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2016 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ
(1.ve 2. Sınıflar İçin )
TARİH

İŞLEM
Tüm ilkokul öğretmenlerine ve velilere “özel yetenekli öğrencilerin özellikleri” ve Bilim

05.10.2015
06.11.2015

ve Sanat Merkezlerine yönlendirme ile ilgili işlemler hakkında Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinin koordinasyonunda (okulların rehber öğretmenleri tarafından kendi
okullarında eğitim verilmesi, rehber öğretmeni olmayan okullara Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri tarafından destek verilerek) bilgilendirme yapılması

05.10.2015

İl Tanılama Sınav Komisyonunun Kurulması

09.11.2015

Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin gözlem formlarının e-okul

27.11.2015

sisteminden doldurulması

10.12.2015

Aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin http://www.meb.gov.tr
adresinden yayımlanması.

14.12.2015

Aday gösterilen ve grup taramasına alınacak öğrencilerin randevularının İl Tanılama

08.01.2016

Sınav Komisyonu tarafından düzenlenmesi ve velilere duyurulması

11.01.2016
29.04.2016

Grup taramalarının yapılması

05.05.2016

Grup tarama sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması.

09.05.2016

Bireysel değerlendirme için hak kazanan öğrencilerin randevularının İl Tanılama Sınav

20.05.2016

Komisyonu tarafından düzenlenmesi ve velilere duyurulması

23.05.2016
08.07.2016

Bireysel değerlendirmelerin yapılması

11.07.2016

Bireysel değerlendirme sonuçlarının Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel

27.07.2016

Müdürlüğü’ne bildirilmesi

10.08.2016

Bireysel inceleme sonucu “Bilim ve Sanat Merkezleri” ne yerleşme hakkı kazanan
öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması
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2016 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ
(3. VE 4. SINIFLAR)
TARİH

İŞLEM
Tüm ilkokul öğretmenlerine ve velilere “özel yetenekli öğrencilerin özellikleri” ve Bilim

05.10.2015
06.11.2015

ve Sanat Merkezlerine yönlendirme ile ilgili işlemler hakkında Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinin koordinasyonunda (okulların rehber öğretmenleri tarafından kendi
okullarında eğitim verilmesi, rehber öğretmeni olmayan okullara Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri tarafından destek verilerek) bilgilendirme yapılması

05.10.2015

İl Tanılama Sınav Komisyonunun Kurulması

09.11.2015

Aday gösterilen öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin veliler tarafından banka hesabına

27.11.2015

yatırılması ve gözlem formlarının e-okul sisteminden doldurulması

06.01.2016

Aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin http://www.meb.gov.tr
adresinden yayımlanması

26.01.2016

Öğrencilerin sınav giriş belgelerini bağlı bulundukları okul müdürlüklerine

12.02.2016

onaylattırılması

14.02.2016

Grup Tarama Sınavı ( Pazar Saat:10.00 )

16.02.2016

Grup tarama sınav soru ve cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr adresinden
yayımlanması

09.03.2016

Grup tarama sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanması

21.03.2016

Bireysel değerlendirme için hak kazanan öğrencilerin randevularının İl Tanılama Sınav

30.03.2016

Komisyonu tarafından düzenlenmesi ve velilere duyurulması

04.04.2016
24.06.2016

Bireysel değerlendirmelerin yapılması

27.06.2016

Bireysel değerlendirme sonuçlarının Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel

16.07.2016

Müdürlüğü’ne bildirilmesi

10.08.2016

Bireysel inceleme sonucu “Bilim ve Sanat Merkezleri” ne yerleşme hakkı kazanan
öğrencilerin www.meb.gov.tr adresinden duyurulması
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1. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki
özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim
kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin
farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını
sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır. Bu
merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme,
özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş
eğitim programlarına alınırlar.
Ülkemizde özel yetenekli öğrenciler için en kapsamlı eğitim modeli “Bilim ve
Sanat Merkezleri”dir. 69 ilde 83 bilim ve sanat merkezimiz bulunmaktadır.
Hedefimiz tüm illerde bilim ve sanat merkezlerinin açılmasıdır.
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama
takvimine göre yapılmaktadır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk defa merkezi
sınavla 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinden öğrenci seçimi yapılmış yeterli performans
gösteren öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınmışlardır.
2015-2016 eğitim öğretim yılında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi 1, 2, 3 ve 4.
sınıf seviyelerinden olacaktır. Ancak bu yıl ilk defa 1. ve 2. sınıflar ile 3. ve 4.
Sınıflar için merkezi sınavlar farklı tarihlerde yapılacaktır.
İllerde bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri
ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere “İl Tanılama Sınav Komisyonu”
oluşturulacaktır. İl tanılama sınav komisyonu özel eğitim ve rehberlik
hizmetlerinden

