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GİRİŞ

Millî Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Araştırması için iliniz, uygulama ili olarak seçkisiz yöntemle seçilmiştir. Söz konusu  
araştırmanın bilimsel standartlara göre uygulanabilmesi için il koordinatörü olarak uy-
gulama öncesi, uygulama esnası ve uygulama sonrasında yapılmak üzere birtakım 
görevleriniz vardır. Bu görevlerin eksiksiz olarak yapılabilmesi uygulama sonrasında 
elde edilen verilerin analizinin geçerliği ve güvenirliği için oldukça önemlidir. Bu yüzden, 
lütfen, uygulamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Aklınıza takılan herhangi bir 
durumda aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak yetkililere ulaşınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Mevlana Bulvarı Boğaziçi Sokak No: 21  

06500 Teknikokullar / ANKARA 

(0 312) 413 32 34 – 413 32 38 – 413 32 19 - 413 32 19

İnternet Adresi: www.abide.meb.gov.tr 

Elektronik Posta: abide2015@meb.gov.tr
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Akademik Başarıların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması

 Dünya çapında yaşanan hızlı değişim ve dönüşümün eğitim ve öğretime yönelik etkileri ka-
çınılmaz hale gelmiştir. Bu hızlı değişim, öğretim programlarının üst düzey düşünmeyi gerektiren 
bir anlayışla hazırlanmasını, öğretim yöntem ve teknikleri öğretmen merkezli bir yapıdan öğrenci 
merkezli bir yapıya dönüşmesini sağlamıştır. Ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ise bilgilerin ka-
zanılma düzeyi ile birlikte bilginin gerçek yaşam durumunda nasıl kullanılabildiğini ölçen bir yapıya 
dönüşmüştür. Bu durum ulusal çapta yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarında farklı format-
lardaki madde türlerine de yer verilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. 

 Yapılan ulusal sınavlarda, öğrencilerin üst düzey düşünme süreçlerine daha iyi odaklanmaları 
amacıyla sınavlarda açık uçlu maddelerin de kullanılması gerekmektedir. Açık uçlu maddeler üst 
düzey becerilerinin (anlama, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme vb.) ölçülmesine 
daha fazla olanak sağlamaktadır. Bundan dolayı Türkiye’de ulusal sınavlarda açık uçlu maddelerin 
de yer alacağı üst düzey düşünme becerilerini izlemeye yönelik araştırmanın bir gereklilik olduğu 
ortaya çıkmıştır.

 Bu gerekliliklerden hareketle Akademik Becerilerinin izlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE)
Araştırması hazırlanmıştır. Bu çalışma ile hem ulusal bir izleme yapılması hem de farklı soru tiple-
rinin kullanılmasıyla öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin de ölçülmesi amaçlanmaktadır. 
ABİDE Araştırması Bakanlığımız Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tara-
fından uygulanacaktır.

 Öğrencilere uygulanacak sınav uygulaması ile birlikte farklı veri toplama araçları kullanılarak, 
eğitim ve öğretime etki eden diğer faktörler birlikte değerlendirilecektir. Bu amaçla yönetici, öğret-
men, öğrenci anketleri geliştirilmiş olup, araştırma içerisinde çok boyutlu bir değerlendirme yapıla-
caktır. Bu bağlamda ABİDE araştırması ulusal nitelikli ilk araştırmadır. Pilot uygulaması 2015 yılında 
gerçekleşen ABİDE Araştırmasının nihai uygulaması 2016 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecektir.
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ABİDE Araştırmasının Amacı Nedir?

 ABİDE Araştırması, “farklı soru tipleri kullanılarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye 
yönelik izleme testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bu becerilere sahip olma durumlarının belir-
lenmesini” amaçlamaktadır.

ABİDE Araştırması Neyi Ölçmektedir?

 ABİDE Araştırması,  Temel Eğitim Kurumlarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizin 
örgün eğitimde; Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler dersleri konu alanlarında 
almış oldukları bilgi ve becerilerini gündelik hayatta kullanma yetenekleri ile motivasyonlarını ha-
zırlanan veri toplama araçları ile ölçmektedir. Ayrıca, çalışmada öğrencilerin kendileri hakkındaki 
görüşleri, öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili güncel bilgileri; yönetici, öğretmen ve 
öğrenci, anketleri kullanılarak toplanmaktadır. 

ABİDE Araştırmasına Katılan Öğrenciler Nasıl Seçilmektedir?

