
Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları ve 
Değerlendirme Kriterleri 

1. Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirme süreci 13 Haziran 2022-12 
Ağustos 2022 tarihleri arasında öğrencilere Anadolu Sak Zekâ Ölçeği (ASİS) 
uygulanarak gerçekleştirilecektir.    

2. Öğrencilerin randevuları, rehberlik ve araştırma merkezinin hizmet bölgesinde 
bulunan öğrenci, uygulayıcı sayısı ile rehberlik ve araştırma merkezinde bulunan 
test bataryalarına göre oluşturulacaktır. Bu doğrultuda, değerlendirme süreci 1 gün 
için bir test bataryasına en fazla altı; bir uygulayıcı için ise en fazla dört uygulama 
yapılacak şekilde planlanacaktır. 

3. Öğrencilerin randevuları takvimde öngörülen resmi tatillerin dışında, randevu 
verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır. 

4. Değerlendirme sürecinde, yasal mazereti bulunmayan uygulayıcıların tamamı 
görevlendirileceklerdir. Öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan 
uygulayıcılar olmak üzere, RAM’da görev yapan uygulayıcının izinli olacağı 
günlerde veya RAM’daki uygulayıcı sayısının yetersiz kaldığı durumlarda da 
okul/kurumlarda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecektir. 

5. GCAT Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi Projesinde yer alan ASIS 
uygulayıcıları; öncelikle GCAT Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi Projesinin 
deneme uygulamalarını tamamlayacak; ardından ASIS uygulamalarına 
başlayacaklardır.  

6. Değerlendirmeler, rehberlik ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilecek olup 
rehberlik ve araştırma merkezinin fiziki koşullarının uygun olmaması ve 
değerlendirmenin gerçekleştirileceği kurumun da ilgili rehberlik ve araştırma 
merkezinin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartlarını taşıması halinde 
Bakanlığımızın bilgisi dâhilinde olması koşulu ile Bakanlığımıza bağlı diğer 
kurumlarda da gerçekleştirilebilecektir.  

7. Değerlendirmelerin yapılacağı kurumların belirlenmesinde öğrenci ve uygulayıcı 
hareketliliğinin asgariye indirilmesi göz önünde bulundurulacaktır. Ancak görev 
yaptığı rehberlik ve araştırma merkezinde değerlendirme gerçekleştirilmeyecek 
olması ya da değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından ilgili 
rehberlik ve araştırma merkezindeki uygulayıcı, Bakanlığımızın izni olması koşulu 
ile yine uygulayıcı hareketliliği asgari düzeyde tutulacak şekilde değerlendirme 
uygulamaları devam etmekte olan diğer bir rehberlik ve araştırma merkezinde 
görevlendirilebilecektir.  

8. Uygulayıcılar, derecesi her ne olursa olsun kendileri ile akrabalık bağı bulunan 
öğrencilerin değerlendirilmelerinde görevlendirilemeyeceklerdir. 
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9. Değerlendirme ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirmenin 
gerçekleştirildiği rehberlik ve araştırma merkezi; rehberlik araştırma merkezi 
dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen değerlendirme ve sonuçlarına ilişkin her türlü 
evrak ise bu kurumların sorumluluk alanında bulundukları rehberlik ve araştırma 
merkezi tarafından muhafaza edilecektir.  

10. Rehberlik ve araştırma merkezleri dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen 
değerlendirmelerde kullanılan test bataryaları, değerlendirmenin yapıldığı kurumun 
hizmet bölgesinde bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezinin sorumluluğundadır. 

11. MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden 
verilen randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri adayların kayıtlı olduğu örgün 
eğitim kurumlarınca 3 Haziran 2022 tarihinden itibaren “e-Okul Yönetim Bilgi 
Sistemi” üzerinden alınarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir. 
Okul müdürlükleri adaylara uygulama giriş belgelerini vermekle yükümlü 
olacaklardır.  

12. Adaylar kendilerine verilen giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte uygulamanın 
yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Uygulama giriş ve kimlik belgelerini 
değerlendirme öncesinde ibraz etmek zorundadırlar. Uygulama giriş ve kimlik 
belgelerinden herhangi birini ibraz edemeyen adaylar değerlendirmeye 
alınmayacaklardır.  

13. Öğrenciler uygulama giriş belgelerinde yazılı bulunan randevu saatinden en fazla 
yirmi dakika geciktikleri takdirde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin 
aşılmasından sonra değerlendirme merkezlerinde hazır bulunsalar bile sonraki 
randevuların aksamasına sebep olunacağından değerlendirmeye alınmayacaklardır.  

14. Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varılan durumlarda 
(öğrencinin, test performansını etkileyecek derecede görme, işitme engelinin olması; 
Türkçeye testin gerektirdiği kadar hâkim olmaması vb.) öğrenci değerlendirmeye 
alınmayacak olup durum tutanak altına alınarak il tanılama sınav komisyonları 
aracılığı ile Bakanlığımıza bildirilecek ve değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına 
yönelik nihai karar Merkezi Tanılama Sınav Komisyonunca verilecektir. 

15. Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme 
işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, 
değerlendirilmesi yapılan öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel 
Değerlendirme İşlemleri (Sınav Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama 
Girişi” ekranında  “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.  

16. Uygulayıcılar öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan 
“MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel 
Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.  



17. Değerlendirme ve sonuçlarının kayıt altına alınması, uygulayıcıların; gizliliğinin 
sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum 
müdürlüklerinin sorumluluğundadır.  


