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B�l�m ve Sanat Merkez�, özel yetenekl� olarak tanılanan öğrenc�lere; yetenekler�n� gel�şt�rmek
üzere destek eğ�t�m h�zmet� sunan özel eğ�t�m kurumudur.

Örgün eğ�t�m kurumlarına devam eden özel yetenekl� öğrenc�lere, yetenekler�n� gel�şt�rerek en
üst düzeyde kullanmalarını sağlamak �ç�n okul saatler� dışında, kend�ne özgü programlar
çerçeves�nde destek eğ�t�m� ver�r.

Özel eğ�t�m kurumu ya da örgün eğ�t�m veren okullara alternat�f değ�ld�r.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ (BİLSEM) NEDİR?



BİLSEM’İN RESMİ STATÜSÜ NEDİR? 

M�llî Eğ�t�m Bakanlığı merkez teşk�latında Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler�
Genel Müdürlüğü’nün b�r�m� olan Özel Yetenekl�ler�n Gel�şt�r�lmes� Da�re

Başkanlığı’na bağlı olarak h�zmet ver�r.



BİLSEM’DEKİ EĞİTİMDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

B�l�m ve Sanat Merkezler�nde, genel z�h�nsel yetenek, görsel sanatlar ya da müz�k
yetenek alanlarında özel yetenekl� olduğu, bakanlıkça bel�rlenen b�r sürec�n onunda

uzmanlar tarafından tanılanan öğrenc�lere eğ�t�m ver�l�r.



BİLSEM’E HANGİ SINIF DÜZEYLERİNDE ÖĞRENCİLER
ADAY GÖSTERİLEBİLİR?

Öğrenc� tanılama �şlemler�, 1, 2, 3 ve 4. sınıf sev�yeler�nde sınıf öğretmenler�
tarafından yetenek alanı/alanlarında aday göster�lecek öğrenc�ler �ç�n

kılavuz takv�m� doğrultusunda gerçekleşt�r�lecekt�r.



Aday gösterme sürec� okul yönlend�rme kom�syonları tarafından yürütülecekt�r.

Okul yönlend�rme kom�syonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcısı,
rehber öğretmen/ps�koloj�k danışman olarak görev yapan öğretmenler�n tamamı
ve her sınıf sev�yes�nden okul müdürünün bel�rleyeceğ� en az b�r sınıf
öğretmen�nden oluşturulacaktır.  

BİLİM VE SANAT MERKEZİ´NDE EĞİTİM ALACAK
ÖĞRENCİLER NASIL BELİRLENİYOR?



Her okulda her sınıf düzey�nde her b�r yetenek alanı �ç�n öğrenc� sayısının en fazla %20’s�
aday göster�leb�lecekt�r. 

B�r öğrenc� en fazla �k� yetenek alanından aday göster�leb�lecekt�r. 

Sınıf öğretmenler� tarafından öner�len öğrenc�ler �ç�n; EK 1 Gözlem Formu’nun çıktısı
doldurularak okul yönlend�rme kom�syonuna tesl�m ed�lecekt�r.

Kom�syon tarafından okulun aday göstereceğ� öğrenc�ler�n �lg�l� öğretmenlere tebl�ğ
ed�lmes� sonrasında gözlem formları sınıf öğretmenler� tarafından MEBBİS/e-Okul
Yönet�m B�lg� S�stemler� Modülüne �şlenecekt�r.

Bunun dışında ayrıca b�r başvuru gerçekleşt�r�lmez.



 Sınıf öğretmen� tarafından öner�len öğrenc�/öğrenc�ler�n gözlem formlarını
değerlend�rerek aday göster�lecek öğrenc�ler� bel�rlemek, 
Aday göster�lecek öğrenc�ler�n sınıf bazlı l�steler�n� �lg�l� sınıf öğretmenler�ne
tebl�ğ etmek, 
Aday göster�len öğrenc� b�lg�ler�n� kontrol etmek ve varsa gerekl� düzeltme
�şlemler�n� gerçekleşt�rmek, 
Res�m ve müz�k yetenek alanları ön değerlend�rme uygulamalarında gerekl�
ortamı sağlamaktır.

