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....................................... VALILIGINE 
(il Milli Egitim Mudiirlugu) 

Bilim ve Sanat Merkezleri 1. ve 2. smlf grup tarama uygulamasmm 2 .02.2016 Cumartesi 
gOnii tUm smav salonlannda aym zamanda saat 13:00'te tek oturum halinde ba~l aSl planlanml~tlr. 
Tamlama siireci ile ilgili i~ ve i~lemlerin sistemli bir ~ekilde yiiriitUlebilmesi i~i EK-l Grup Tarama 
SmaVl Uygulama KIlavuzu hazlrlanarak, www.orgm.meb. gov.tr adresinde yaYlml DmI~tJr. 

Tabletlerin teknik ozellikleri ve grup tarama smav sisteminin tabletlere 
bilgilerin yer aldlgl Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Uygulamasl Teknik 
EK-2 adlyla ilinizde i1gili miidiir yardlmclsl/~ube miidiiriine gonderilmi~tir. 

Tamlama siirecinin sorunsuz bir ~ekilde gers;ekle~tirilebilmesi is;in tara mza gonderilen bu 
kIlavuzlardaki bilgilerin il Tamlama Smav Komisyonu marifetiyle smavda gorev alacak ogretmen ve 
idarecilere il ve ils;elerde toplanttlar diizenlenerek ivedilikle aniatilmasl, toplantIl la ilgili taraftmlza 
geribildirim verilmesi gerekmektedir. 

Ogrencilere ait grup tarama uygulamasl randevu bilgilerinin yer aldlgl p Tarama Smavi 
Smav Giri~ Belgesi" orgiin egitim gordiikleri okul miidiirliikleri tarafmdan E ul Yonetim Bilgi 
Sistemi iizerinden yaymlanml~tIr. E-Okul Sisteminden (e-okul.meb.gov.tr) Smav i emleri I Notlar ve 
Duyurular Nazici Butonu lBilim ve Sanat Merkezleri Ogrenci Ses;me Smavl -Smav Giri~ Yeri 
Belgesi veya Bilim ve Sanat Merkezleri Ogrenci Ses;me Smavl E-Smav Gi ~ Ogrenci Listesi 
basamaklan izlenerek giri~ belgeleri ahnabilecektir. 

Aynca MEBBis Sisteminden (mebbis.meb.gov.tr) Ana sayfada Sagda Du rular boliimiinde 
"BiLSEM Salon Yoklama Listeleri" butonuna basarak giinliik salon yoklama listesi ahnabilecektir. 

il Sisteminden Bakanhk MEM i~lemleri I Notlar ve Duyurular N aZlCI Buto ul Bilim ve Sanat 
Merkezleri Ogrenci Ses;me SmaVl E-Smav Ogrenci Saytlan ahnabilecektir. 

Bilgilerinizi ve konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gosterilerek, iliniz okull tarafmdan giri~ 
belgeleri yikttsmm onaylanarak, ogrencilere teslim edilmesi hususunda geregini rica ederim. 

EK-l) Uygulama Kllavuzu 
2) Teknik Kdavuz 
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BiliM VE SANAT MERKEZlERi GRUP TARAMA UYGULAYICI KILAVUZU 

Merhaba Degerli Meslekta~lanmlz, 

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BiLSEM) ogrenci set;me amaclyla yapllacak grup 

tarama uygulamasl bu yll ilk defa birinci ve ikinci slntf ogrenc leri it;in tablet 

bilgisayarlar (TABLET) Ozerinden yaptlacaktlr. Uygulamadan 0 ce, uygulama 

esnaslnda ve uygulamadan sonra siz degerli meslekta~lanm Zln destegine 

ihtiyat; duymaktaYlz. Bu amat;la a~agldaki kllavuz hazlrlanml~tlr. 

Vereceginiz destek ve katkllardan dolaYI ~imdiden te~ekkOr ederiz 

UYGULAMA SORESi: 

Grup Tarama Uygulamasl aym gOnde en fazla 4 oturum halinde uy ulanacaktlr. 

