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Bildiri Özeti: 

 
Uzaktan öğretim, teknolojik gelişmelerin ve özellikle İnternet’in hayatımıza girmesi ile karşımıza çıkan bir öğretim 

şeklidir. Bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde yer alan birçok üniversite uzaktan öğretim sistemlerini kullanarak sertifika 

ya da diplomaya yönelik programlar düzenlemektedir. Türkiye’de de uzaktan öğretim yapan üniversitelerin sayısı günden 

güne artmaktadır. Uzaktan öğretimin en büyük sıkıntısı, sınavların nasıl güvenle yapılacağı konusudur. Yüzde yüz güvenli 

bir sistem henüz oturtulamamıştır. Ancak, uzaktan öğretim alanında çalışan birçok bilim insanı,  bu platformlarında 

kullanılacak sistemler geliştirmek için gayret göstermektedirler. Bu çalışmada uzaktan öğretimde yapılan sınavların 

güvenliğini artırmak için Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde kullanılan sistemler analiz edilecektir. Bu 

konuda geliştirmekte olduğumuz bir yazılımın algoritması tanıtılacak ve uzaktan öğretimdeki deneyimlerimiz sayesinde 

sınav güvenliğini artırmak için ne tür tedbirlerin alınabileceği konusunda öneriler sunulacaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Uzaktan öğretim, Uzaktan sınav teknikleri, ProctorFree, Socrative, Blackboard, 

Schoology, Moodle. 
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Abstract 

  

Distance teaching is a method that has been developed using Internet and relevant technological tools. Many 

universities in the world offer certificate and diploma programs using distance teaching method. The number of 

universities that offer courses online have increased days to days. There are some special platforms that are used for 

distance education. The most well-known platforms are Blackboard, Schoology and Moodle.  

An important problem in distance education is to how the tests can be done reliable? It is not possible to conduct a test 

as a distance 100% in safe. There are many researches who are still working on this subject to develop a reliable online 

test system. 

Between 2000 and 2002 an online course called “Robotic” had been prepared for teaching online that was accredited 

by Higher Education Council of Turkey. This course had been offered to the students of Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University and Sakarya University. A software had been developed for conducting online test. The type of the test was 

multiple choice, true/false and filling the blank spaces. Order of questions and order of the answers had been randomized 

automatically in order to increase the security of the online tests. At the same time the classroom where the students took 

the exams was surveilled with a webcam. Center of Evaluation, Selection and Placement of Students (ÖSYM) have used 

the same methods for their exams called YGS and LYS since several last years.     

Thanks to technological developments these kinds of tests can be done easily using Socrative software. These types of 

software has applications that can be used on mobile devices such as smart phones, tablets, etc.    

There are a software that are used in Blackboard platform to provide the security of the online tests. The ProctorFree 

can detect whether or not a student cheats during the online test. There are some tools such as webcam and voice detection 

sensor that are used for detecting of cheating during online tests. In addition some machine learning tools are used for 

detecting of misconducts.      

The graduate students of Software Engineering Department of Firat University take some courses as a distance from 

the University of Arkansas at Little Rock (UALR) and from Sam Houston State University. Some of graduate students 

from Pakistan, Nigeria, Iraq, and Somalia etc. are taking online courses using Schoology platform and they take tests 

using Socrative software as a distance.  

In this study, some online platforms such as Blackboard, Schoology and Moodle will be introduced that the graduate 

students of Software Engineering Departments of Firat University already use. To secure of online test, ProctorFree 

software will be handled and their features will be explained that are still used in Blackboard Platform. In addition, 

Socrative software that can be used for online test will be discussed and how the order of the questions and order of the 

answers can be changed will be explained. Finally, some recommendations will be offered for increasing of the online 

tests.              

 

Keywords: Distance teaching, distance tests’ techniques, ProctorFree, Socrative, Blackboard, Schoology 

and Moodle.  
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1. Giriş 

Uzaktan öğretim için kullanılan bazı platformlar mevcuttur. Ancak, yaygın kullanılanlar arasında 

Blackboard, Schoology ve Moodle gelmektedir. WebCT uzaktan öğretimde kullanılan diğer bir platform idi. 

Ancak, daha sonra Blackboard Öğrenme Sistemlerine dâhil olmuştur. Şu anda Blackboard, Schoology ve 

Moodle arasında önemli bir rekabet yaşanmaktadır. Moodle açık kaynak kodlu olması münasebetiyle hızla 

yaygınlaşmaktadır.  