OKUL YÖNLENDİRME KOMİSYONUNU
 GÖREVLERİ NELERDİR?



GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANINDA BİREYSEL
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILMAKTADIR?

B�reysel değerlend�rmelerde Bakanlıkça bel�rlenen zekâ ölçeğ�/ ölçekler� kullanılacaktır.

Öğrenc�ler�n randevuları; RAM’ların sorumluluk bölgeler�nde bulunan öğrenc�, uygulayıcı
sayısı �le RAM’larda bulunan test bataryalarına göre ve takv�mde öngörülen tar�h
aralığında, resmî tat�ller�n dışında, randevu ver�lmeyen gün bırakılmaksızın
oluşturulacaktır. 



Değerlend�rmeler Bakanlıkça bel�rlenen ölçütler doğrultusunda yapılacaktır. 
Değerlend�rmeler 2 (�k�) oturumdan oluşacak ve her 1 (b�r) oturum 40 (kırk) dak�ka
sürecekt�r. 
Öğrenc� randevuları takv�mde öngörülen tar�h aralığında Merkez Tanılama Sınav
Kom�syonunun bel�rleyeceğ� değerlend�rme tar�hler� �ç�n de oluşturulacaktır. 
Değerlend�rmeye g�recek adaylar �ç�n gerekl� materyaller uygulama merkezler�nde
hazır bulundurulacaktır

RESİM/GÖRSEL SANATLAR YETENEK ALANINDA
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILMAKTADIR?



Değerlend�rmeler Bakanlıkça bel�rlenen ölçütler doğrultusunda
yapılacaktır. 
Öğrenc�ler�n randevuları; takv�mde öngörülen tar�h aralığında,
resm� tat�ller�n dışında, randevu ver�lmeyen gün bırakılmaksızın
oluşturulacaktır.
Değerlend�rmeler her gün �ç�n 4 (dört) oturum şekl�nde
gerçekleşt�r�lecekt�r. 

MÜZİK YETENEK ALANINDA
BİREYSEL DEĞERLENDİRME

NASIL YAPILMAKTADIR?



BİLSEM’E ADAY GÖSTERİLİP EĞİTİM ALMAYA HAK
KAZANAMAYAN ÖĞRENCİLER, TANILAMA SÜRECİNE

YENİDEN KATILABİLİR Mİ?

Bakanlıkça her eğ�t�m-öğret�m yılında güncellenerek yayınlanan
kılavuzda bel�rt�len başvuru şartlarını taşıdığı takd�rde, öğrenc� BİLSEM

tanılama ve yerleşt�rme sürec� �ç�n yen�den aday göster�leb�l�r.



ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİ İÇİN NASIL BİR
HAZIRLIK GEREKLİ?

Özel yeteneğ�n tanılanması �ç�n herhang� b�r hazırlık gerekl�
değ�ld�r.

Süreç; öğrenc�de var olan yeteneğ�n keşfed�lmes� esasına dayalı
olduğu �ç�n, “sınava hazırlık” g�b� b�r düşünceyle yapılacak
çalışmalar tavs�ye ed�lmez.



BAKANLIKÇA BELİRLENEN SINIF SEVİYESİ
DIŞINDAKİ ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER,

BİLSEM’DE EĞİTİM ALABİLİR Mİ?

BİLSEM’dek� eğ�t�mler, bel�rl� aşamalara ve programlara göre
�lerled�ğ� �ç�n Bakanlıkça bel�rlenen tanılama ve yerleşt�rme
sürec�n�n dışında ya da daha sonrasında özel yetenek tanısı

koyulan öğrenc�ler�n BİLSEM’e kaydı yapılamamaktadır. 
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