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Giriş 
Bir kurum çatısı altında yürütülen, eğitmen ile öğrenenlerin farklı mekanlarda 

bulunduğu, öğrenenlerin, eğitmenlerin ve kaynakların birbirlerine iletişim 
teknolojileri aracılığıyla bağlandığı formal öğretim; “uzaktan eğitim” olarak 
anılmaktadır (Simonson, 2003). Uzaktan eğitim kavramı temel olarak öğrenen ve 
öğretenin ayrı konumlarda bulunduğu bir öğretim yaklaşımını vurgulasa da gelişen 
teknolojiler sayesinde uzaktan eğitim kavramının sürekli olarak yeniden 
tanımlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır (Simonson, Smaldino, Albright, & Zvacek, 
2012). 1800’lü yıllarda mektup ve gazete yayıncılığı yoluyla başlayan uzaktan eğitim 
süreçleri, günümüzde teknolojinin de desteğiyle çevrimiçi ortamda, web destekli 
yürütülen bir süreç halini almıştır. Türkiye’de uzaktan eğitim süreçleri ilk olarak 
1920’li yıllarda Dewey’in raporu ile gündeme gelmiştir (Alkan, 1997). 1990’lı 
yıllarda Web 1.0 teknolojilerinin desteğiyle genellikle asenkron olarak yürüten 
uzaktan eğitim faaliyetleri, 2000’li yıllarda Web 2.0 teknolojileri sayesinde çift yönlü 
hale gelmiş ve günümüz eğitim teknolojileri sayesinde senkron etkileşimin en yüksek 
düzeyde uygulanabildiği bir süreç halini almıştır. 

Uzaktan eğitim süreçleri planlı ve programlı bir sistematik içerisinde 
yürütülmelidir. Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2005 yılında 
Uzaktan Eğitim Komisyonu kurulmuştur (Özarslan & Ozan, 2014). Günümüzde 
yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitim süreçlerinin hangi usul ve esaslara göre 
uygulanacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir. YÖK, tarafından 
ilk olarak 2014 yılında güncellenen “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan 
Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ile yükseköğretim kurumlarında uygulanmakta 
olan uzaktan eğitim süreçlerinin idari ve akademik biçimi belirlenmiştir. Bu usul ve 
esaslar bünyesinde, uzaktan eğitim programı ve ders açma, uzaktan öğretimin 
uygulanması, öğrenci kabulü, ölçme değerlendirme, öğretim elemanlarının 
görevlendirilmesi, mali hükümler ve çeşitli hükümler olmak üzere beş ana bölüm yer 
almaktadır. 

Uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar yayınlandığı yıldan günümüze kadar bir 
dizi güncelleme geçirmiştir. YÖK tarafından gerçekleştirilen Genel Kurul ve 
Yürütme Kurul toplantıları ile bazı madde ve hükümler güncellenmiş ve 
güncellenmeye de devam etmektedir. Alkan (1997) çağdaş, bilimsel, sosyal ve beşerî 
durumlardaki değişim ve gelişmelerin; kaynakların verimli kullanımını sağlayacak, 
fırsatları ve eşitsizlikleri giderecek, kalite düşüklüğüne yol açmayacak, işlevsel yeni 
öğretim modelleri geliştirme gereksinimi yarattığını bildirmiştir. Bu güncellemeler 
gerek uzaktan eğitim teknolojilerindeki gelişim gerekse sosyal ve beşerî alanlardaki 
değişim ve gelişmelerden etkilenmektedir. Örneğin, 2019 yılı ve sonrasındaki 
pandemi süreci olarak adlandırılan dönemde özellikle ölçme değerlendirme 
başlıklarında bir dizi güncelleme yapılmıştır. Pandemi sürecinin getirdiği #evdekal 



94

 

 

uygulamaları nedeniyle sınavların çevrimiçi ortamda, gözetimsiz olarak 
yapılabileceği belirtilmiştir. Ancak daha sonra 14.09.2022 tarihli YÖK Yürütme 
Kurulu toplantısında ise çevrimiçi sınav uygulamaları tamamen kaldırılmıştır (YÖK, 
Madde 12,2). İlgili 12. madde şu şekilde güncellenmiştir; 

 
“MADDE 12(2) Ara sınavlar, dönem sonu sınavları ile bütünleme 

sınavlarının yüz yüze gözetimli olarak yapılması esastır. Bu sınavların 
nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek 
olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme 
değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi 
sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. 
(Değişik; 18.08.2022 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda verilen yetkiye 
dayanarak 14.09.2022 tarihli YÖK Yürütme Kurulu).” 