 

2000-2002 yılları arasında Fırat Üniversitesinde Robotik isimli bir ders Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesine uzaktan öğretim şeklinde sunulmuştur. O dönemlerde geliştirilen bir 

yazılım sayesinde sınavlar uzaktan yapılabilmiştir. Önceden belirlenen gün ve saatlerde sınav sistem açılmış 

ve öğrencilerin sorulara erişmesi sağlanmıştır. Çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve doğru/yanlış türünde 

hazırlanan soruların ve cevap şıklarının yerleri değiştirilerek sınavın güvenliği artırılmıştır. Bugün YGS veya 

LYS sınavlarında uygulanan bu sistem, 2001 yılında Fırat Üniversitesinde başlatılmıştır. Aynı zamanda bir 

web kamera ile sınav salonu uzaktan gözetlenmiş, buna ilave olarak salonda bir gözetmen bulundurulmuştur. 

 

Hylton ve arkadaşları (2016) web kamera ile çevrimiçi bir sınavı izlemenin caydırıcı etkisini 

araştırmışlardır. Bu amaçla deney gurubu ve kontrol gurubu oluşturarak, web kameranın sınav üzerindeki 

etkisini belirlemişlerdir. Araştırma sonucuna göre çevrimiçi bir sınavın web kamerası ile izlenmemiş olması, 

kötü davranışları (örneğin kopya çekmeyi) artırmaktadır. Diğer taraftan sınavda web kameranın kullanılmış 

olması da çevrimiçi sınavlarda hoşnutsuzluk yaratmakta ve öğrencileri rahatsız ettiği belirtilmiştir (Hylton 

vd., 2016).  

 

Teknolojik gelişmeler sayesinde bugün Socrative denilen bir yazılım üzerinden bu tür sınavlar artık 

kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu yazılımların hemen hemen tümünün mobil cihazlar (akıllı telefonlar, tablet 

vb.) üzerinden kullanılabilmesi de önemli bir gelişme olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Uzaktan öğretimde sınav güvenliği ile ilgili olarak Blackboard platformunda kullanılmaya başlanılan bir 

yazılım geliştirilmiştir. ProctorFree adını taşıyan bu sistem sayesinde uzaktan sınava giren bir kişinin sınav 

esnasında kopya çekip çekmediği belirli bir oranda tespit edilebilmektedir. Bu tespit için kullanılan araçlar 

arasında web kamera, ses dinleme algılayıcıları yer almaktadır. Ayrıca makine öğrenmesi sayesinde sınava 

giren kişilerin kopya çekip çekmedikleri takip edilebilmektedir. 

  

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında öğretim gören lisansüstü öğrencileri Amerika 

Birleşik Devletleri University of Arkansas at Little Rock (UALR) ve Sam Houston State Üniversitesinden 

(SHSU) uzaktan öğretim biçiminde dersler almaktadırlar. Bunun yanında anabilim dalına kayıtlı diğer 

ülkelerdeki (Pakistan, Nijerya, Irak, Somali vb.) öğrencilerin bazılarına da dersler Schoology üzerinden 

sunulmakta ve sınavları ise Socrative üzerinden yapılmaktadır.    

 

Çevrimiçi testlerde sınavlarda kopya çekme ihtimali yüksektir. Sınav olurken İnternet üzerinden anahtar 

sözcüklerle cevaplara ulaşmak kolaydır. Korunmamış oluşturmalı (formative) çevrim içi sınavların yapılması, 

kopya çekmeye, dolayısıyla suç işleyenlere davetiye çıkartmak mıdır? diye tartışılmaktadır. Çevrimiçi 

oluşturmalı (formative) testlerde kopya çekmenin diğer dersleri olumsuz etkileyip etkilemediği de merak 

konusudur. Kopya çekmenin etik açıdan olumsuzluğu yanında, çevrimiçi oluşturmacı testlerde kopya çeken 

bir öğrenci değerli öğrenme fırsatlarından da vaz geçmiş olacaktır ve bu yüzden oluşturmacı testleri dikkate 

alan öğrencilerin gerisinde kalacaktır (Arnold, 2016). 

 

Bu çalışmada uzaktan öğretimde yapılan sınavların güvenliğini artırmak için Fırat Üniversitesi Yazılım 

Mühendisliği Bölümünde kullanılan sistemler analiz edilecektir. Uzaktan sınav yapma için ne tür tedbirlerin 

alınacağı ele alınacak ve bazı öneriler sunulacaktır.  