1. Oturum: 9.00 

2. Oturum:10.30 

3. Oturum: 13.00 

4. Oturum: 14.30' da ba~layacaktlr. 

UygulaYlcl ogretmen, gorevli oldugu oturum saatinden en az 1 saa once gorev 

yerinde hazlr bulunmaltdlr. 
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UYGULAYICI OGRETMENlER TARAFINDAN 

YAPllMASI GEREKEN HAZIRlIKLAR 



Tablet hazlr degilse a~agldaki ekran gorOlece 
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T.C. kimlik numaraSlnl kontrol ederek tekrar d 
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Bu durumda 0553 65806 10-11-12-13 numarall telefonl n araym. 
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Ogrencinin dogru kurumda smava girdiginden e 

internet baglantlsmm olup olmadlgml ekranm sag" 

kontrol edebilirsiniz. 

k6~esinden 
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Ogrencinin randevusunun verildigi sinav salonunda ve 

bulundugundan emin olun. 5mava giren ogrencinin nOfus ya da 

pasaportundan T.e. kimlik numarasl dogruland,ktan so T.e. kimlik 

numaraSInt giriniz ve "SiLGiLERi GETiR" yazisma dokunun. 
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"BiLGiLERi GETiR" yazistna dokunduktan sonra tabletl 

IiORNEKLERi iZLEYELiM" ekranl gelecektir.1i 
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http:gelecektir.1i


Merhaba sevgi/i ogrenciler; 

Simdi tablet iizerinden bir uygulamaya Uygulama 

ba51amadan once ornek sorulafl izleyeceksiniz. Tabletinizin bulunan~ 

ye5i1 kutucugun i~indeki"ORNEKLERi iZLEYELiM" yazlsma Ornekleri 

dikkatli bir 5ekilde izleyin. Ornekleri izlerken tablet/ere dokunmaym. 
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oldugunu 

dogru 

olarak 

1. Ornek i~in a~agldaki apklama yapillr; 

• Bu ornekler bir video o/dugu i~in ekran/ara dokunm 

• Ekrandaki resme dikkatli bir ~ekilde bakm. 

• Ekrana gelen dort resimden hangisi bir onceki rC>c·' ..... 

2. Ornek i~in a~a{J1daki a~/klama yaplltr; 

• Ekrandaki resme dikkatli bir ~ekilde bakm. 

• Ekrana gelen dort resimden hangisi bir onceki res; 

Sevgi/i ogrencilerl orneklerde de goriildOgO gibi 

dO~OndOgOnOz resmi se~meniz gerekiyor. Cevaptan emin 

o/dugunu dO~OndOgOnOz resme dokunarak cevabl degi~tirebili 

cevap vermezseniz sOre dolar ve bir sonraki soru otomatik olarak 

Yeni soru oniiniize geldikten sonro doho once ge~en soruyo ~~,. ......."., 

olmayacaktlf. Bu durumda dikkatinizil onOnOze ge/en yeni soruyu 

cevaplamak i~in kullanmak yararll olacaktlr. 
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Heniiz 0511 uygulamada degiliz, tabletleri 

anladlgmlzdan emin olmak i~in bazl arnek sorulara cevap IID'·rn"'..... 

Haz" oldugunuzda uzerinde tlALI~TIRMALAR" yazan san 


gerekiyor. Verdiginiz cevaptan eminseniz "siR SONRAKi GE~" 


kutucuguna dokunarak slradaki soruya ge~ebilirsiniz. Verdiginiz 


degilseniz size veri/en sure i~erisinde cevabmlzl degi~tirebilirsiniz. 




• Bazi sorularda once soruyu, sonra se~enekleri niz. Soru ile 

se~enekler arasmdaki bekleme slireleri jark""k gosterebilir. 

• Bekleme sliresinde soruyu dikkatli inceleyin. 

liz gorsele 

dokunarak, bir sonraki soruya ge~in. 

• 	 Cevaptan emin olduktan sonra, dogru oldugunu 

• 	 Cevaplama sliresi ge~en soruya donli5 olmayacaktlf. 

• 	 UygulamaYI bitirdiginizde parmagmlzl kaldlfarak, haber vere 

• 	 Uygulama slfasmda sessiz olmaya ozen gosterin. 

• 	 Hazif oldugunuzda sa" kutucugun i~erisindeki "SINAVI UI"I.~"'" 

dokunarak, uygulamaya ba5laym. Ba5a"lar ... 

