
TAKVİM 

 

2016-2017 eğitim öğretim yılı "Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama" 

sürecinin hedef kitlesi 1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeyinde olup genel zihinsel, resim ve müzik 

yetenek alanında sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerdir. Bu eğitim 

öğretim yılında tanılama süreci 1. ve 2. sınıflara farklı 3. ve 4. sınıflara farklı takvim ve 

uygulamalar ile yürütülecektir. Tanılama sürecinin planlı bir şekilde yürütülebilmesi için İl 

Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordinasyon sağlamak amacıyla bir irtibat görevlisinin adının  

(özellikle özel eğitim ve rehberlik şubesinde görevli şef/memur) ekli listedeki bilgiler ile 

birlikte tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacak 

iş ve işlemler aşağıdaki takvim doğrultusunda yapılacaktır. 

1. Okulların Bilgilendirilmesi 

09.10.2015	

06.11.2015 
BİLSEM olan illerdeki tüm sınıf öğretmenlerine ve velilere “özel 
yetenekli öğrencilerin özellikleri” ve BİLSEM’e yönlendirme ile ilgili 
işlemler hakkında RAM’ların koordinasyonunda(Okulların rehber 
öğretmenleri tarafından kendi okullarında eğitim verilmesi, rehber 
öğretmeni olmayan okullara Ram'dan destek verilerek)  bilgilendirme 
yapılması 

 
2. İl Tanılama Sınav Komisyonlarının Kurulması 

 

05.10.2015	 İl Tanılama Sınav Komisyonlarının Kurulması 

 
3. Aday Gösterme İşlemi 

 
 
 

09.11.2015	

27.11.2015 

Öğretmenleri tarafından aday gösterilecek öğrencilerin yetenek alanlarına 
göre (resim yetenek, müzik yetenek, genel zihinsel yetenek)  gözlem 
formları e-okul sistemi başvuru işlemleri modülünden doldurulacaktır. 
Bir öğrenciyi en fazla iki yetenek alanında aday gösterebilirler.  

10.12.2015 
1. ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan 
öğrencilerin listeleri http://www.meb.gov.tr internet adresinden 
yayımlanacaktır. 

 
 

09.11.2015	

27.11.2015 

3. ve 4. sınıf düzeyinde aday gösterilen öğrencilerin sınav giriş 
ücretlerinin Ölçme Değerlendirme Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından belirtilen banka hesabına yatırılması ve gözlem formlarının 
e-okul sisteminden doldurulması gerekmektedir. Öğretmenler yetenek 
alanlarına (resim, müzik, genel zihinsel yetenek) aday gösterdikleri her 
öğrenci için gözlem formunu dolduracaklardır. Bir öğrenciyi en fazla iki 
yetenek alanında aday gösterebilirler. 

06.01.2016 

 3. ve 4. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan 

öğrencilerin listeleri http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden 

yayımlanacaktır. 

 

1.ve  2. Sınıflar için 

3.ve  4. Sınıflar için 



 
4. Grup Tarama Sınavının Uygulanması 

 
 
 

 

14.12.2015 

08.01.2016 

1. ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve  grup taramasına alınacak 

öğrencilerin randevularının  İl Tanılama Sınav Komisyonu tarafından 

düzenlenmesi ve velilere duyurulması gerekmektedir. 

11.01.2016 

29.04.2016 

1. ve 2. sınıf düzeyindeki öğrencilerin grup taramaları belirtilen tarihlerde 

İl Tanılama Sınav Komisyonlarının belirlediği yerlerde (öncelik bilim ve 

sanat merkezleri ve rehberlik ve araştırma merkezleri olmak üzere)  tablet 

üzerinden yapılacaktır. 

05.05.2016 
1. ve 2. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin Grup Tarama Sınav  Sonuçları 

http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. 

 
 
 
 

09.02.2016 

3. ve 4. sınıf düzeyinde aday olan öğrencilerin  fotoğraflı sınav giriş 

belgelerinin internet ortamından yayımlanması ve okul müdürlüklerince 

çıktısının alınarak onaylanması ve öğrenci velisine verilmesi 

gerekmektedir. 

14.02.2016 

3. ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin Grup Tarama Sınavı 

14.02.2016 Pazar günü Saat:10.00’da 81 il/ilçe merkezinde 

yapılacaktır.  

16.02.2016 
3. ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin grup tarama sınav soru ve cevap 

anahtarı http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. 

09.03.2016 

3. ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin  

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

yayımlanacaktır. 

21.03.2016 

30.03.2016 

3. ve 4. Sınıf düzeyinde aday gösterilen ve grup tarama sınavında yeterli 

performansı gösteren öğrencilerden bireysel değerlendirmeye 

alınacakların randevuları  İl Tanılama Komisyonu tarafından 

düzenlenecek ve velilere duyurulacaktır. 

04.04.2016 

24.06.2016 

3. ve 4. Sınıf düzeyinde Grup taramasında yeterli performansı gösteren 

öğrencilerin yetenek alanlarına (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) 

göre bireysel değerlendirmeleri yapılacaktır. 

 
 
 
 

1.ve  2. Sınıflar için 

3.ve  4. Sınıflar için 



 
5. Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması 

 
 
 
 

09.05.2016 

20.05.2016 

1. ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve grup tarama sınavında yeterli 

performansı gösteren öğrencilerden bireysel değerlendirmeye 

alınacakların randevuları İl Tanılama Komisyonu tarafından 

düzenlenecek ve velilere duyurulacaktır. 

23.05.2016 

28.06.2016 

1. ve 2. sınıf düzeyinde Grup taramasında yeterli performansı gösteren 

öğrencilerin yetenek alanlarına (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) 

göre bireysel değerlendirmeleri yapılacaktır. 

 
 
 
 
 

21.03.2016 

30.03.2016 

3. ve 4. Sınıf düzeyinde aday gösterilen ve grup tarama sınavında yeterli 

performansı gösteren öğrencilerden bireysel değerlendirmeye 

alınacakların randevuları İl Tanılama Komisyonu tarafından 

düzenlenecek ve velilere duyurulacaktır. 

04.04.2016 

24.06.2016 

3. ve 4. Sınıf düzeyinde Grup taramasında yeterli performansı gösteren 

öğrencilerin yetenek alanlarına (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) 

göre bireysel değerlendirmeleri yapılacaktır. 

 
 

6. Bilim ve Sanat Merkezleri Tanılama Sonuçlarının Açıklanması 
 

27.06.2016 

16.07.2016 

1, 2, 3 ve 4. Sınıf düzeyinde yetenek alanlarına göre yapılan bireysel 

değerlendirme sonuçları Genel Müdürlüğe istenen şekilde bildirilecektir. 

10.08.2016 
Bireysel inceleme sonucu BİLSEM'e yerleşme hakkı kazanan öğrenciler 

www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. 

 
 

1.ve  2. Sınıflar için 

3.ve  4. Sınıflar için 