 

2. Uzaktan Öğretimde Kullanılan Bazı Yazılımlar 

 

Uzaktan öğretimde kullanılan yazılımlar arasında en yaygın kullanılanları Blackboard, Schoology ve 

Moodle isimli yazılımlardır. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyada birçok ülke yıllardır 

Blackboard platformunu ve son yıllarda da Schoology isimli bir yazılım uzaktan eğitim için kullanılmaktadır. 

Özellikle Blackboard ve Schoology arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Son yılların diğer uzaktan 
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eğitim için kullanılan bir platformu ise Moodle diye adlandırılmaktadır. Açık kaynak kodlu olması nedeniyle 

bu yazılma ilgi hızla yükselmektedir.  

 

2.1. Blackboard 

 

Uzaktan eğitim için yaygın kullanılan bir platformdur (Blackboard, 2016). Önceleri WebCT adıyla anılan 

ve uzaktan öğretim için kullanılan bir yazılımı da bünyesine alarak büyümesini hızla sürdürmektedir. Bugün 

yüz yüze ve aynı zamanda uzaktan eğitim için kullanılan en yaygın platformlardan birisidir. Ülkemizde bazı 

üniversitelerimiz de Blackboard platformunu kullanarak eğitimlerini sürdürmektedir. 

 

Şekil 1’de Amerika Birleşik Devletleri Sam Houston State Üniversitesinin Blackboard platformu 

üzerinden uzaktan eğitim için kullanılan ana sayfası görülmektedir.   

 

 
Şekil 1: Sam Houston State Üniversitesinde Uzaktan Öğretim İçin Blackboard platformunun kullanılması 

 

Sam Houston State Üniversitesinde bazı programlar uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir. Bu 

programlardan birisi Siyasal Bilimler Bölümü içerisinde yer alan Kamu Yönetimi yüksek lisans programıdır. 

Bu program kapsamında tüm dersler Blackboard platformu kullanılarak verilmektedir. Öğrenci kayıt olduğu 

tüm ders materyallerine ilgili sayfalardan ulaşabilmekte, yüklenen videoları seyredebilmekte, dersin 

hocalarına ve arkadaşlarına platform üzerinden e-posta gönderebilmektedir.  

 

Her hafta okutulacak içerik haftanın başında yayına sokulmakta, ders materyalleri (görsel ve işitsel) o 

haftaya ait klasörler içerisinde yer almaktadır. Şekil 2’de PADM 5389 Public Management dersine ait haftalık 

klasörler görülmektedir.     

 
Şekil 2: PADM 5389 Public Management dersine ait haftalık ders modülleri sayfası 
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Öğrenciler her haftaya ait gereksinimleri yerine getirmek durumundadır. Her hafta hangi makalelerin 

okunacağı, hangi videoların seyredileceği, hangi konuların tartışılacağı (Discussion board) belirlenmiştir 

(Şekil 3). Şekilde 13. Haftaya ait okunması, izlenmesi ve tartışılması gereken materyallerin yer aldığı sayfa 

görülmektedir. Önce o haftaya ait genel bir tanıtım yapılmaktadır. Öğrenme hedefleri, okunması gereken 

makaleler, okunması tavsiye edilen makaleler, video dersleri, seyredilmesi isteğe bağlı olan videolar, bu 

haftaya ait tartışma modülü ve bu hafta neler öğrenildiğine dair bilgiler ayrı klasörler içerisinde yer 

almaktadır. Dersin hocası o haftaya ait konuları video çekerek öğrenciye sunmaktadır. Uzaktan eğitimde 

tartışma modülleri çok önemli olmaktadır. Öğrenciler o haftaya ait içerikleri karşılıklı tartışmakta ve dersin 

hocası moderatörlük yapmaktadır.    

 

 
Şekil 3: On üçüncü haftaya ait modül içeriğinde yer alan materyaller 

 

Tartışma platformunda öğrenciler karşılıklı görüşlerini paylaşmaktadır. Kimlerin birbiri ile tartıştıkları, en 

fazla tartışmaya katılan öğrenciler ve yazdıkları bilgiler her öğrenci için anında ayrı ayrı izlenebilmektedir. 

Öğretim üyesinin o öğrenci ile ilgili yaptığı yorumlar ve puanlama ilgili sayfada izlenebilmektedir (Şekil 4). 