sorumlu

milli

eğitim

müdür

yardımcısı/şube

müdürü

başkanlığında bilim ve sanat merkezi müdürü/müdürleri, rehberlik ve araştırma
merkez müdürleri olmak üzere en az 3, en fazla 7 üyeden oluşturulacaktır.
Oluşturulan bu komisyon Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmekten sorumlu
olacaktır.
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2. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ADAY GÖSTERME
2015-2016 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıfa devam edip resim,
müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık
gösterdiği

düşünülen

öğrencilerin

sınıf

öğretmenleri

tarafından

aday

gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.
ÖNEMLİ: Öğrenci gözlem formları belirtilen zamanda ve öğretmenler tarafından
doldurulacaktır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
tanılama takviminde belirtilen gözlem formlarının doldurulma süresi geçtikten sonra
herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

1.ve 2. SINIF DÜZEYİ

1.ve 2.

sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilecek

öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim yetenek, müzik yetenek, genel
zihinsel yetenek) gözlem formları 09 Kasım – 27 Kasım 2015 tarihleri arasında
e-okul sistemi üzerinden Şekil 1 ‘deki aşamalar izlenerek doldurulacaktır.
Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin; genel
zihinsel yetenek- resim, genel yetenek-müzik, resim-müzik.
Gözlem formlarında her yetenek alanı için ortak soruların yanında öğrencinin
aday gösterildiği yetenek alanındaki becerisini ölçen sorular ayrı ayrı
doldurulacaktır.
1. ve 2. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul
sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerden grup tarama sınavına
girecek olanların listesi 10 Aralık 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr
adresinden yayınlanacaktır.
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3.ve 4. SINIF DÜZEYİ
3. ve 4. sınıf düzeyinde olup aday gösterilen ve Bilim ve Sanat Merkezi Grup
Tarama Sınavına girecek öğrencilerin velileri tarafından 35.00 TL sınav ücretini
09 Kasım - 27 Kasım 2015 tarihleri arasında MEB Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar
Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden

herhangi birine “Kurumsal

Tahsilat Programı” aracılığı ile ATM veya internet bankacılığı üzerinden
yatırmaları gerekmektedir.
3. ve 4. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen ve
belirtilen banka hesaplarına ücretlerini yatıran öğrencilerin yetenek alanlarına
göre (resim, müzik, genel yetenek) gözlem formları 09 Kasım - 27 Kasım 2015
tarihleri arasında e-okul sistemi üzerinden Şekil 1 ‘deki aşamalar izlenerek
doldurulacaktır.
Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin;
genel yetenek- resim, genel yetenek-müzik, resim-müzik.
Gözlem formlarında her yetenek alanı için ortak soruların yanında öğrencinin
aday gösterildiği yetenek alanındaki becerisini ölçen sorular ayrı ayrı
doldurulacaktır.
3 ve 4. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul
sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerden merkezi sınava
girecek olanların listesi 06 Ocak 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr
adresinden yayınlanacaktır.
Şekil 1.
1. Aşama

7

2. Aşama

3. Aşama

4. Aşama

8

5.Aşama

6.Aşama
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3. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM
SÜRECİ
2015-2016 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim
süreci 1, 2, 3, 4. sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından aday
gösterilen öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün

yayınladığı

takvim

doğrultusunda

iki

aşamada

gerçekleştirilecektir.
Birinci aşama; sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin grup
tarama sınavına girmesi,
İkinci aşama; grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin
yetenek alanlarına göre ( resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel
değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlanacaktır.

