
T.e. 
MUS V ALILIGi 


il Milll Egitim Mlidlirlligli 


Sayl : 73774402-160.01.06-E.1268943 17.01.2018 

Konu : BiLSEM Grup Tarama 
Uygulamasl 

... ..... .. ........ .. ........ .. ....... ... .... ... KA YMAKAMLIGINA 
i1 ye Milli Egitim MLidUrlugu 

..... ...... ......... ........ ... .... ... .. .. ... .... .... MODORLOGUNE 


ilgi 	 :Milli Egitim Bakanligl Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MlidUr1i.igunun 
16.01.2018 tarih ve 1165626 saydl yazlSI. 

ilgi yazlda belirtilen BiLSEM Grup Tarama Uygulamasl ile ilgili Yapilacak telafi 
tarihinin 10 Mart 2018 tarihinde saat 11.00 oturumunda yapilmasl, ogrenci saYlsmm fazla 
olmasl durumunda ise bir sonraki oturum saati olan 12.30 oturumuna yerle$tirme yapilmasl 
gerekmektedir. Buna gore, telafi lym yerle$tirilecek ogrencilerin dilekyeleri ve 
belgelendirecekleri mazeretleri ile birlikte ilimiz il Tanilama Smav Komisyonuna (Bilim ve 
Sanat Merkezi) ba$vuruda bulunmalan ve komisyonca ogrencilerin belirtilen tarihe 
yerle$tirmelerinin yapdmasl gerekmektedir. Konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gosterilmesi 
ve gereken duyurunun yapllmasJ hususunu; 

Bilgilerinize rica ederim. 
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T.c. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MiJdiirlUgU 


SaYI : 71131733-160.0 1.06-E.1I65626 16.01.2018 

Konu: BiLSEM Grup Tarama 
Uygulamasl 

.... ......... ........... .. .... .. .. ......... VALiLiGiNE 
(il Milli Egitim MiJdiJrlUgU) 

ilgi :a) 2017-2018 Bilim ve Sanat Merkezleri Ogrenci Tamlama KIlavuzu. 
b) Ol9me, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MiJdLirlUgiJ'niin 12/0112018 

tarihli ve 937936 sayIlI yazlsl. 

2017-2018 Bilim ve Sanat Merkezlerine Ogrenci Tamlama siireci ilgi (a) kIlavuzda 
belirtilen takvim dogmltusunda 06 Ocak 2018 tarihinde ba~laml~ olup, 04 Mart 2018 
tarihinde tamamlanacaktlr. Ancak bazl illerimizden ogrencilerin belirtilen tarih araiIgmda 
mazeretli olarak uygulamaya katIlamadlklan tarafllnIZa yazIlI olarak iletilmi~ , konu ile ilgili 
ilgi (b) yazl dogrultusunda telafi yapIimasl karan almml~tlr. Yapdacak telafi tarihinin 
10 Mart 2018 tarihinde saat 11.00 oturumunda yapIimasl, ogrenci saYIsmm fazla olmasl 
durumunda ise bir sonraki oturum saati olan 12.30 oturumuna yerle~tirme yapllmasl 
gerekmektedir. Buna gore, telafi 19m yerle~tirilecek ogrencilerin dilekgeleri ve 
belgelendirecekleri mazeretleri ile birlikte iliniz il Tamlama Smav Komisyonlanna ba~vuruda 
blilunmalan ve komisyonca ogrencilerin belirtilten tarihe yerle~tinnelerinin yapIimasl 
gerekmektedir. 

Grup tarama uygulamalan esnasmda her salon i9in bir salon ba~kam ve bir gozetmen 
gorevlendirilmektedir. Ancak uygulama slrasmda olasl sorunlar i9in her uygulama merkezi 
iyin bir yedek gozetmen ihtiyaci zaruri oldugllndan yedek gozetmene tek oturum ticreti 
odenerek ilgi (b) yazl dogrultllsunda gtinltik gorevlendirilmesi uygun gori.ilmii~tUr. 

Bilgilerinizi ve konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gosterilmesi nususunda geregini rica 
ederim. 

M.Ramazan BARIN 

Bakan a. 


Daire Ba~kam 
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