 

Şekil 4: Tartışma platformunda her öğrencinin yazdıklarının toplu izlenebildiği sayfa 

 

Sam Houston State Üniversitesinde Blackboard üzerinden yürütülen uzaktan eğitimde öğretim 

elemanlarının bazıları Google Hangouts üzerinden öğrencilerle canlı bağlantılar kurarak, aynı sınıflarda 

eğitim yapılıyormuş gibi sanal ortamlarda yüz yüze tartışabilmektedir. Mekândan bağımsız aynı sanal odada 

bulunan öğrenciler ve dersin hocası karşılıklı tartışabilmekte ve yorumlar yapabilmektedir.  
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Blackboard platformu üzerinden sürdürülen derslerde not vermenin ölçütlerinin ne olacağı her dersin 

hocası tarafından bağımsız belirlenmekte ve yarıyıl başında ders planında (syllabus) ilan edilmektedir. PADM 

5389 Public Management dersine ait not değerlenmenin nasıl olacağı, Şekil 5’te görülmektedir.  

 

 

Şekil 5: SHSU’da çevrimiçi verilen PADM 5389 Public Management dersine ait not değerlendirme ölçütleri 

  

2.2. Schoology 

Son yıllarda Schoology isimli uzaktan eğitim platformunun kullanımı hızla yaygınmaktadır (Schoology, 

2016). Bu artışın sebeplerinden biri yazılımın belirli özelliklerinin ücretsiz kullanılabilmesidir. Fırat 

Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında İngilizce eğitim verilen yüksek lisans ve doktora 

programında bazı dersler uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir. Bu programa kayıtlı öğrenciler derslerinin 

bir kısmını Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan University of Arkansas at Little Rock (UALR) ve Sam 

Houston State Üniversitesinden (SHSU), bazı dersleri ise bu programda uzaktan eğitim şeklinde Schoology 

üzerinden almaktadırlar. Şekil 6’da Fırat Üniversitesinde Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında sunulan 

bazı derslere ait Schoology platformunun ana sayfası görülmektedir.    

 

Şekil 6: Fırat Üniversitesi Yazılım Müh. Anabilim Dalında bazı derslerin Schoology üzerinden uzaktan 

eğitim şeklinde yürütülmesi 

 

Schoology platformunda da aynen Blackboard yazılımında olduğu gibi video, ses, metin dokümanları 

rahatlıkla sisteme yüklenebilmekte, öğrenciler tartışma sayfalarında karşılıklı görüş alış verişinde 

bulunabilmekte, öğrenci ve derslerin hocalarına e-posta gönderilebilmektedir. Schoology platformuna destek 
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olabilmesi amacıyla gerek Facebook ve gerekse Google Hangouts gibi araçlar, öğrencilerle yüz yüze ders 

konularını tartışma imkânı verebilmektedir.  

Şekil 7’de SENG 540 Engineering Software Application dersine ait ana sayfa görülmektedir. Derse ait 

sunular, örnek çözümler, ilave dokümanlar ve haftalık süreçler Schoology üzerinden öğrencilerin erişimine 

açılmaktadır. Öğrenciler ödevlerini hangi tarihte teslim edeceği otomasyon sayesinde tarih ve saate bağlı 

otomatik kontrol edilmekte ve belirlenen son teslim tarih ve saati geçirildiğinde, öğrencilerin ödevlerini 

sunmalarına sistem müsaade etmemektedir. Öğrenciye farklı modüllerde verilen notlar sistem tarafından 

otomatik olarak birleştirilmekte ve öğrenci kendi başarısını anında takip edebilmektedir.    

 

Şekil 7: SENG 540 Engineering Software Application dersine ait ana sayfa 

 

2.3. Moodle 

Uzaktan eğitimde son yıllarda yaygın kullanılmaya başlanılan bir diğer platform da Moodle adı ile 

bilinmektedir (Moodle, 2016). Bu yazılımın en büyük avantajı açık kaynak olmasıdır. Diğer bir deyimle bu 

platforma isteyenler yeni modüller geliştirebilmekte ve eklemeler yapabilmektedir. Şekil 8’de Moodle 

platformuna ait ana sayfa görülmektedir.  

Moodle platformunun en cazip yönü farklı dillerde kullanılabilmesidir. Açık kaynak olması en büyük 

özelliklerinden birisidir. Dolayısıyla kullanıcılar bu platformun daha da kullanışlı hale gelebilmesi için ek 

modüller oluşturabilmektedir.    

