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              Değerli Meslektaşlarımız,  
             Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) resim ve müzik yetenek alanlarında öğrenci seçmek amacıyla 
yapılacak ön değerlendirme uygulaması; birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için elektronik ortamda 
(tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar üzerinden) gerçekleştirilecektir. Uygulamadan önce, uygulama 
esnasında ve uygulamadan sonra siz değerli meslektaşlarımızın desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Kılavuz bu 
amaçla hazırlanmıştır.
              Uygulamada kullanılacak olan “Görsel Algı Testi” ve “Müzikal Yatkınlık  Testi” nin gizliliğinin sağlan-
ması uygulamayı yapan sınıf öğretmeni ile okul yönlendirme komisyonlarının sorumluluğunda olacaktır.
   Vereceğiniz destek ve katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.   

                     
   • Ön değerlendirme uygulamasına hak kazanan öğrencilerin listesini görme,
   • Resim yetenek alanında ön değerlendirmeye girecek olan öğrencileri uygulamaya alma,
   • Müzik yetenek alanında ön değerlendirmeye girecek olan öğrencileri uygulamaya alma, 
   • Resim ve müzik yetenek alanında ön değerlendirmeye girip uygulamayı tamamlayan veya
     tamamlayamayan öğrencilerin listesini görme  gibi iş ve işlemler meb.ai/bilsem adresi 
     üzerinden yürütülür.

ÖNEMLİ UYARI
 Resim ve müzik yetenek alanlarında öğrenci seçmek için yapılacak ön değerlendirme uygulamaları 
elektronik ortamda gerçeleştirileceğinden öğretmenlerimizin öncelikle tablet bilgisayarlarındaki internet tara-
yıcılarını, tablet bilgisayarları yoksa dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarındaki internet tarayıcılarını son ver-
siyonlarına güncellemeleri gerekmektedir. Uygulayıcılarımızın “Google Chrome Tarayıcı” programını kullan-
maları  tavsiye edilmektedir.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAYICI KILAVUZU

meb.ai/bilsem ADRESİNDEN YAPILACAK İŞ VE  İŞLEMLER

Resim ve müzik yetenek alanlarında yapılacak uygulamalar öğren-
cilerin giriş belgelerinde belirtilen tarih aralığında, 08.00 ile 17.00 
saatleri arasında sınıf öğretmeninin belirleyeceği bir gün ve saatte 
yapılabilir.

meb.ai/bilsem  adresinde  resim ve müzik ön değerlendirme 
uygulamalarının aktif olarak görülebilmesi:
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               Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları http://meb.ai/bilsem  alan adresi 
üzerinden sınıf öğretmenlerinin, okul rehber  öğretmen/psikolojik danışmanlarının veya okul idarecilerinin 
“Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanlarını doldurarak sisteme giriş yapmaları ile açılır. T.C. kimlik numaralı MEBBİS 
veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi şifreleriyle sisteme “Giriş” yaptıktan sonra karşılarına Resim-1’deki gibi bir 
ekran gelecektir. Uygulamayı yapma yükümlülüğü öncelikle sınıf öğretmenlerine aittir.

               Resim yetenek alanı ön değerlendirme süreci 13 - 17 Mart 2023 tarihlerinde 08.00 ile 17.00 
saatleri arasında test türü “Görsel Algı Testi” uygulaması ve sınıf / şube seçimi yapılarak gerçekleşti-
rilecektir. Müzik yetenek alanı ön değerlendirme süreci ise 20 - 24 Mart 2023 tarihlerinde 08.00 ile 
17.00 saatleri arasında test türü “Müzikal Yatkınlık Testi” uygulaması ve sınıf / şube seçimi yapılarak 
gerçekleştirilecektir. 
                 Uygulama başlatılmadan önce öğrencilerin gerekli hazırlıkları (tuvalet ihtiyacı gibi) tamam-
ladıkları  teyit  edilecektir.  Tüm  öğrenciler için ayrı ayrı olacak şekilde Resim-1’deki gibi 1. Aşama 
“Seçilen Öğrenciyi Teste Hazırla” başlığı seçilecek, daha sonra 2. Aşama “Seçilen Öğrencinin Testi-
ni Başlat” butonuna basılarak uygulama başlatılacaktır.   

GENEL BİLGİLER

ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMASI SAYFASINA GİRİŞ

Resim-1
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Resim-2

           Resim ve müzik yetenek alanları uygulamaları her öğrenci için bireysel olarak gerçekleştirileceğinden 
Resim-2’de verilen teste girmemiş ya da testi yarım kalmış öğrenciler ile testi bitmiş öğrenciler ekranda gö-
rülebilecektir. “Testi Bitmiş Öğrenciler” bölümünde bazı öğrenci isimlerinin kırmızı renk ile belirtilmesi bu 
öğrencilerin testte cevaplamadığı sorular bulunduğu anlamına gelmektedir. Sistem üzerinden bu öğrencileri 
seçerek “Eksik Sorulu Öğrencileri Yeniden Teste Al” butonuna tıklayınız. Daha sonra öğrencilerin testlerini 
yeniden başlatınız (Bu aşamada öğrencilerin karşısına sadece eksik bıraktıkları sorular gelecektir.) ve eksik 
soruları tamamlamalarını sağlayınız. Bir öğrencinin testi bittikten sonra diğer öğrenci aynı gün veya kılavuzda 
belirtilen diğer günlerden birinde ve uygulamanın yapılmasına uygun saat aralığında teste girebilecektir. Testin 
zamanında yapılması sınıf öğretmeni ile okul yönlendirme komisyonlarının sorumluluğunda olacaktır.

