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2017-2018 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ:1

TARİH İŞLEM

23.10.2017
31.10.2017

İl Tanılama Sınav Komisyonunun Kurulması

24.10.2017
10.11.2017

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi ile İlgili İşlemler Hakkında 
Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması

13.11.2017
29.11.2017

Grup Tarama Uygulaması Giriş Ücretlerinin Banka Hesabına Yatırılması,
Öğrenci Gözlem Formlarının Sınıf Öğretmenleri Tarafından e‐Okul Sisteminde 
Doldurulması

04.12.2017
08.12.2017

Gözlem Formu Doldurulan Öğrencilerin http://www.meb.gov.tr İnternet 
Adresinden İlan Edilmesi ve Gerekli Düzeltmelerin Yapılması.

11.12.2017
22.12.2017

Grup Tarama Uygulamasına Girecek Öğrencilerin MEBBİS/BİLSEM İşlemleri 
Modülü Üzerinden Uygulamaların Yapılacağı Merkezlere İl Tanılama Sınav 
Komisyonu Tarafından Yerleştirilmesi

26.12.2017
05.01.2018

Grup Tarama Uygulamasına Girecek Öğrencilerin Giriş Belgelerinin e‐Okul 
Sistemi Üzerinden Verilmesi

06.01.2018
04.03.2018

Grup Tarama Uygulamalarının Yapılması

09.03.2018
Grup Tarama Uygulama Sonuçlarının http://www.meb.gov.tr Adresinden İlan 
Edilmesi
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2017-2018 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇİM TAKVİMİ:2

TARİH İŞLEM

12.03.2018
16.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtiraz

19.03.2018
30.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi

14.03.2018
26.03.2018

Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Randevularının İl Tanılama 
Sınav Komisyonu Tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Üzerinden Düzenlenmesi

27.03.2018
Bireysel Değerlendirmeye Alınacak Öğrencilerin e‐Okul Sistemi Üzerinden Giriş 
Belgelerinin Verilmesi

02.04.2018
08.06.2018

Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

20.06.2018
Bireysel Değerlendirme Sonucunda “Bilim ve Sanat Merkezleri”ne Kayıt Hakkı 
Kazanan Öğrencilerin www.meb.gov.tr Adresinden Duyurulması

21.06.2018
27.06.2018

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz

28.06.2018
06.07.2018

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi

16.07.2018
31.08.2018

Bilim ve Sanat Merkezlerine Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
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ÖĞRECİ SEÇİMİ - TANILAMA

Başvur Tarihleri: 13-29 KASIM 2017
Seviye: İlkokul 1,2 ve 3. sınıflar
Sınav Ücreti:  50 TL

1. 2. ve 3. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday 
gösterilen öğrenciler en fazla iki alanda aday gösterilebilir.
Genel zihinsel-Resim-Müzik

Sınav ücretini yatıran öğrencilerin yetenek alanlarına göre gözlem 
formları sınıf öğretmenleri tarafından  13 kasım-29 kasım 2017 tarihleri 
arasında e-okul sistemi üzerinden doldurulacaktır.
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ÖĞRECİ SEÇİMİ - SINAV ÜCRETİ

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin

Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ya da Halk Bankası
ATM’lerinden - İnternet bankacılığı - Kurumsal tahsilat programı

Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırılabilir.

Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet 
adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler 
dikkatlice okunarak takip edilmelidir.

ÖNEMLİ: Ücretini yatırdığı hâlde e‐okul sistemi üzerinden sınıf 
öğretmeni tarafından gözlem formu doldurulmayan öğrenciler tablet 
bilgisayar grup tarama uygulamasına alınmayacaktır.
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E-OKUL İŞLEMLERİ: 1
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E-OKUL İŞLEMLERİ: 2
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E-OKUL İŞLEMLERİ: 3
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E-OKUL İŞLEMLERİ: 4
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E-OKUL İŞLEMLERİ: 5
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ÖĞRECİ SEÇİMİ

Gözlem formu doldurulduktan ve kaydetme işlemi tamamlandıktan 
sonra raporlama butonuna tıklanıp öğrencinin aday gösterildiği yetenek 
alanları ile ilgili iki çıktı alınacak ve bu belgeler aday gösteren sınıf 
öğretmeni ile okul idarecisi tarafından imzalanacaktır.
Okul idaresi raporun bir örneğini imza karşılığında veliye teslim 
edecek, bir örneğini okulda muhafaza edecektir.
Öğrencilerin hangi yetenek alanından aday gösterildiği 
04‐08 Aralık 2017 tarihinde www.meb.gov.tr duyurulacaktır.

