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TBM ÖLÇME – DEĞERLENDİRME ARAÇLARI 

KULLANIM YÖNERGESİ 

 

TBM kapsamında öğrenciler için yaş gruplarına göre tasnif edilmiş konulara ait ölçme 

değerlendirme araçlarına (Ön Test-Son Test) www.tbm.org.tr adresinde sol üstte yer alan 

TBM Programı altında bulunan öğrenci anketleri sekmesinden ulaşabilirsiniz.  

TBM ölçme değerlendirme araçları her konu için bir ön test ve son testten oluşmaktadır. Konu 

anlatımına başlamadan evvel ön testlerin dağıtılması gerekmektedir. Katılımcılar tarafından 

doldurulan ön testler toplandıktan sonra konu anlatımına başlanmalıdır. Konu aktarımı 

tamamlandıktan sonra ise son testler doldurtulmalıdır.    

 İlkokul öğrencileri için 3 konu başlığında ölçme-değerlendirme araçları geliştirilmiştir. 

Bunlar; 

 Sağlıklı Yaşam 

 Teknoloji Bağımlılığı 

 Tütün Bağımlılığı konularıdır.   
Her konu başlığında bir ön test ve bir son test bulunmaktadır.  

 

 Ortaokul öğrencileri için 3 konu başlığında ölçme-değerlendirme araçları 

geliştirilmiştir. Bunlar; 

 Sağlıklı Yaşam 

 Teknoloji Bağımlılığı 

 Tütün Bağımlılığı konularıdır.  
Her konu başlığında bir ön test ve bir son test bulunmaktadır.  

 

 Lise öğrencileri için 5 konu başlığında ölçme-değerlendirme araçları geliştirilmiştir. 

Bunlar; 

 Sağlıklı Yaşam 

 Alkol Bağımlılığı  

 Madde Bağımlılığı 

 Teknoloji Bağımlılığı 

 Tütün Bağımlılığı konularıdır.   
Her konu başlığında bir ön test ve bir son test bulunmaktadır.  
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 Yetişikinler için 5 konu başlığında ölçme-değerlendirme araçları geliştirilmiştir. Bunlar; 

 Sağlıklı Yaşam 

 Alkol Bağımlılığı  

 Madde Bağımlılığı 

 Teknoloji Bağımlılığı 

 Tütün Bağımlılığı konularıdır.   
Her konu başlığında bir ön test ve bir son test bulunmaktadır.  

 

TBM ölçme değerlendirme araçları 3 bölümden oluşmaktadır. Bilgi düzeyi ve duyusal alan 

değerlendirmesinin yapıldığı 2 bölüm ile optik formun yer aldığı 3. bölüm. Katılımcıların 

yanıtlarını mutlaka bu optik alana doğru şekilde işaretlemesi gerekmektedir. İşaretlemede 

kurşun kalem ve/veya tükenmez kalem kullanılabilir. 

 

Bilgi düzeyinin değerlendirmesini yapan bölümde 

12 soru yer almaktadır. Soruların yanıtları 

Doğru/Yanlış/Fikrim Yok şeklinde verilmiştir. 

Katılımcılardan kendilerine ait hissettikleri ifadeyi 

işaretlemeleri beklenmektedir. Bu soruların nasıl 

yanıtlanacağı bir örnek eşliğinde sol üstte bulunan 

yönergede detaylı bir şekilde verilmiştir. 

Katılımcılar işaretlemelerini sağ üst köşede 

bulunan optik alana soru numarasına dikkat 

ederek doğru şekilde yapmalıdır.  
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Duyusal alan değerlendirmesini yapan bölümde 5 

soru yer almaktadır. Soruların yanıtları 5’li Likert 

şeklinde verilmiştir. Katılımcılardan kendilerine 

yakın hissettikleri derecelendirmeyi işaretlemeleri 

beklenmektedir. Bu işaretlemenin nasıl yapılacağı 

bir örnek eşliğinde sağ ortada bulunan yönergede 

detaylı bir şekilde verilmiştir. Katılımcılar 

işaretlemelerini sağ üst köşede bulunan optik 

alana soru numarasına dikkat ederek doğru şekilde 

yapmalıdır. 

