs. olimpiyatları düzenlenmelidir.
Seçmeler yoluyla ulusal takımlar belirlenmelidir.
8. Kamu personeli seçme sınavlarında, öğretmen atamalarında alan bilgisi soruları artırılmalı,
mümkünse sadece alan soruları sorulmalıdır.
9. Derslere ait branşlaşma temel eğitimin ikinci kademesinde başlamalıdır. Örneğin fen ve teknoloji
dersi yerine fizik, kimya ve biyoloji dersleri olmalıdır.
10. Özellikle öğretmenlerin alanlarındaki bilgi eksiklikleri, düzenli olarak denetlenmeli ve düzenli olarak
bu eksiklikler giderilmeye çalışılmalıdır.
11. Öğretmenlerin soru sorma ve soru çözme teknikleri konusunda eksiklikleri hizmet içi eğitimlerle
giderilmelidir.
12. Üniversite giriş sınavlarında ve uluslararası bilim olimpiyatlarında üstün başarı gösteren
öğrencilerin (ilk 2000 kişi örneğin) temel bilimlere yönlendirilmesi sağlanmalı, bu kişilerin yüksek
lisans, doktora yapmaları, akademik kariyer yapmaları desteklenmeli hatta garanti altına alınmalıdır.
13. Olimpiyatlarda başarılı olan öğrenciler genellikle yurt dışında eğitimi tercih etmektedirler. Bu
öğrencilerin tekrar Türkiye’ye dönmesi için özendirici tedbirler alınmalıdır.
14. Öğretmenlerin üstün gayret ve yoğun çalışmaları sadece gönüllülük olmaktan çıkarılmalı ve teşvik
edici, destekleyici önlemler alınmalıdır.
15. Olimpiyatlarda görev alacak öğretmenlerin çok genç, tecrübesiz veya orta yaş üzerinde
olmamasına dikkat edilmelidir (30-40 yaş arasında olabilir).
16. Bilim sanat merkezleri ile Fen ve Anadolu Lisesi seçme sınavlarında sorulan sorular seçici ve
özenli olmalıdır.
17. Yürütülen çalışmalarla ilgili olimpiyat komitelerinde görevliler bakanlıkta kendilerine bir muhatap
bulabilmeli ve bu işlerle ilgilenen bir birim olmalıdır.
18. Olimpiyat hazırlama ekiplerinde görev alacak bireyler arttırılmalıdır.
19. Eğitim sistemimizde seçici sınavlar çoktan seçmeli test tekelinden kurtarılmalıdır.
20. İllerde olimpiyat çalışmaları için bilim merkezleri kurulmalı. Bilim merkezlerine öğrenciler gönüllü
olarak katılabilmelidir. Farklı okullardan katılım ile doğal süreç içerisinde seçimler yapılmalıdır.
21. Öğrencilerin yetiştirilmesinde kurulacak vakıf veya dernek gibi sivil toplum yapılanmaları görev
almalı. Bu çalışmalar için gerekli maddi destek vs. bu kanallar tarafından yürütülmelidir.
22. Dördüncü aşama eğitimi tamamlayan öğretmenlere, bilim uzmanlığı (başöğretmen) unvanı
verilmelidir.
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