ÖNEMLİ:
 Öğrencinin aday gösterildiği yetenek alanlarında bir değişiklik 
yapılması söz konusu ise gerekli düzeltmelerin 04‐08 Aralık 2017 tarihleri 
arasında e‐okul sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Belirtilen tarihten sonra öğrencinin yetenek alanı ile ilgili herhangi bir 
değişiklik yapılmayacaktır.
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GRUP TARAMA SINAVI

Grup tarama uygulamasına girecek öğrencilerin randevuları il tanılama 
sınav komisyonu tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden 
11‐22 Aralık 2017 tarihleri arasında hafta sonları 09.30, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.30 saatlerinde günlük 5 oturum olacak şekilde planlanacaktır.

26 Aralık 2017 – 05 Ocak 2018 tarihleri arasında,
Grup Tarama Uygulamasına Girecek Öğrencilerin Giriş Belgelerinin 
e‐Okul Sistemi Üzerinden Verilmesi.
Belgeler öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler 
bilgilendirilecektir.

06 Ocak 2018 – 04 Mart 2018 tarihleri arasında,
Grup Tarama Uygulamalarının Yapılması
Tablet bilgisayarla yapılacak grup tarama uygulaması, il tanılama sınav
komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde yapılacaktır.
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GRUP TARAMA SINAVI

ÖNEMLİ:
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarından aday gösterilen 
öğrencilerin tamamı grup tarama uygulamasına girecektir. 
Grup tarama uygulamasına girmeyen öğrenciler bireysel 
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Grup tarama uygulamasında uygulama yeri, tarihi ve saati öğrencilerin 
kimlik numaralarına tanımlanacaktır.
Grup tarama uygulamasında öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun 
sorular sorulacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecektir.
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ÖĞRECİ SEÇİMİ - UYARI

Belirtilen süreler içerisinde:
Gözlem formu doldurulmayan,
Uygulaması geçersiz sayılan, 
Uygulamaya girmeyen, 
Uygulamaya alınmayan, 
Uygulamaya girme koşullarını taşımaya ya da
Uygulamadan çıkarılan adayların 

Grup tarama uygulamasıyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
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GRUP TARAMA SINAVI

Grup tarama uygulama sonuçları 09 Mart 2018 tarihinden itibaren 
öğrenci kimlik numarası ile www.meb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. 
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GRUP TARAMA SINAVI

12-16 MART 2018 tarihler arasında, Grup Tarama Uygulama 
Sonuçlarına İtiraz

19-30 MART 2018 tarihler arasında, Grup Tarama Uygulama 
Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi
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BİREYSEL DEĞERLENDİRME

14-26 MART 2018 tarihleri arasında, Bireysel Değerlendirmeye Hak 
Kazanan Öğrencilerin Randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu 
Tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Üzerinden Düzenlenmesi
27 MART 2018 tarihinden itibaren, Bireysel Değerlendirmeye Alınacak 
Öğrencilerin e‐Okul Sistemi Üzerinden Giriş Belgelerinin Verilmesi
02 NİSAN - 08 HAZİRAN 2018 tarihleri arasında Bireysel 
Değerlendirmelerin Yapılması
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BİREYSEL DEĞERLENDİRME

Grup tarama sınavı sonuçlarına göre her yıl en yüksek puan alan 
çocuktan başlayarak bir sıralama yapılır. 
Merkezin kapasitesi göz önüne alınarak belirli bir oranda (örnek: 3 x 
merkez kontenjanı gibi) öğrenci bireysel incelemeye çağrılır. 
Belirlenen öğrenciler uzmanlar tarafından bireysel incelemeye alınır.
Komisyonlar: Müzik ve Resim Yetenek Sınavı
RAM:  Zeka ve Yetenek Testi uygular. 
Bireysel değerlendirme, Mülakat değildir.
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BİREYSEL DEĞERLENDİRME