 
14.09.2022 tarihli güncel usul ve esaslara göre artık hiçbir yükseköğretim 

kurumunda çevrimiçi ve gözetimsiz vize, final, bütünleme sınav uygulaması 
yapılamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. 14.09.2022 tarihine kadar, 
yükseköğretim kurumlarında vize ara sınavlarının etki oranı en yüksek %20 olmak 
kaydıyla çevrimiçi ortamda gözetimsiz olarak yapılabilmesine olanak var iken, bu 
tarihten sonra ise bu uygulama tamamen sonlandırılmıştır. 

Alınan bu karar değişikliği YÖK’e bağlı tüm üniversiteleri doğrudan etkilemiş, 
özellikle uzaktan eğitimin uygulandığı birçok programın ölçme değerlendirme 
süreçlerinin yeniden tasarlanmasına neden olmuştur. Yükseköğretim kurumlarında 
Yükseköğretim Mevzuatının 5. maddesi (i) bendine göre öğretimi zorunlu olan 
dersler (Ortak Zorunlu Dersler) de bu uygulamadan etkilenmiştir. Türkiye’deki tüm 
yükseköğretim kurumlarında öğretimi zorunlu olan “Türk Dili”, “Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi” ve “Yabancı Dil” dersleri, birçok üniversitede senkron ve asenkron 
teknolojilerle örgün öğretimde uzaktan eğitim yoluyla verilmektedir. Bu derslerin 
ölçme değerlendirme süreçlerinde ise pandemi süreci ile beraber tamamen uzaktan 
gözetimli ya da gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilmekteydi. Ancak 14.09.2022 
tarihli karar değişikliği ile örgün öğretimde uzaktan eğitim yoluyla verilmekte olan 
ortak zorunlu dersler sınavlarının da yüz yüze ve gözetimi gerçekleştirilmesi 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ortak zorunlu dersler bir üniversitedeki tüm bölümlerde 
okutulması zorunlu dersler oldukları için kitleler halinde büyük öğrenci gruplarının 
yüz yüze gözetimli sınava girmeleri gerekliliği aşikardır. 

Yüz yüze ve gözetimli gerçekleştirilen sınav uygulamaları fiziksel dersliklerde, 
daha önceden ilan edilen tarihlerde gerçekleştirilir. Bu sınavlarda, soru kitapçıkları 
basımı, çoğaltımı ve dağıtımı gibi bir dizi fiziksel eylem ile sınav sürecinde gözetmen 
ve dersliklerin belirlenmesi gibi bir dizi idari görevi de içerir. 20.06.2021 tarihli 
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Resmî Gazetede yayımlanan 31527 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu 
kaynaklarının maksadına uygun, azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek 
kullanılması gerekliliği vurgulanmıştır (Resmî Gazete, 2021). İlgili tasarruf tedbirleri 
genelgesinde ayrıca, basın ve yayın giderleri başlığı altında, doküman basımının 
asgari düzeyde yapılması ya da elektronik ortamda paylaşımın tercih edilmesi 
vurgulanmıştır. Basımı zorunlu evrak için ise en ekonomik malzeme ve yöntemin 
tercih edilmesi, kâğıt kullanımının en aza indirilerek bu dokümanların dağıtımının 
elektronik ortamda yapılmasının önemi ayrıca vurgulanmıştır.  

Yükseköğretim kurumları da bu madde güncellemesi sonrası “Yükseköğretim 
Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslara” aykırılık teşkil etmeyecek 
ölçme değerlendirme biçimi arayışına girmişlerdir. Bu kitap bölümünde, YÖK’ün 
usul ve esaslarına uygun ve 20.06.2021 tarih 31527 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesindeki önerileri de dikkate alır şekilde uzaktan eğitimde ölçme 
değerlendirme model önerisi sunulmuştur. 