 Araştırma, ülkemiz genelinde Temel Eğitim 8. sınıflarda öğrenim gören öğrencileri kapsamak-
tadır. Araştırma için örneklem belirlenirken öğrencilerin kayıtlı oldukları okulların türleri (genel ortao-
kul,  imam hatip ortaokulu), okulların bulunduğu yerlerin konumu (köy, şehir, kasaba), veri toplama 
bölgeleri (coğrafi bölge veya istatistiki bölge), okulların idari biçimi (kamu veya özel) gibi değişken 
tanımları esas alınmaktadır.

 Araştırma’da yer alacak okulların seçimi geliştirilen yazılım tarafından tabakalı örnekleme 
yöntemine göre seçkisiz olarak yapılmaktadır. 

ABİDE Araştırmasında Kullanılan Soru Türleri Nelerdir?

 ABİDE Araştırması’nda öğrencilere farklı türde ve sayıda kitapçık verilmektedir. Toplamda 120 
dakikalık test uygulamasında yer alacak soru kümeleri farklı kitapçıklara belirli bir döngüde dağıtıl-
mıştır. 

 Uygulamada kullanılan kitapçıklarda sorulan soruların bir kısmı öğrencilerin 4 seçenekten bi-
rini işaretledikleri çoktan seçmeli, kalan kısmı ise öğrencilerin düşüncelerini kendi cümleleriyle ifade 
etmesine imkân sağlayan kısa ya da uzun cevaplı açık uçlu sorulardan oluşmaktadır.
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İl Koordinatörlerinin Görevleri

 İl Koordinatörü, kendi ilinde ABİDE Araştırması kapsamında yapılacak bütün iş ve işlemlerden 
sorumlu olacak kişidir. Bu süreçte Genel Müdürlük ile sürekli iletişim hâlinde olacak ve uygulamanın 
belirlenen standartlara uygun yapılmasını sağlayacaktır. 

 İl koordinatörünün aşağıda belirtilen yönergelere uyması gerekmektedir. Ayrıca bütün aşa-
malarda, il bazında belirlenen okul koordinatörü veya test uygulayıcılarının kendileri için hazırlanan 
kılavuzdaki yönergeleri takip etmesi sağlanacaktır.

Uygulama Öncesi

1) İlinizde uygulamanın yapılacağı her okul için araştırmanın bütün aşamalarındaki iş ve işlemlerden 
sorumlu olacak bir okul koordinatörü belirlenecek ve bu bilgiler Genel Müdürlüğe iletilecektir. 

2) İl Koordinatörü kendi ilinde Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve araştırmaya katılacak olan 
okullarla iletişimde olacak ve uygulama zamanı okulun hazır bulunmasını sağlayacaktır.  Bu kap-
samda gerekirse uygulamaya katılacak bütün okullar ziyaret edilerek eksikler yerinde tespit edilip 
gerekli önlemler alınacaktır.

3) ABİDE Araştırması ülkemiz için önemli bir adımdır. Eğitim sistemimizdeki mevcut sınavlardan fark-
lı bir amaçla ve yöntemle yapılacak bu araştırmanın sonuçlarının sağlıklı ve doğru olması araştırma-
da yer alacak bütün paydaşların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi ile mümkün olacaktır. Bu 
kapsamda araştırmaya katılacak bütün okullardaki okul koordinatörlerinin, öğretmenlerin (özellikle 
ilgili branş öğretmenlerinin), öğrencilerin ve velilerin bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulacaktır. İl bazın-
da okullara yönelik bilgilendirme amaçlı toplantılar yapılmalıdır.

4) Araştırma kapsamında uygulanacak olan yönetici, öğretmen ve öğrenci anketleri, eğitim sistemi-
nin farklı boyutlarına ilişkin önemli veriler sağlayacağından, bu anketleri dolduracak kişilerin madde-
leri dikkatle okuması ve kendilerine göre en doğru seçenekleri seçmeleri büyük önem arz etmektedir.

5) Araştırma kapsamında uygulanacak olan yönetici, öğretmen ve öğrenci anketleri elektronik or-
tamda www.abide.meb.gov.tr İnternet adresinde bulunan anket modülüne TC Kimlik Numarası ve 
doğum tarihi ile giriş yapılarak elektronik ortamda doldurulacaktır. Anket modülü 04-15 Nisan 2016 
tarihleri arasında aktif olacağından belirtilen tarihlerde tamamlanmak zorundadır. Okullarda yönetici, 
öğretmen ve öğrenci anketlerinin tamamlanması il koordinatörünün sorumluluğundadır. Anketin dol-
durulmasının takibi için okul koordinatörleri, anket modülünde anketi dolduran öğretmen ve öğrenci-
lerin listesini görebilecek şekilde yetkilendirilecektir.