 

 

 

 

 

TBM ölçme değerlendirme araçlarından anlamlı 

sonuçlar elde edilebilmesi için hem ön test hem de 

son test uygulamalarında öğrenci numarasının 

doğru bir şekilde yazılıp optik alanda dikkatlice 

işaretlenmesi son derece önemlidir.  

Yetişkinlerle yapılacak olan çalışmalarda her 

Yetişkine TBM Uygulayıcısı tarafından eğitim 

öncesinde bir numara verilmeli ve yetişkinin hem 

ön testte hem de son testte aynı numarayı optik 

alana doğru şekilde işaretlemesi gerekmektedir. 

Katılımcılara verilecek olan numaralar mutlaka 1 

ile başlamalıdır.  
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TBM ölçme değerlendirme araçlarının katılımcılar tarafından doğru bir şekilde dolduruluyor 

olmasının takip ve sorumluluğu TBM Formatörleri ve Uygulayıcılarındadır.  

Katılımcılar tarafından doldurulan ön testler bir zarfa son testler ise ayrı bir zarfa koyularak 

zarf üzerine uygulama yapılan okul adı, sınıf adı, öğretmen adı, zarf içerisinde ön test mi son 

test mi bulunduğu bilgisi ve tarih yazılması gerekmektedir.  

 

ÖRNEK: 

 

 

 

 

 
 
Zarflar, TBM Formatörleri ve Uygulayıcıları tarafından İL/İLÇE Hayatboyu Öğrenme Şube 
Müdürlüklerine teslim edilmelidir. İLÇE Hayatboyu Öğrenme Şube Müdürlüklerine gelen zarflar 
kontrolü yapıldıktan sonra İL Hayatboyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne gönderilmelidir.  
 

 

 

 

 

 

 

İL Hayatboyu Öğrenme Şube Müdürlüklerinde toplanan zarflar  «ALICI ÖDEMELİ» olarak 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti – TBM Ekibi adına Sepetçiler Kasrı, Sirkeci 34110 İstanbul adresine 

MNG Kargo ile gönderilmelidir.  
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Yeşilay, TBM ölçme değerlendirme araçları uygulamasını 12 ilde gerçekleştirecektir. Bu iller 

NUTS1’e göre seçilmiştir. Bu iller sırasıyla, 

1. IĞDIR 
2. MALATYA 
3. URFA 
4. İSTANBUL 
5. TEKİRDAĞ          
6. AYDIN 
7. BURSA 
8. KONYA 
9. HATAY 
10. KAYSERİ 
11. AMASYA 
12. RİZE 
 
Bu illerde bulunan İL Hayatboyu Öğrenme Şube Müdürlükleri ile Yeşilay TBM Ekibi sıkı iletişim 

halinde olacaktır. Bu illerde her yaş grubundan (ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin) en az 1000 

kişiye ölçme değerlendirme araçlarının uygulanması beklenmektedir.  

Bu iller içerisinde olmayan illerde yapılan öğrenci ve/veya yetişkin eğitimlerinde de TBM 

Uygulayıcıları ilgili ölçme değerlendirme araçlarını kullanabilirler. Fakat bu araçların İl 

Hayatboyu Öğrenme Müdürlüklerine ve/veya Yeşilay’a gönderilmelerine gerek yoktur. TBM 

Uygulayıcıları, ihtiyaç duymaları halinde bunları kendi eğitimlerini değerlendirebilmek üzere 

kullanabilirler.  

 

NUTS nedir? 

NUTS, AB ülkelerinde kullanılan istatistikî bölge 

sınıflandırmasına verilen addır. Avrupa Birliği İstatistik 

Ofisi Eurostat tarafından geliştirilen sistem sayesinde, 

AB düzeyinde bölgesel istatistiklerin toplanması, 

bölgesel politikaların belirlenmesi ve bölgelerin 

karşılaştırılması etkili şekilde yürütülmektedir. Bir 

bölgenin NUTS I, II ya da III olarak sınıflandırılmasını 

belirleyen temel faktör ise nüfustur. Türkiye, AB’ye 

uyum kapsamında NUTS sınıflandırmasına 2002 yılında 

uyum sağlamıştır. Türkiye’de 12 NUTS I, 26 NUTS II ve 

81 NUTS III bölgesi bulunmaktadır.  

 