 
Ölçme Değerlendirme ve Uzaktan Eğitim 
Kavramsal olarak ölçme, gözlenen bir olayı belirli kurallara göre ele alarak 

değerlendirme ve sayısal olarak ifade etme işlemidir (Büyüköztürk, 2018). Ölçmede 
kişi ya da varlıkların belirli niteliklere sahip olup olmadıklarının yanı sıra ne miktarda 
ve ne oranda / derecede sahip olduğu da tespit edilmeye çalışılır. Bu durumdan dolayı 
ölçme, bir tasvir işlemi olarak da tanımlanabilir (Kargın, 1989; Linn & Gronlund, 
1995). Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarının bir ölçütle kıyaslaması yapılarak 
karara ulaşılması sürecidir (Turgut, 1987). Değerlendirme, ölçmeyi de içine alan 
daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Ölçüm sonucu elde edilen verilerden anlam 
çıkararak bir değer yargısına varma sürecidir (Tekin, 1996). Değerlendirme, 
öğrencilerin davranış ve başarımlarının zamana ve bir çıktıya dayalı olarak bir karara 
ulaşabilmek için elde edilen ölçüm sonuçlarının daha önceden belirlenmiş bir ölçütle 
kıyaslanarak karara bağlanması sürecidir. Öğretme öğrenme sürecinde 
değerlendirme çok önemlidir. Eğitimciye öğrenenlerin düzeyi hakkında bilgi sağlar 
ve daha sonraki öğretim süreçlerinin planlanması amacıyla temel oluşturur (Duman, 
2011). Ölçme ve değerlendirme özellikle okullarda yapılan eğitim öğretim 
uygulamalarının ne oranda amaçlarına ulaşabildiğini ortaya koymak adına büyük bir 
öneme sahiptir (Demirel, 2006). 

Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme faaliyetleri öğrenci ile eğitmenin bir 
arada olduğu bir yapıda gerçekleştirilebildiği gibi doğası gereği uzaktan eğitim 
teknolojileri sayesinde farklı mekân ve farklı zamanlarda da 
gerçekleştirilebilmektedir. Uzaktan eğitimde objektif (nesnel) ya da subjektif (öznel) 
değerlendirme metotları kullanılabilmektedir. Simonson, Smaldino, Albright, ve 
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Zvacek (2012) uzaktan eğitimde ölçme değerlendirmede kullanılabilecek teknik ve 
yöntemleri şu şekilde sıralamışlardır; 

Nesnel değerlendirme; 
● Başarı testleri,  
● Çoktan seçmeli testler, 
● Açık uçlu sorular, 
Öznel değerlendirmede, 
● Proje çalışması,  
● Çevrimiçi tartışma,  
● Portfolyo değerlendirme 
Araçlarının kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Teknolojideki gelişmelere paralel 

olarak uzaktan eğitim alanı da gelişmekte, özellikle de ölçme ve değerlendirme 
yaklaşımlarında değişmeler olmaktadır (Baran, 2020). 

Çakan (2011) Türkiye’de yaygın kullanılan ölçme araçlarının; çoktan seçmeli 
testler, doğru-yanlış testleri, eşleştirme testleri, kısa ve uzun cevaplı açık uçlu yazılı 
sınavlar ile sözlü ve ödevler olduğunu belirtmiştir. Bu araçlarla beraber günümüz 
web tabanlı çevrimiçi öğrenme ortamlarında farklı araçlar da bulunmaktadır. Bu 
araçlardan bazıları Tablo-1’de sunulmuştur. 

 
Tablo-1: Çevrimiçi Ölçme Araç Türleri 

Çevrimiçi Ölçme Aracı İşlevi 

Çoklu çoktan seçmeli Birden çok doğru cevap içeren test. 

Eşleştirme Kelime ya da resimleri eşleştirme. 

Eksik kelimeleri seçme Bir paragraf içindeki eksik kelimeleri seçme. 

Boşluk doldurma Paragraf ya da metin içinde boş bırakılan kelimeleri ya da 
cümleleri tamamlama. 

Rastgele kısa cevap eşleştirme Kısa cevapları rastgele soruları eşleştirme. 

Sürükleyip bırakma Fare yardımı ile bir nesneyi belirli bir kurala göre 
sürükleyip bırakma. 

Tümleşik yanıtlı test Cloze test olarak adlandırılan bir metin ya da paragrafa 
bağlı birden çok soruyu yanıtlama. 

Hesaplanan çoktan seçmeli test Matematiksel paragraf testleri. 