6) Araştırmanın okullarda uygulama tarih ve saatleri Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. 
Uygulama tarih ve saatleri değiştirilmeyecektir. Uygulama tarih ve saat değişikliklerinin zaruri olması 
durumunda, Genel Müdürlüğe bilgi verilerek değişiklik Genel Müdürlüğün kararı ile yapılacaktır.
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7) Araştırmada kullanılacak test materyallerinin olduğu evraklar Güvenlik Kutusu’nda 19-20 Mart 
2016 tarihinde yapılacak “Açık öğretim Lisesi ve Mesleki Açık öğretim Lisesi Sınavı” kuryeleri ile 
gönderilecektir. Teslim alınan ABİDE Güvenlik Kutuları il sınav evrakı saklama odasında muhafaza 
edilecek ve sınavdan bir gün önce ya da sınav günü okullara ulaştırılacaktır.

8) Uygulamaya katılacak okul-şube ve öğrenciler önceden il ve okullara bildirilecektir. Belirlenen 
şube ve öğrenciler hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir. E-okul sisteminde ilgili şubede kaydı olan an-
cak sınav listesinde adı olmayan öğrenci varsa bunlar bir liste hâlinde Genel Müdürlüğe bildirilecek 
ve bu öğrenciler yedek evrakla sınava gireceklerdir.

9) Okullarda uygulamaya katılacak olan şubeler ve öğrenciler önceden il ve okullara bildirilecektir. 
Belirlenen şubede uygulamaya katılımın %90’dan fazla olması gerekmektedir. Bu kapsamda uygu-
lama günü okulda şubedeki öğrencilerin uygulamaya katılımlarının sağlanması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. Katılımın %90’dan düşük olduğu durumlarda ise telafi oturumu yapılacaktır. Telafi oturu-
munun yapılacağı tarih Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir.  

10) Uygulama boyunca test materyallerin güvenliğinin sağlanması İl Koordinatörleri’nin sorumlulu-
ğunda olacaktır. 

Uygulama Günü

1) Okullarda uygulamanın sağlıklı ve belirlenen standartlara uygun yürütülmesi sağlanacaktır ve 
okullar uygulama zamanı ziyaret edilecektir.  

2) Okullarda herhangi bir sorun olduğu takdirde kılavuzlarda belirlenen yönergelere göre önlemler 
alınacaktır ya da Genel Müdürlük ile iletişime geçilecektir. 

3) Uygulama günü herhangi bir test kitapçığının veya anketin tamamının ya da bir kısmının farklı 
amaçlar için kullanılması, görüntüsünün alınması, fotokopisinin çekilip çoğaltılması gibi sorunlara 
karşı önlemlerin alınması gerekecektir. 

4) Okullarda elektronik ortamda girilmesi gereken yönetici, öğretmen ve öğrenci anketlerinin çevrim 
içi olarak tamamlanması kontrol edilerek eksik olan okulların ilgili anketleri tamamlatılması sağlana-
caktır.

5)  Okullara uygulama için Genel Müdürlükçe test uygulayıcısı/gözlemcisi gönderilecektir. Bakanlık’tan 
gönderilen test uygulayıcısı/gözlemcisinin sınav günü sınav yapılacak okullara ulaşımı Millî Eğitim 
Müdürlüklerince sağlanacak ve İl Millî Eğitimden bir yetkilinin test uygulayıcısı/gözlemcisine eşlik 
etmesi sağlanacaktır.

Uygulama Sonrası

1) Okullarda uygulama yapıldıktan sonra sınav güvenlik kutusu kilitlenecek ve il sınav evrakı sakla-
ma odasında muhafaza edilecektir.

2) Sınav evrakları güvenlik kutusu “27-28 Nisan 2. Dönem Merkezi Ortak Sınavlar” kuryeleri ile bir-
likte gönderilecektir.



 
   Uygulama Materyallerinin Güvenlik ve Gizliliğinin Sağlanması

   ABİDE materyalleri daha sonra da kullanabileceği için bu materyallerin güvenliği çok önemlidir.

•  Hiçbir koşulda güvence altına alınmış ABİDE materyallerinin FOTOKOPİSİNİ ÇEKMEYİNİZ 
    ya da ÇOĞALTMAYINIZ.

• Öğrencilerin cep telefonları ya da diğer elektronik cihazlarla materyallerin fotoğrafını  
    çekmelerini engelleyiniz.

• Test Uygulayıcısı, herhangi bir uygulama materyalinin eksik olduğunu söylerse eksik 
    materyalleri bulmak için yardımcı olunuz. 

Teşekkürler
ABİDE Araştırmasına Ayırdığınız Zaman İçin Teşekkür Ederiz…