 

Şekil 8: Moodle uzaktan eğitim platformu ana sayfası 
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3. Uzaktan Eğitimde Sınav Yapılması 

Uzaktan eğitimde sınav yapılması zor bir işlemdir. Çünkü sınavın ne derecede güvenli yapıldığından emin 

olmak mümkün olmayabilmektedir. Uzaktan eğitimlerde sınav güvenliğini artırmak için farklı yöntemler 

geliştirilmiştir. Ancak, yüzde yüz güvenli bir uzaktan eğitim sınav sistemi henüz oturtulamamıştır. Bilim 

insanları farklı sistemler geliştirmek için yoğun çaba göstermektedirler. Bu bölümde uzaktan eğitimde sınav 

güvenliği için kullanılabilecek sistemlerden bahsedilecektir.  

3.1. Soru ve Cevap Şıklarının Yerlerinin Değiştirilmesi   

Fırat Üniversitesinde 2000-2002 yılları arasında web tabanlı “Robotik” isimli bir ders uzaktan eğitim 

biçiminde verilmiştir. Bu ders iki yarıyıl Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve bir yarıyıl da Sakarya 

Üniversiteleri öğrencileri tarafından alınmıştır. Bu derse ait sınavların güvenliğinin sağlanması için öğrenciler 

bilgisayar laboratuvarında toplanmış ve toplu bir arada sınava girmişlerdir. Sınıfta bulunan öğrenciler bir web 

kamera ile sınav süresince izlenmiştir. Ayrıca sınav esnasında bir gözetmen de sınıfta hazır bulunmuştur. 

Çoktan seçmeli, doğru/yanlış ya da boşluk doldurma şeklinde yürütülen sınavlarda, hem soru yerleri hem de 

cevap şıklarının yerleri otomasyonla değiştirilmiştir. Bu sayede öğrenciler yan yana oturmalarına ve 

birbirlerinin ekranlarını görmelerine karşın, soruların farklı sırada ekrana yansıması ve buna ilave olarak 

doğru şıkların yerlerinin değiştirilmesi sayesinde kopya çekilmesi önemli bir seviyede engellenmiştir (Varol 

& Varol, 2004). 

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından son yıllarda uygulanan YGS (Yükseköğretime 

Geçiş Sınavı) ya da LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavlarında, hatta bu merkezce yapılan diğer bazı 

sınavlarda soruların yerleri ve şıkları değiştirilmektedir (ÖSYM, 2016).  

Teknolojik gelişmeler ışığında birçok yeni uygulama bulunmaktadır. Örneğin, Socrative adıyla bilinen 

yazılım sayesinde soru ve cevap şıklarının yerleri çok basit bir işlemle otomatik değiştirilebilmektedir (Şekil 

9). Şekil 9’da görülen Socrative ekranında soru ve şıkların yerlerinin değiştirilmesi, ilgili butonları aktif 

ederek yapılmaktadır. Socrative’de sınav için üç farklı yol takip edilebilmektedir. Birincisi, öğrenci her 

soruyu cevapladığında akabinde doğru cevabı anında görebilmektedir (Student paced - Immediate Feedback). 

Ancak, öğrenci önceden cevapladığı sorulara geri dönüp cevaplarını değiştirememektedir. İkinci yöntemde 

öğrenci sorular arasında gezinebilmektedir (Student paced - Student navigation). Ancak doğru cevapları 

görememektedir. Üçüncü yöntemde ise bir sonraki soruya ancak, öğretmen müsaade ederse geçilebilmektedir 

(Teacher paced) (Varol, 2015). Socrative yazılımı 2015 yılından beri Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 

Anabilim Dalında hem uzaktan eğitim hem de yüz yüze eğitimde çoktan seçmeli, doğru/yanlış ya da boşluk 

doldurma şeklinde yapılan bazı sınavlarda kullanılmaktadır.   

 

 

Şekil 9: Socrative yazılımında soru ve cevap yerlerinin otomatik değişimini sağlayan butonlar 
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3.2. ProctorFree Yazılımı ile Uzaktan Yapılan Sınavların Kontrolü 

ProctorFree yazılımı uzaktan yapılan sınavlarda güvenliği sağlamak için geliştirilmiş bir platformdur. 