 
Web tabanlı öğrenme ortamlarında çok farklı türlerde soru tipleri çevrimiçi 

teknolojiler aracılığıyla uygulanabilmektedir. Web tabanlı bu ölçme araçları, 
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teknolojiler aracılığıyla uygulanabilmektedir. Web tabanlı bu ölçme araçları, 

 

 

çevrimiçi olarak senkron bir şekilde uygulanabildiği gibi, asenkron olarak da 
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ortamda çevrimiçi destekli bir sınav uygulaması önerisi sunulmuştur. 

 
Çevrimiçi Destekli Yüz Yüze Gözetimli Sınav 
Uzaktan eğitimde çevrimiçi sınavlar, öğrenme yönetim sistemleri üzerinde yer 

alan sınav modülleri üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi, yalnızca sınav 
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Moodle üzerinde içerik paylaşımı yapılabildiği gibi sanal sınıf modülü sayesinde 
senkron öğrenme ortamı olarak da çalışabilmektedir. Moodle üzerinde yer alan 
sınav modülü üzerinde Tablo-1’de belirtilen tüm sınav soru biçimleri 
uygulanabilmektedir. Günümüzde onlarca web tabanlı öğrenme yönetim sistemi 
vardır, güncel olanlarının da hemen hemen hepsi mobil cihazda (cep telefonu) 
çalışabilecek şekilde tasarlanmışlardır. 

Günümüzde Türkiye’de cep telefonu sahipliği oranı erkeklerde %98 iken bu 
oran kadınlarda ise %93.7 seviyesindedir. Bununla beraber yükseköğretim eğitim 
düzeyindeki bireylerin cep telefonu sahiplik oranı ise %99.7 seviyesindedir 
(TÜİK, 2022). Düşünceli vd. (2020) yükseköğretimde uzaktan eğitim 
sistemlerine öğrencilerin %77.04’ü cep telefonları, %17.43’ü laptop, %4.3 
bilgisayar ve %0.33’ü tablet ile üzerinden katıldığını belirtmişlerdir. Bu veriye 
göre öğrencilerin uzaktan eğitimde büyük oranda kişisel mobil cihaz (cep 
telefonu, laptop, tablet) kullanımını tercih ettikleri ifade edilebilir. Hootsuite 
(2021) raporuna göre Dünya nüfusunun yaklaşık %66.6’sı mobil cihaz 
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kullanıcısıdır. Mobil cihaz sahiplerinin yaklaşık %92’si ise aynı zamanda mobil 
internet (3G, 4.5G, LTE vb.) kullanıcısıdır. Bu kullanıcılar, mobil cihazlar 
aracılığıyla internete erişebilmektedir. Öğrenciler bu mobil cihazlar sayesinde 
iletişim, etkileşim, paylaşım ve öğrenme gibi faaliyetler gerçekleştirmektedirler.  

Yükseköğretimde uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslara göre sınavların yüz 
yüze ve gözetimli uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Peki yüz yüze gözetimli 
bir sınav çevrimiçi olarak mobil cihazlar aracılığıyla uygulanabilir mi? 

 
Önerilen Model 
Kitap bölümünün bu kısmında çevrimiçi destekli yüz yüze gözetimli sınav 

modeli ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. 
Sınav soruları öğrenme yönetim sistemi (Ör. Moodle) içindeki sınav 

modülüne yüklenir ve ilan edilen gün ve saatte erişime açılacak şekilde takvim 
ayarlama işlemi gerçekleştirilir. Sınav sistemine dışarıdan erişimi kısıtlamak 
amacıyla her bir öğrencinin kullanıcı adı ve parola ile erişim sağlaması sağlanır. 

Yükseköğretimde vize, final ve bütünleme sınavlarının uygulanması 
sürecinde sınav uygulaması için öğrenciler bir kurum çatısı altında gözetmen 
eşliğinde yüz yüze sınava girerler. 

Öğrenciler sınav öncesi cep telefonu, tablet gibi internet ağı erişimi olan 
kişisel mobil cihazlarını beraberlerinde hazır bulundurur. 

Öğrenciler sınavlarını gerçekleştirecekleri sınıf ortamında cep telefonları ile 
internet bağlantılarını gerçekleştirirler (Eduroam, Kurum Wi-Fi ağı, kişisel 
hücresel ağ 3G, 4G, LTE vb.). 