             Resim yetenek alanı uygulamasında Resim-3’teki, müzik yetenek alanı uygulamasında ise Resim-4’teki 
ekranlar görüntülenecektir. Her iki uygulamada da sorular için yönergeler vardır. Öğrenciler bu yönergeler 
doğrultusunda cevaplarını işaretledikten sonra “Sonraki Soru” butonuna basarak bir sonraki soruya geçecektir. 
 Görsel Algı Testi’nin her bir sorusu için cevaplama süresi 45 saniye olup sürenin tamamlanmasına 10 
saniye kala ekranda geri sayım sayacı görüntülenir. Cevaplama süresi içinde işaretleme yapılmayan sorular için 
daha sonra herhangi bir şekilde işaretleme yapılamayacaktır. Bu durumda öğrenci soruyu cevaplamamış kabul 
edilecektir. 
 Müzikal Yatkınlık Testi’nin her bir sorusu için ise cevaplama süresi 70 saniyedir. Bu süreye soruyu 
dinleme aşaması dâhildir.  Sürenin tamamlanmasına 10 saniye kala ekranda geri sayım sayacı görüntülenir. 
Cevaplama süresi içinde işaretleme yapılmayan sorular için daha sonra herhangi bir şekilde işaretleme yapıla-
mayacaktır. Bu durumda öğrenci soruyu cevaplamamış kabul edilecektir. 
 Uygulamaya başlamadan önce bu hususlar öğrenciye anlatılacak ve gerekirse ilk sorudan sonra bir 
sonraki soruya geçmek için öğrenciye yardım edilecektir. Daha sonra öğrenci herhangi bir sorunla karşılaşıl-
madığı sürece müdahale edilmeyecektir. Bu hususta da sorumluluk yine sınıf öğretmeni ile okul yönlendirme 
komisyonlarında olacaktır.

RESİM VE MÜZİK YETENEK ALANLARI ÖN DEĞERLENDİRME UYGULAMASI
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Resim-3

Resim-4

Adım 1: Cevabınızı seçtiğiniz zaman seçenek renk değiştirir.         

Adım 2: Sonraki soruya geçmek için buraya basınız.         

Adım 1: Cevabınızı seçtiğiniz zaman seçenek renk değiştirir.         

Adım 2: Sonraki soruya geçmek için buraya basınız.         
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MÜZİKAL YATKINLIK TESTİ UYGULAMA KOŞULLARI

       “Müzikal Yatkınlık Testi”ni gerçekleştirmek için;
1) Çocukların mouse/fare kullanma becerilerinin tam gelişmemiş olma ihtimaline karşı varsa öncelikle tablet 
bilgisayar kullanmayı tercih ediniz. Yoksa dokunmatik ekranlı dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar da kullana-
bilirsiniz.
2) İnternet tarayıcılarınızı son versiyonlarına güncelleyiniz. Uygulayıcıların “Google Chrome Tarayıcı” prog-
ramını kullanmaları  tavsiye edilmektedir.      
3) Öğrencileri uygulamaya alacağınız ortamın sessiz ve olumsuz dış etkenlerden yalıtılmış bir yer olmasını 
sağlayınız. 
4) Sorular sesli olacağından varsa kullanmaları için öğrencilere kulaklık veriniz. Kulaklık yoksa hoparlör veya 
benzeri bir aygıt ile sesin net bir şekilde duyulmasını sağlayınız.       

             Her iki uygulama da bitince Resim-5’teki gibi “Uygulamanız bitmiştir. Öğretmeninize haber veriniz.” 
yazılı bir ekran gelecektir. Bu ekran görüntülenmesi öğrencinin testi tamamladığı anlamına gelmektedir. Bun-
dan sonra diğer öğrencinin test uygulama sürecine geçilebilecektir.