Bütün bu işlemler sonucu Bilim ve Sanat Merkezi listelerine giremeyen 
çocuklar “özel yetenekli çocuk değildir” diye bir çıkarımda bulunmak 
yanlış olur. 
BİLSEM’ler kendi kontenjanları oranında bünyesine öğrenci alırlar.
Bunun için bir sıralama yapmak zorundadırlar.
Değerlendirmeler sonucu en yüksekten başlayarak kontenjanları kadar 
çocuğu seçerler.
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BİREYSEL DEĞERLENDİRME

20.06.2018
Bireysel Değerlendirme Sonucunda “Bilim ve Sanat Merkezleri”ne Kayıt 
Hakkı Kazanan Öğrencilerin www.meb.gov.tr Adresinden Duyurulması

21.06.2018
27.06.2018

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz

28.06.2018
06.07.2018

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi

16.07.2018
31.08.2018

Bilim ve Sanat Merkezlerine Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kayıt İşlemleri
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ÖZEL VE ÜSTÜN 
YETENEKLİÇOCUKLAR

PSİKOLOJİK DANIŞMAN

Kadir Kemal AKÇAY



22

Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik veya özel akademik alanlarda, 
yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon ve performans gösteren 
çocuklardır.
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Üstün Yetenekli Çocukların Temel Farklılıkları:

Öğrenme hızı: 
Üstün yetenekli çocukların en belirgin özelliği bilgileri çok hızlı 
kavramalarıdır. Bunda yoğun merak ve araştırma arzusu etkilidir. 

Öğrenme derinliği: 
Normal çocuklar için yüzeysel düzeyde verilen bilgiler yeterliyken, üstün 
yetenekli çocuk özellikle ilgisini çeken konularda derinlemesine detaylı 
bilgi edinmek ister 

İlgi alanları: 
Üstün yetenekli çocuklar akranlarının ilgilendikleri konulardan çok daha 
farklı konulara ilgi duyarlar. Böcekler, örümcekler, solucanlar, dinozorlar, 
uzay boşluğu, savaşlar, çöplük gibi. 
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Üstün Yetenekli Çocukların İhtiyaçları 

Öğrenme açlığının doyurulması ihtiyacı 

Amaçlarının peşinden gitme ihtiyacı 

Zihinsel olarak zorlanma ihtiyacı 

İlgilendiği “ilgi”lerini geliştirme fırsatı verilmesine ihtiyaç duyma 

Bağımsız çalışma ihtiyacı 

Düşünce ve duyguları ifade etme ihtiyacı. 
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Her yüz çocuktan en az ikisinin üstün yeteneklere ve hünerlere sahip 
olduğu bilinmektedir.
Eflatun bu çocukları “altın çocuklar” diye adlandırır.
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Toplumu oluşturan bireylerin;  
%95’i  normal zeka,
%3’ü normalin altı,
% 2’sinin yetenekli olduğu kabul edilmektedir.
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Konuşmaya ve yürümeye yaşıtlarına göre erken başlarlar
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Fiziksel ve zihinsel enerjileri yüksektir 
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Bazıları konuşarak kendini daha iyi ifade eder.
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Yaşıtlarına göre daha az uyurlar 



31

Sürekli soru sorarlar, kolay ve çabuk öğrenirler.
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Kelime hazineleri geniştir.



33

Yaşıtlarından farklıdırlar.
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Çevrelerine karşı aşırı ilgilidirler.
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Liderlik güçleri yüksektir.
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Kendilerinden büyük çocuklarla veya yetişkinlerle olmaktan 
hoşlanırlar.
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Arkadaşlık ilişkilerinde duyarlıdırlar.
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Bazı üstün çocuklar çevresi tarafından fark edilmeyebilir.
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Kıvrak bir zekâya sahiptirler. Hareketli ve yaratıcı faaliyetlerde 
bulunmayı severler.
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Yeni karşılaştıkları bir konuyu çabuk kavrarlar.
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Teknolojiye çok meraklıdırlar.