Öğrenciler internet erişimi olan kişisel mobil cihazları ile gözetmenleri 
eşliğinde çevrimiçi sınav sistemine erişirler (Şekil – 1). 
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Şekil-1: Çevrimiçi Mobil Destekli Sınav Ortamı 

 
Daha önceden belirtilen saatte sınav sistemi etkin hale gelir ve öğrenciler yüz 

yüze gözetimli sınıf ortamında gözetmenlerinin eşliğinde çevrimiçi olarak sınav 
uygulamasını gerçekleştirirler. 

Sınav güvenliği açısından gözetmen tarafından öğrencilerin cihaz ekranları 
kontrol edilir, sınav uygulaması hariç başka uygulama açık olduğu tespit edilen 
öğrenciler hakkında işlem başlatılabilir. 

Sınavın türüne göre, öğrenciler soruları kişisel mobil cihazları üzerinden 
okuyup, yine kişisel mobil cihazları üzerinden çevrimiçi olarak yanıtlayabileceği 
gibi mobil cihazları üzerinden sorulara erişip optik forma kodlayabilecekleri 
şekilde de çevrimiçi destekli sınav tasarlanabilir. 

Sorular, çoktan seçmeli, açık uçlu ya da Tablo-1’de yer alan diğer türlerden 
oluşabilir. 

Hiçbir yazılı ve basılı evrak kullanılmaz, sınav baskısı, çoğaltım, dağıtım 
işlerinden tasarruf edilir. 

Önerilen modelin şematize edilmiş hali Şekil-1’de yer almaktadır. 
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Şekil-1: Çevrimiçi Destekli Yüz Yüze Gözetimli Sınav Modeli 

 
Çevrimiçi destekli yüz yüze gözetimli sınav modelinde öğrenciler sınıf 

ortamına kişisel mobil cihazları ile gelirler. İnternet ağ erişimi, yükseköğretim 
kurumu tarafından sağlanabileceği gibi öğrencilerin kişisel hücresel ağ 
bağlantıları (3G, 4.5G, LTE) ile de sağlanabilir. Öğrencilerin sınav süresince 
cihaz şarj durumlarını sağlamaları amacıyla güç ünitesi (powerbank) kullanımına 
izin verilebilir. 

Sınav soruları, öğrenme yönetim sistemi içerisine sınav modülü aracılığıyla 
anlık yanıtlanacak şekilde ayarlanabileceği gibi PDF dokümanı şeklinde de 
yüklenebilir. PDF dokümanı şeklinde yüklenmesi halinde öğrencilerin yanıtlarını 
optik forma yapması sağlanabilir. Bu sayede öğrencilerin cep telefonları 
üzerinden sürekli bir veri transferi söz konusu olmayacağı, ağ altyapısına daha az 
yük bineceği ve mobil cihaz şarjlarının daha uzun dayanacağı ifade edilebilir. 
PDF dokümanı şeklinde sınav sorusuna eriştikten sonra öğrencilerin internet 
bağlantıları kesilebilir. 

Sınav sonuçları, çevrimiçi sistem üzerinde anında ilan edilebileceği gibi, sınav 
modülündeki ayara göre daha sonraya da bırakılabilir. Sınav optik form 
üzerinden yapılması halinde, optik okuma süreci sonrasına bırakılır. İlgili ders 

Yükseköğretim 
Kurumu

Yüz Yüze Sınıf

Gözetmen

Öğrenci
•Mobil Cihaz
•İnternet Erişimi
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öğretim elemanı tarafından sınav sonuçları öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan 
edilir. 

 
Çevrimiçi Destekli Yüz Yüze Gözetimli Sınav Modelinin Avantajları 
● Yükseköğretim kurumunda vize, final ve bütünleme sınavları YÖK’ün 

Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarına uygun biçimde yüz yüze ve 
gözetimli gerçekleştirilir. 

● Sınav amacıyla herhangi bir sınav evrakı (kâğıt vb.) basımı 
gerçekleştirilmez. Basım ve kâğıt mali giderlerinden tasarruf sağlanır. 

● Sınav sonuçları anında değerlendirilebilir. Anında geribildirim alınabilir. 
● Zaman ve iş gücünden tasarruf sağlanır. 
● Tek bir sınıfta küçük bir öğrenci grubuna uygulanabileceği gibi 

ölçeklendirilmiş şekilde kurum bünyesindeki tüm öğrencilere de 
uygulanabilir. 