4. GRUP TARAMA SINAVININ UYGULANMASI
1.ve 2. sınıf düzeyindeki öğrenciler ile 3. ve 4. sınıf düzeyindeki öğrenciler için
yapılacak grup tarama sınavı uygulama tarihi ve uygulanış şekli bakımından
farklılık göstermektedir.
ÖNEMLİ: Bilim ve Sanat Merkezleri için resim, müzik ve genel zihinsel yetenek
alanlarından

aday

gösterilen

öğrencilerin

hepsi

grup

tarama

sınavına

gireceklerdir. Grup tarama sınavına girmeyen öğrenciler bireysel değerlendirmeye
alınmayacaklardır.

1.ve 2. SINIF DÜZEYİ
1. ve 2. sınıf düzeyinde olup gözlem formu doldurulan ve grup tarama sınavına
alınacak öğrencilerin listesi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir.
İl tanılama sınav komisyonları tarafından 14 Aralık 2015- 08 Ocak 2016
tarihleri arasında öğrencilerin sınava girecekleri yer (öncelik Bilim ve Sanat
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Merkezleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) tarih ve saat ile ilgili bilgiler
düzenlenerek devam ettikleri örgün eğitim kurumunca velilerine duyurulacaktır.
1. ve 2. sınıflar grup tarama sınavı il tanılama sınav komisyonu tarafından
velilere verilen tarih ve uygulama yerlerinde, 10-20 kişilik gruplara elektronik
ortamda tablet uygulaması ile 11.01.2016- 29.04.2016 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
1. ve 2. sınıflar grup tarama sınav sonuçları 05 Mayıs 2016 tarihinde öğrenci
kimlik numarası ve doğum tarihi ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden
öğrenilebilecektir.
3.ve 4. SINIF DÜZEYİ

3. ve 4. sınıf düzeyi için Grup Tarama Sınavı Bakanlığımızın Ölçme ve
Değerlendirme

Genel

Müdürlüğü

tarafından

merkezi

sınav

şeklinde

uygulanacaktır.
3. ve 4. sınıf düzeyinde olup merkezi sınava girecek öğrencilerin sınav giriş
belgeleri bağlı bulundukları okul müdürlüklerince 26.01.2016-12.02.2016
tarihleri arasında çıktısı alınarak onaylanacak ve öğrencilere verilecektir.
3. ve 4. sınıflar Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı 14 Şubat 2016
tarihinde saat: 10.00’da Bakanlıkça belirlenecek 81 il ve ilçe merkezlerinde
gerçekleştirilecektir.
Sınav soru ve cevap anahtarları 16 Şubat 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr
adresinden yayımlanacaktır.
Sınav sonuçları 09 Mart 2016 tarihinde öğrenci kimlik numarası ve doğum tarihi
ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.
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5. 3. VE 4. SINIF DÜZEYİ İÇİN YAPILAN MERKEZİ SINAVA
GİRERKEN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER
2016 BİLSEM Sınav Giriş Belgesi; Öğrenciler sınava sadece öğrenim gördükleri
okul müdürlükleri tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile gireceklerdir.
Onaylı

sınav

giriş

belgesi

yanında

olmayan

öğrenciler

sınava

alınmayacaktır.
Öğrencilerin cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı v.b iletişim araçları, databank,
dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan cihazlar vb. teçhizat,
fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlar ile sınav binasına girmelerine engel
olunarak, anılan cihazlar ile gelenler bina içine alınmayacaklardır.

6. GRUP TARAMA SINAV SONUÇLARININ
HESAPLANMASI
3. ve 4. sınıflar için yapılan grup tarama sınavının değerlendirilmesi 300 puan
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları
dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

7. SINAV İTİRAZLARI
Öğrenciler sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve
cevap anahtarının http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlandıktan sonra en geç
5 (beş) gün içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların
öğrencilere duyurulmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapacaklardır.
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Öğrenciler, itiraz başvurularını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve
Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine 20 TL (Yirmi TL KDV
Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu
dilekçeyle yapacaklardır.
ÖNEMLİ: Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile banka dekontu, T.C.

kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan
itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8. BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER
Grup tarama sınav sonuçları açıklandıktan sonra sınav performansları dikkate
alınarak öğrenciler yetenek alanlarına (resim, müzik, genel zihinsel yetenek) göre
bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
İl Tanılama Sınav Komisyonu;
İl