Sınava katılan öğrencinin bulunduğu mekân önemli olmamaktadır. Öğrenci evinde sınav olurken ortamın web 

kamerası ile izlenmesi, ortamdaki seslerin dinlenmesi ve kayıt altına alınması, öğrencinin kullandığı ekranın 

takip edilmesi, öğrencinin ekran önünden uzaklaşması ya da başını ve gözlerini farklı noktalara çevrilmesinin 

izlenmesi ile güvenlik sağlanmaktadır. Bu tür işlemlerde makine öğrenmesi de devreye girmektedir.   

  ProctorFree yazılımı sınava giren öğrencinin hem görüntüsünü hem de sesini önceden kaydetmektedir. 

Görüntü eşleştirmesi yanında ses eşleştirmesi de yapmaktadır. Arka planda ses duyması halinde o durumu 

rapor etmektedir. ProctorFree sınavı ile ilgili işlemler doğrudan ilgili şirket tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Kamera hem öğrenciyi hem de öğrencinin masaüstünü kayıt etmektedir. Örneğin öğrenci Google’la giriyorsa 

onu yakalamakta ve rapor etmektedir. Ortamda birden fazla konuşma varsa hangi saatte olduğunu ve 

konuşmayı kaydederek rapor etmektedir.  

Sınav sonrasında videonun tümünü izlemek gerekmemektedir. İkaz edilen video kısımlarını incelemek 

yeterli olmaktadır. Öğrencinin yüzünü başka yönlere çevirmesi, ne kadar süre ile başka noktalara baktığı rapor 

halinde tutulmaktadır. Şekil 10’da yattığı yerden ProctorFree yazılımı kontrolünde sınava giren bir öğrenciye 

ait bir ekran görülmektedir (Şekil 10).  

Eğer bir öğrenci sınav esnasında ayrılıyorsa, yani ekrandan uzaklaşıyorsa ProctorFree yazılımı bu durumu 

rapor etmekte ve uyarı vermektedir. Öğrenci sınav olduğu esnada ortam canlı olarak dinlenebilmektedir. 

Öğrencinin kafasını ne kadar çevirdiği, ne kadar süre ile belirli noktalara kilitlendiği gene verilen bilgiler 

arasında yer almaktadır. ProctorFree yazılımını kullanmak için Blackboard platformu içerisinde sınav 

hazırlama linki yer almaktadır. Soru bankası içerisinde yer alan sorulardan seçim yapılarak öğrenciye 

yönlendirebilmektedir. Veri bankasından alınan sorularla test oluşturulur. ProctorFree ile sınav alacak 

öğrencilere kopya çekmeyeceklerine dair yemin dahi yaptırılmaktadır. Öğrenci ekranına yansıyan yemin 

metni öğrenci tarafından sesli okunmakta ve kayıt altına alınmaktadır. 

 

 

Şekil 10: ProctorFree yazılımı kontrolünde evinde yattığı yerden sınava giren bir öğrenci 

 

4. Sonuç 

Uzaktan eğitimde sınav güvenliğini sağlamak için çeşitli yöntemler kullanılmasına karşın henüz yüzde yüz 

güvenlik sağlayan bir sistem oluşturulamamıştır. ProctorFree yazılımı alanda uygulanan en önemli 

yazılımların başında gelmektedir. Akademisyenler uzaktan eğitimde kullanılabilecek sistemler geliştirme 

çalışmalarını sürdürmektedir. Günümüzde uzaktan eğitim sitemlerindeki sınavların güvenliğini artırmanın bir 

yolu, sınavları belirli merkezlerde kameralarla gözetlenen ortamlarda yapmaktır. Buna ilave olarak birbirine 

yakın konumdaki bilgisayar ekranlarından kopya çekmeyi önlemek için soru ve cevap şıklarının yerlerinin 

değiştirilmesi etkili sonuç verebilir. Şayet çoktan seçmeli, doğru/yanlış ya da boşluk doldurma türü sınavlar 
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yapılacaksa, Socrative uygulamasından yararlanılabilir. Bu yazılımın akıllı telefonlar için yazılmış 

uygulamaları da mevcut olduğu için aynı salonda öğrenciler cep telefonları ile aynı anda sınav alabilir.  

ProctorFree yazılımı benzeri bir yazılım geliştirilerek Türkiye’de uzaktan eğitim sistemleri ile birlikte 

kullanılabilir. Bu yazılıma o anda ortamı gözetleyen ikinci takviye bir web kameranın devrede olması, 

güvenliği daha da artırabilir.  
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