14 




15 




16 




UYGUlAMA ESNASINDA KAR~ILA~llABilECEK 
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UYGULAMAOA OiKKAT EoiLECEK HUSUS R 

1. Oturum ba~ladlktan sonra ilk 15 dakika i~e isinde gelen 

ogrenciler uygulamaya almacaktlr. 

2. 	Oturum ba~lama saatinden sonra ilk 15 dak ka salondan 

~Ikllmayacaktlr. 

3. 	Ogrencinin uygulamaYI yanda blrakmasl halin e tabletlere 

dokunulmayacak, sOrecin kendini tamamlamasl be lenecektir. 

4. 	Smav salonunda gorevli ogretmenler dl~mda kimse 

bulunmayacaktlr. 

5. 	Ogretmen ve ogrencilerin smav salonuna ~agn ihazl, telsiz, 

radyo, cep telefonu gibi haberle~me ara~lan ile d ta bank, diz 

OstO bilgisayar, el bilgisayan, cep bilgisayan, aat dl~mda 

fonksiyonu bulunan saat vb. her tOrlO bilgisayar 'zelligi olan, 

ozel elektronik donammh aletler, hesap maki esi, fotograf 

makinesi, kamera vb. cihazlarla girmeleri yasaktlr. arsa bu gibi 

ara~ ve te~hizatm bina smav sorumlusuna tesl m edilmesi 

~artlyla ogretmen ve ogrencilerin smav salonun girmeleri 

saglamr. 

6. 	Bina smav sorumlusu; binada sadece smavda kullam an internet 

hattmm kullamldlgmdan, varsa diger internet hatlar nm oturum 

esnasmda kapah olmasmdan sorumludur. 

7. 	Bina smav sorumlusu; grup tarama smavi salon yoklama listesini 

2 (iki) nOsha halinde smav salon gorevlilerine teslim decektir. 

OZEL EGiTiM VE REHBERLiK HizMETLERi 


GENEL MODORLOGO 
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BiLiM VE SANAT MERKEZLERi GRUP TARAMA UYG LAMAS} 

TEKNiK HAZIRLIK KlLAVUZU 

Merhaba Degerli Meslekta§lanmlz, 

Bilim ve Sanat Merkezlerine (BiLSEM) ogrenci se~me amaclyla y pllacak tarama 

uygulamasl, bu yll ilk defa birinci ve ikinci slnlf ogrencileri i~in, tablet bilgis yarlar (TABLET) 

Ozerinden yapllacaktlr. Uygulamadan once, uygulama esnastnda ve uygula adan sonra siz 

degerli meslekta§lanmlzm destegine ihtiya~ duymaktay,z. Bu ama~la a agldaki ktlavuz 

hazlrlanml§tlr. Vereceginiz destek ve katkl/ardan do/aYI ~imdiden te~ekk(jr ed riz. 

QZEL EGiTiM VE REHBERLiK HizMETLERi 


GENEL MUDURLUGU 




oldugundan ermnCltun\ilz;c 

.• 't8JL$EJ\4'GlVP:tA~~ .Si?t~t'~06g1g.~laystJ~re \fnlt:flaft\al~t;.'lm,
" Y ,. ' '_'' - _' ____;_p 
> -', ,' - -, -' --~ 

'cc ..•.... 'a~flrlartaYU~J~e ·y~f?ti~ft\~:t'flal¢:tad.r. ¥akl~ffleVi,mai··ltift·"if!Yj~'~f~' 

"8JtiN.eYiN?~¥IVULARtt·f;.·a~tlf.halegetititljrt, 

TABLETLERi BiLSEM GRUP TARAMA UYG HAZIR 

HALE GETiRMEK i~iN YAPILACAK i~LEM 

.Oncelikle taeledefin ~ahi:lp ~ab~mad,gmlkontrol ec;Uniz. 

• TabletJeri iarJediniz ve.her gun .Uygulama.yaba$larkeotablet D,J1larvl!lIarmm tamdolu 



Uygulama Apk'slnl indirerek, tabletlere yukleyiniz. Uygulama 5a{let;e Slnav Yapdacak 

1(1Irum internetinden .yuklenehilir. YOJdemede sown olursatp 

OiKKAT! 