● Çoktan seçmeli, açık uçlu ya da çok farklı türlerde sorular sorulabilir. 
 

Çevrimiçi Destekli Yüz Yüze Gözetimli Sınav Modelinin Dezavantajları 
● Öğrencilerin kişisel mobil cihaz gereksinimi. 
● İnternet erişimi gereksinimi. 
● Gözetmen ve sınav uygulama fiziksel sınıf/derslik gereksinimi. 
● Mobil cihaz şarj/elektrik gereksinimi. 
 
Sonuç ve Öneriler 
Yükseköğretim Kurulu’nun 14.09.2022 tarihli kurul kararı ile YÖK’e bağlı 

tüm yükseköğretim kurumlarında vize final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze 
gözetimli şekilde yapılması kararı alınmıştır. Bu karar neticesinde yükseköğretim 
kurumlarındaki uzaktan eğitim ölçme değerlendirme faaliyetlerinde evrak 
üzerinde sınav uygulaması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kitap bölümünde 
önerilen Çevrimiçi Destekli Yüz Yüze Gözetimli Sınav uygulama modeli ile, 
öğrencilerin sınavlarına kendi mobil cihazları ile katılması önerilmiştir. Böylece 
öğrenciler, sınavlarına gözetmen eşliğinde, kendi mobil cihazları aracılığıyla 
erişebilir ve gözetmen eşliğinde çevrimiçi destekli olarak sınavlarına 
katılabilecekleri bir model ortaya konmuştur. 

Önerilen model, zaman, iş gücü ve mali açıdan birçok avantaj sağlarken, cihaz 
zorunluluğu ve internet erişimi gerektirmesi gibi bazı teknik zorlukları da 
barındırmaktadır. Türkiye’de ULAKNET (ulusal akademik ağ) altyapısı ile tüm 
yükseköğretim kurumlarında internet ağı erişimi mümkündür (Ulaknet, 2022). 
Ayrıca EDUROAM ağı sayesinde de ister yurtiçi ister yurtdışı birçok öğretim 
kurumunda aynı kullanıcı adı ile internete erişim imkânı vardır. Günümüzde 
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öğrencilerin büyük çoğunluğunun internet erişimi olan mobil bir cihaza sahip 
olduğu düşünüldüğünde Çevrimiçi Destekli Yüz Yüze Gözetimli Sınav 
uygulama modelinin birçok açıdan faydalı bir model olduğu düşünülmektedir. 

Yeni sınav modelinin uygulama süreçlerindeki en büyük sorunlardan birinin 
sınav güvenliği olduğu söylenebilir. Gerek sınavın yüz yüze gözetimli bir sınıf 
ortamında gerçekleştiriliyor olması, gerekse gözetmen ya da gözetmenlerin sınav 
ortamında öğrencileri gözetim altında tutuyor olmaları neticesinde güvenlik 
sorununun büyük oranda ortadan kalkacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca sınavın sürekli internet bağlantısı gerektirmeyecek şekilde planlanması 
da teknik olarak mümkündür. Sınav sorularının bir uygulama (app) içerisine 
gömülmesi, ilgili sınav saatinde, yalnızca sınıf ortamında aktif olması gibi bir 
takım ilave iyileştirmeler de yapılabilir. Lokasyon temelli ya da network (ağ) 
temelli güvenlik önlemleri alınarak, kampüs dışından sınav sistemine ya da 
uygulamasına erişim kısıtlaması getirilebilir. Bu önlemlere ek olarak, özel bir 
network ağı hazırlanarak öğrencilerin cihazlarıyla bu özel ağa bağlanmaları ve bu 
ağ üzerinden yalnızca sınav sistemine erişebilecekleri şekilde ayarlama yapılması 
da mümkündür. Teknik konularda ilgili kurum bilgi işlem birimlerinden destek 
alınabilir. 

Öneriler 
Sınav uygulaması öncesi yönetmelik ya da yönerge değişiklikleri ile sınav 

güvenliğine ilişkin yeni kurallar belirlenebilir. Karar vericilerin bu modeli 
uygulayarak test etmesi önerilmektedir. Modelin avantajlı ve dezavantajlı 
yönlerinin daha iyi belirlenebilmesi amacıyla pilot uygulamaların 
gerçekleştirilerek rapor edilmesi araştırmacılara önerilmektedir. 
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