Özel

Eğitim

Hizmetleri

Sorumlu

İl

Milli

Eğitim

Müdür

Yardımcısı/Şube Müdürü Başkanlığında, Bilim ve Sanat Merkezi
Müdürleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Müdürlerinden oluşan en
az 3 en fazla 7 kişi ile oluşturulacaktır.
İl Tanılama Sınav Komisyonunun Görevleri
1. Genel zihinsel ve özel yetenek/beceri alanında, bireysel incelemeye
alınacak öğrencilerle ilgili tanılama sürecini yönetmek,
2. Resim

yetenek/beceri

değerlendirme

komisyonu

ve

müzik

yetenek/beceri değerlendirme komisyonunu oluşturmak,
3. Resim ve müzik alanında değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısını
dikkate alarak komisyon/komisyonlar oluşturmak,
4. Üniversite ilgili bölümleri, konservatuar öğretim üyeleri ve güzel
sanatlar lisesi öğretmenleri öncelikli olmak üzere, görsel sanatlar ve
müzik alanında yeterli sayıda öğretmen görevlendirerek komisyonun
oluşumunu sağlamak,
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5.

Bireysel inceleme ve değerlendirme sürecinde görevlendirileceklerin
onay ve izin işlemlerini yürütmek,

6. Bireysel inceleme ve değerlendirme süreci için uygun sınav ortamını
sağlamak,
7. Bireysel inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre sıralanan
öğrenci listesini Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne göndermek.
Resim yetenek/beceri değerlendirme komisyonu üyeleri
Resim alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılamaları ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan komisyon;
a) Üniversitelerin,
b) Güzel sanatlar fakültelerinin,
c) Güzel sanatlar liselerinin,
ç) Bilim ve Sanat Merkezlerinin,
ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere en az 3 en fazla 5 üyeden oluşur.
Resim yetenek/beceri değerlendirme komisyonun görevleri
Resim yetenek/beceri değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır;
a) Resim alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ölçütler
doğrultusunda yapmak.
b) Değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan öğrenci listelerini il tanılama
sınav komisyonuna göndermek.
Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonu üyeleri
Müzik alanında özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerin tanılanmaları ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere oluşturulan komisyon;
a) Üniversitelerin,
b) Konservatuvarların,
c) Güzel sanatlar liselerinin,
ç) Bilim ve Sanat Merkezlerinin,
ilgili alan öğretmenlerinden olmak üzere en az 5 üyeden oluşur.
Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonun görevleri
Müzik yetenek/beceri değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır:
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a) Müzik alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemelerini Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ölçütler
doğrultusunda yapmak.
b) Değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulan öğrenci listelerini il tanılama
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sınav komisyonuna göndermek.
V
E
1.ve 2. SINIF DÜZEYİ
1. ve 2. Sınıflar için, grup tarama sonuçları açıklandıktan sonra İl Tanılama
Sınav Komisyonu tarafından öğrencilerin 09 Mayıs 2016- 20 Mayıs 2016
tarihleri

arasında

yetenek

alanlarına

göre

randevularının

düzenlenip,

öğrencilerin okullarına duyuru yapılacaktır.
1. ve 2. Sınıflar için yetenek alanlarına göre öğrencilerin bireysel incelemeleri
23 Mayıs - 08 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılarak 11 - 27 Temmuz
2016 tarihleri arasında sonuçlar Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün belirteceği formata göre iletilecektir.
10.08.2016 tarihinde bireysel inceleme sonucunda Bilim ve Sanat Merkezlerine
yerleşme hakkı kazanan öğrenciler www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
3.ve 4. SINIF DÜZEYİ
3. ve 4. Sınıflar için, grup tarama sonuçları açıklandıktan sonra İl Tanılama
Sınav Komisyonu tarafından öğrencilerin 21 – 30 Mart 2016 tarihleri arasında
yetenek alanlarına göre randevularının düzenlenip, öğrencilerin okullarına
duyurusu yapılacaktır.
3. ve 4. Sınıflar için yetenek alanlarına göre bireysel incelemelerinin 04 Nisan 24 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılarak 27.06.2016- 16.07.2016 tarihleri
arasında sonuçlar Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
belirteceği formata göre iletilecektir.
10.08.2016 tarihinde bireysel inceleme sonucunda Bilim ve Sanat Merkezlerine
yerleşme hakkı kazanan öğrenciler www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
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