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İlgi: Mensa Türkiye Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği (“Mensa Türkiye”) 
ile Sayın Kurumunuz arasındaki işbirliği olanaklarının araştırılması  
 
 
 
 
Sayın Bayanlar/ Baylar, 
 
 
Sizlere 21 Ocak 2010 tarihinde gönderdiğimiz yazıda “Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında Nobel Ödülünü alacak bilim adamlarını yetiştirebilmek için, 
ülkemizde normalin üstünde yetenek, motivasyon ve yaratıcılık bileşenlerini 
barındıran bireyleri ortaya çıkarmamız gerekmektedir.” şeklinde bir cümle 
kullanmış ve buna bağlı olarak da “özel sektör şirketleri ve vakıflarla yakından 
çalışılacaktır. Onların sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki öğrenci eğitim 
bursu kontenjanları için, kendisine üye olan ama maddi olanakları imkan 
vermeyen öğrencileri yönlendirilecektir.” şeklinde bir cümle ile çocuklara burs 
olanağı sağlanması için bir çaba sağlayacağımız ifade edilmişti. 
 
Daha önce yaşanmış kötü tecrübelerle halkımızda ve buna bağlı olarak Sayın 
Genel Müdürlüğünüzde oluşmuş olabilecek “genç beyinler bulunup, verilecek 
burslarla yurt dışına götürülerek beyin göçüne yol açılacak” imajının derneğimiz 
üzerinde de oluşması bizleri oldukça üzecektir. Bizim dernek olarak bu tür bir 
kumpas’ın içinde yer almayacağımız derneğin kurucuları ve başkanı 
araştırıldığında rahatlıkla anlaşılmaktadır. 
 
Derneğimiz Uluslararası Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Topluluğu olarak bilinen 
Mensa ile işbirliği yaptığı gibi bu konuda faaliyet gösteren başka 
organizasyonlarla da işbirliği içindedir. Derneğimize üye olanlar aynı anda Mensa 



üyesi de olabilecekleri gibi bu kendi tercihlerinde olup, şahsi bilgilerinden ad ve 
soyadları dışında herhangi bir bilgi Mensa ile paylaşılmamaktadır. 
 
Mayıs 2010 içinde 18 yaş ve üstü başvuru yapanlar bir bölümü sınava girmiş, 
130 IQ ve üstündeki 150’ye yakın kişi derneğimize katılmaya hak kazanmıştır. 
Bu sayı her geçen gün artmaktadır. 
 
 
Ekte genel kurul sonrası kabul edilmiş olan tüzüğümüzde yer alan faaliyet ve 
hedeflerimizi yerine getirebilmek amacıyla 18 yaş ve altındakiler için de 2010-
2011 Eğitim-Öğretim yılında “XXX (Bu bilgi sadece Bakanlık ile paylaşılmıştır)” 
kitapçıkları kullanılarak Genel Yetenek Testi yapmayı planlıyoruz. 
 
Bu konuda gerekli prosedürlerin bizlerle paylaşılmasını ve izinlerin verilmesini 
arz ederiz. 
 
Bunun yanında şahsen, yöneticisi olduğum dernekler veya üyesi olduğum TOBB 
Genç Girişimciler Kurulu adına ulusal ve uluslararası alanda şirket ve kurumlara 
“Gelecek”, üniversite ve lise düzeyinde ise “Girişimcilik” konusunda konferanslar 
verdiğimi hatırlatır, her 2 konuda sayın bakanlık ve genel müdürlüğünüzün de 
emrinde olduğumu iletmek isterim. 
 
 
 
 
Saygılarımla, 
 

 
Alphan Manas 
Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği Başkanı 
 
 
Ekler:  
 
Ek-1:  Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği tüzüğü  
 

 
 