Resim-5

GÖRSEL ALGI  TESTİ UYGULAMA KOŞULLARI

        “Görsel Algı Testi”ni gerçekleştirmek için;
1) Çocukların mouse/fare kullanma becerilerinin tam gelişmemiş olma ihtimaline karşı varsa öncelikle tablet 
bilgisayar kullanmayı tercih ediniz. Yoksa dokunmatik ekranlı dizüstü veya masaüstü bilgisayarlar da kullana-
bilirsiniz.
2) İnternet tarayıcılarınızı son versiyonlarına güncelleyiniz. Uygulayıcıların “Google Chrome Tarayıcı” prog-
ramını kullanmaları  tavsiye edilmektedir.      
3) Öğrencileri uygulamaya alacağınız ortamın sessiz ve olumsuz dış etkenlerden yalıtılmış bir yer olmasını 
sağlayınız.  
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POP-UP (AÇILIR PENCERE) ENGELLEMESI

       Görsel Algı ve Müzikal Yatkınlık Testleri açılır pencere ile çalışmaktadır. 
“Seçilen Öğrencinin Testini Başlat” butonuna tıklandığında açılır pencereye (pop-up) 
ulaşılamazsa genellikle “Adres Çubuğu” içinde en sağda uyarı görüntülenir. Uyarıya 
tıklayarak bu site için izin vermeniz gerekir. Aşağıdaki görüntüler farklı tarayıcılar (browser) için 
uyarının yeri hakkında bilgi vermektedir. Tarayıcı sürümüne göre uyarının rengi ve yeri 
değişebilir.  İster anlık olarak açılır pencereye (pop-up) izin verilebilir, isterseniz de ayarlar menüsünü 
kullanarak engellemeyi kaldırma işlemi yapabilirsiniz.       

POP-UP (AÇILIR PENCERE) ENGELLEMEYİ AYARLAR MENÜSÜNÜ                
KULLANARAK KALDIRMA

      
Adım 1: Sağ üstte bulunan üç noktaya tıklayın ve “Ayarlar”ı açın.
Adım 2: “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesine tıklayın.
Adım 3: “Site Ayarları” menüsünü açın.
Adım 4: İçerik kısmına gelin ve “Pop-Up’lar ve yönlendirmeler” seçeneğine tıklayın.
Adım 5: Pop-Up engelleme butonunu pasif hâle getirin.     

      
Adım 1:  Tarayıcı penceresinin sağ üstünde bulunan “Menüyü aç” simgesine tıklayın.
Adım 2: Açılan menüden “Seçenekler” kısmına tıklayın.
Adım 3: Sol sekmeden “Gizlilik ve Güvenlik” menüsünü açın.
Adım 4: Sayfayı aşağıya kaydırın ve “İzinler” alt başlığına ilerleyin.
Adım 5: “Açılır pencereleri engelle” maddesinin işaretini kaldırın.  

“Pop-Up’lar ve yönlendirmeler” menüsünde 
bir buton görünür. Eğer bu buton açıksa üze-
rinde “İzin verilen” şeklinde bir yazı    belirir. 
Butona tıklayın ve kapatın. 

Google Chrome

Firefox
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Adım 1: Tarayıcı penceresinin sağ üstünde bulunan “Kolay kurulum” simgesine tıklayın.
Adım 2: En altta bulunan “Tam tarayıcı ayarlarına git” butonuna tıklayın.
Adım 3: Sayfayı kaydırın, “Gizlilik ve Güvenlik” alt başlığına gelin.
Adım 4: “Site ayarları” sekmesine tıklayın.
Adım 5: İçerik kısmından “Pop-Up’lar ve yönlendirmeler” menüsünü açın.  
Adım 6: “İzin verildi” ibaresinin yanındaki butonu kapatın. 

      
Adım 1: Sağ üstte bulunan üç noktaya tıklayın ve “Ayarlar”ı açın.
Adım 2: Sayfayı kaydırın, “Tanımlama bilgileri ve site izinleri” alt başlığına gelin.
Adım 3: “Site İzinleri” sekmesine içinde “Açılır pencereler ve yeniden yönlendirmeler”e tıklayın.
Adım 4: “Engelle (önerilen)” ibaresinin yanındaki butonu kapatın.  

Opera

Edge (Internet Explorer)
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POP-UP (AÇILIR PENCERE) ENGELLEMEYİ ANLIK KALDIRMA

Buraya basarak açılır pencelere izin veriniz.         

Buraya basarak açılır pencelere izin veriniz.        

Buraya basarak açılır pencelere izin veriniz.         

Buraya basarak açılır pencelere izin veriniz.         

Google Chrome

Firefox

Opera

Edge (Internet Explorer)
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UYGULAMA ESNASINDA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR

               Uygulama esnasında karşılaşılabilecek her türlü sorun karşısında;

1) İnternet bağlantınızı kontrol ediniz.
2) Pop-Up (Açılır Pencere) engellemesini kaldırdığınızdan emin olunuz.
3) Gün ve saat aralıklarının doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
4) Üsteki durumlardan herhangi biri söz konusu değilse sayfayı kapatıp uygulamayı yeniden başlatınız.

5) Sorunun devam etmesi durumumda okul yönlendirme komisyonuna başvurunuz.

Uygulamayı kapatma ve yeniden başlatma durumları-
nın tamamında, kılavuzda belirtilen tarih ve saat ara-
lıklarında olmak koşuluyla öğrencinin soruları kaldığı 
yerden görüntülenmeye devam edecektir.

ÖNEMLİ UYARI