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN1q6Y0qfXAhVBNBQKHfhqDBQQjRwIBw&url=http://www.e-motivasyon.net/girisimci-ve-girisimcilik-uzerine-sozler.html&psig=AOvVaw0BK_Faj1fMFzlnYzm_ZUb3&ust=1509978195251421
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN1q6Y0qfXAhVBNBQKHfhqDBQQjRwIBw&url=http://www.e-motivasyon.net/girisimci-ve-girisimcilik-uzerine-sozler.html&psig=AOvVaw0BK_Faj1fMFzlnYzm_ZUb3&ust=1509978195251421
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Olayların nedenleri ve sonuçları üzerinde çalışmaktan hoşlanırlar.
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Okuma ve yazmayı genellikle okula başlamadan önce öğrenirler.
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Bazı üstün çocukların akademik başarıları düşük de olabilir.
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Gözlem güçleri yüksektir 
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Meraklıdırlar.
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Özel yetenekli çocuklar için uygun eğitim ortamı sağlanamaz ise 
yeteneklerini geliştiremez ve kullanamazlar.
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Albert Einstein dört yaşında konuştu ve yedi yaşında okudu.
Beethoven’in müzik öğretmeni onun için “ümitsiz vak’a” dedi.
Tolstoy başarısızlık nedeni ile okulu bıraktı.
Walt Disney, iyi fikirleri olmadığı için çalıştığı gazeteden kovuldu.
A. Lincoln yüzbaşı olarak katıldığı savaştan er olarak terhis oldu.
Newton’un okulda notları çok düşüktü.
Edison’un öğretmeni onu çok aptal buluyordu.
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Özel ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri:

Fiziksel Özellikleri:
Genellikle:
Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedirler.
Bebeklikte olağanüstü hareketlilik gösterirler.
Fiziksel yapı ve genel sağlıkları normalin üstündedir. 
Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler.
Duyu organları keskindir.
Olgunlaşma daha hızlı gerçekleşir.
Koordinasyon gerektiren faaliyetlerde tepkileri daha hızlıdır.
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Özel ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri:

Sosyal Gelişim Özellikler:
Genellikle:
Kendilerinden büyük çocuklarla oynama eğilimindedirler.
Arkadaşları arasında popülerdirler.
Ses, ağrı ve acıya karşı aşırı tepki verebilirler.
Karşısındakilerin düşüncelerini, duygularını ve isteklerini kestirebilme 
yeteneğine sahiptirler.
Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyum sağlarlar.
Grubun doğal lideridir.
Espri yetenekleri gelişmiştir.
Okula karşı isteklidirler
Ders dışı etkinliklere katılmaktan zevk duyarlar.
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Özel ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri:

Kişilik Özellikleri:
Genellikle:
Bağımsız olma özellikleri gösterirler.
Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler.
Faaliyetlerini başlatmak için bir dış kuvvete ihtiyaç duymazlar.
Hayali arkadaşlar oluşturabilir.
Aşırı duygusal olabilirler.
Mükemmeliyetçidirler.
Özgüvenleri yüksektir.
Başkalarıyla kolayca işbirliği yaparlar.
Alçak gönüllüdürler, başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar.
Çalışkandırlar.
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Özel ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri:

Zihinsel Özellikleri:1
Genellikle:
Doğumlarından itibaren gördükleri, işittikleri, dokundukları şeylere 
yaşıtlarına oranla daha fazla ilgi gösterirler.
Dikkatlerini daha uzun süre yoğunlaştırabilirler.
Düşünceleri akıcıdır.
Kolayca ezberleme ve ezberlediklerini uzun süre koruyabilme
Geniş sözcük dağarcığına sahiptir. Akıcı bir konuşmaları vardır.
Kendi başlarına okumayı öğrenirler.
Sayılara ilgi duyma ve matematiksel akıl yürütme başarısı yüksektir.
Zaman kavramı erken gelişebilir.
İki işi aynı anda yapabilirler.
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Özel ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri:

Zihinsel Özellikleri:2
Genellikle:
Mükemmel, uzun süreli bellekleri vardır. Hafızaları güçlüdür.
Okuduğunu anlama başarısı yüksektir. Okumayı çok severler.
Yaşıtlarının seviyelerinin üzerindeki eserleri rahatlıkla okuyabilirler.
Hızlı ve kolay öğrenirler.
Problem çözme yetenekleri gelişmiştir.
Aşırı yaratıcılık ve yüksek hayal gücü vardır.
Aşırı meraklı olma, çok soru sorma eğilimindedirler.
Esnek ve sıra dışı düşünürler.
Çok ilginç fikirlere sahip olabilirler. 
Yaratıcılık ve mucitlik özellikleri vardır.
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Müzik Alanındaki Özel Yetenek Özellikleri:

Ritim ve melodiye diğer çocuklardan fazla tepkide bulunur.
Müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir.
Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır.
Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı dener.
Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir, anlamlı ve uygun 
şekilde söyleyebilir.
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Resim Alanındaki Özel Yetenek Özellikleri:

Çeşitli konularda çizimler yapar.
Resimlere derinlik verir ve uygun oranlar kullanır.
Resim çalışmalarını ciddiye alır ve resim yapmaktan haz duyar.
Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler yapar.
Resim yapma, çizme ve boyama için çok zaman harcar.
Resmi kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için kullanır.
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Resim Alanındaki Özel Yetenek Özellikleri:



57

Resim Alanındaki Özel Yetenek Özellikleri:
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Özel ve Üstün Yetenekli Çocuklar:

Olumsuz Yönleri:
Rutin ödevlerden çabuk sıkılırlar.
İşleri kendi bildikleri gibi yapmak isterler.
Ara sıra hayallere dalarlar ve dikkatleri dağılır.
Diğer öğrencilerin "sönük" kalmalarına sebep olabilirler.
Yersiz espriler yapabilirler.
Başarısızlıklardan çok çabuk etkilenebilirler.
Aşırı derecede otoriter-mükemmeliyetçi olabilirler.
Başkalarının fikirlerine yeterince önem vermeyebilirler.
Ve Bazen gereğinden fazla yenilikçi olabilirler.



59

Özel ve Üstün Yetenekli Çocuklar:

Özel yetenekli çocuklarında 

her çocuk gibi 

kendine has huysuzlukları, 

davranış problemleri, 

istenmedik davranış sergilemeleri, 

başarısızlıklarının olacağı unutulmamalıdır !!!

Anne baba ve öğretmenleri olarak onların her alanda mükemmel 

olmalarını beklememeliyiz.
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Karıştırmalar: OTİZM SPEKTRUM 
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Karıştırmalar: DEHB

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4iaKMz6fXAhUCfxoKHVhmDM8QjRwIBw&url=http://www.saglikveyasam.com/dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-bozuklugu-cocuk-ve-genclerde-dehb&psig=AOvVaw2EKpC3LdgX4xXdNwXHYNpL&ust=1509977607550364
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4iaKMz6fXAhUCfxoKHVhmDM8QjRwIBw&url=http://www.saglikveyasam.com/dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-bozuklugu-cocuk-ve-genclerde-dehb&psig=AOvVaw2EKpC3LdgX4xXdNwXHYNpL&ust=1509977607550364
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Karıştırmalar: ÖZGÜL ÖĞRENME- (DİSLEKSİ-DİSKALKULİ-DİSGRAFİ)

http://disleksi.com.tr/
http://disleksi.com.tr/
http://disleksi.com.tr/
http://disleksi.com.tr/
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Destek Eğitim Odası:

31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, okul ve kurumlarda özel
eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için,
Destek Eğitim Odası açılması zorunludur.

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwisLLzqfXAhVIrxoKHa4-DckQjRwIBw&url=http://esenlercumhuriyetilkokulu.meb.k12.tr/icerikler/destek-egitim-odasi-ve-zeka-oyunlari-sinifi-acilisi_2687352.html&psig=AOvVaw1tPKvv0uv-v5nQSFc7G6G3&ust=1509977410378136
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwisLLzqfXAhVIrxoKHa4-DckQjRwIBw&url=http://esenlercumhuriyetilkokulu.meb.k12.tr/icerikler/destek-egitim-odasi-ve-zeka-oyunlari-sinifi-acilisi_2687352.html&psig=AOvVaw1tPKvv0uv-v5nQSFc7G6G3&ust=1509977410378136
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“Uygar dünyada yerimizi korumayı, sağlamlaştırmayı 
istiyorsak; yeteneğin her zerresine, zekanın her kıvılcımına 

ve maharetin en küçük ışığına bile ihtiyacımız vardır.” 

M. Kemal ATATÜRK
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SON
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DİKKATİNİZ VE İLGİNİZ İÇİN 
TEŞEKKÜRLER 


