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Özet: Uzaktan eğitim dünyadaki ulusların eğitim sistemlerinde var olan örgün ve yaygın 

eğitim sistemlerinin her seviyesinde (ilkokuldan üniversiteye kadar) kullanılmaktadır [1]. 

Türkiye’de yükseköğretim bazında uzaktan eğitim ve uzaktan sınav sistemi kullanılırken 

şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim öğrencilerine yönelik uzaktan sınav sistemi 

geliştirilip uygulamamıştır. Çalışmanın amacı, öğrencilerin performanslarını eğitim 

programlarının kazanımları doğrultusunda güvenilir ve objektif biçimde ölçmek, öğrencilerin 

kazanımlara ilişkin öğrenme eksiklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını 

sağlamaktır. Öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek, başarı düzeylerini takip etmesi 

ve kendilerini değerlendirmelerini geliştirebilmektir. Kısacası yenilenen öğretim programları 

doğrultusunda sonuca dayalı ölçme yerine süreci de değerlendiren ölçme değerlendirme 

anlayışını yerleştirebilmektir. 
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A Study for Primary School Students Self-Assessment and Elimination of Their 

Incompletes 

 

Abstract: Distance learning has been used as one of the teaching methods in all parts of 

educational systems of the nations worldwide [1]. In Turkey, distance learning and on-line 

testing system only has been used in Open University but has not been used in primary 

schools. The project to evaluate the student performance in an objective way related to the 

functions of the curriculums; to find out the learning insufficiencies and to take the useful 

precautions; to watch the development of the students’ success; to find out the previous 

weakness of the students. Students will be able to watch the visual training materials made by 

the evaluation experts to learn how to study efficiently. In short, not the product, but the 

process will be evaluated. Most importantly, the students will be able to evaluate themselves. 
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1. Giriş 

 

Gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşma 

şekilleri de değişmiştir. Günümüzde bilgiye 

ulaşmak için kullanılan en yaygın yöntem 

internettir. Uzaktan eğitim ve uzaktan sınav 

uygulamaları artık internet üzerinden 

yapılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde birçok 

yükseköğretim kurumu uzaktan sınav sistemi 

geliştirmeye ve uygulamaya devam 

etmektedir. Ancak ilköğretim öğrencilerine 

(4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) yönelik kurumsal 

bazda bir elektronik sınav sistemi geliştirilip 

uygulanmamıştır.  

 

Kâğıt-kalem testlerine göre kıyaslandığında 

interaktif multimedya testleri öğrencinin 

öğrenme performansını daha iyi 

yansıtmaktadır [2]. 

 

Karakaya, online sınav sistemleri ile ilgili 

yapılmış birçok akademik çalışmanın 

bulunduğunu ve kullanım alanına, amacına, 

boyutuna ve öğrenci profiline bağlı olmak 

üzere, online sınav sistemlerinin, klasik 
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yöntemlere kıyasla en az onlar kadar başarılı 

olabileceğini ve hatta birçok durumda 

öğrenimin kalitesini de artırdığını ortaya 

koymuştur [3]. 

 

Yapılan uygulamalar, kişilerin internet 

ortamındaki test sonuçları ile sınıf 

ortamındaki test sonuçlarının hemen hemen 

aynı olduğunu [4, 5] ve kişilerin internet 

ortamındaki testleri tercih ettiklerini ortaya 

koymaktadır [5]. 

 

Ülkemizde bilgisayarların yaygınlaşmaya 

başladığı ilk dönemlerde büyük bir çoğunluk 

bilgisayar kullanmayı bilmiyordu. Bilgisayar 

üzerinden yapılan uygulamalar da doğal 

olarak kullanıcılara çok zor geliyordu. 

Önceden evlerde lüks olarak görülen 

bilgisayarlar, şimdi gereksinim haline geldi. 

Kullanımın alanları arttı ve herkes 

ihtiyaçlarını giderebilecek oranda bilgisayar 

kullanabilmektedir. Dolayısıyla artık 

günümüzde bilgisayar ve internet üzerindeki 

uygulamalar kullanıcılara zor gelmemektedir. 

Çalışmamızda öğrenci ve öğretmenler mevcut 

bilgisayar yetenekleriyle sistemi rahat bir 

şekilde kullanabileceklerdir. Çalışma, 

öğrencilerin ne öğrendiğini ölçme amaçlı 

değildir. Öğrenci, neyi ne kadar öğrendiğini, 

zaman ve mekândan bağımsız olarak, 

sonunda bir not kaygısı olmadan kendi 

kendini değerlendirebilecektir. 

 

2. Sistemin Altyapısı 

 

Geliştirilen çalışma için PHP, JAVASCRİPT, 

AJAX, XML ve Flash (Action Script 3.0) 

web teknolojileri kullanıldı. Sınıflara ait ders, 

derslere ait ünite, ünitelere ait kazanım, 

kazanımlara ait alt kazanımlar Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği 

öğretim programlarından alınıp MYSQL 

veritabanına kaydedildi. Böylece öğretmenler 

sisteme soru kaydetmek istediklerinde, 

sınıftan alt kazanımlara kadar inip ilgili 

kazanıma ait soruları kaydetme kolaylığı 

sunulacaktır. Süreci değerlendirmek adına 

2005 yılından günümüze kadar ÖSYM ve 

MEB tarafından yapılan sınavlara ait çıkmış 

sorular MYSQL veritabanına kaydedildi. 

Öğretmenlerin ekleyeceği kazanım bazında 

sorular, çözümlü sorular ve deneme sınavları 

da MYSQL veritabanına kaydedilecektir. 

 

3. Sistemin Amacı 

 

Ana hedefimiz Türkiye’de Milli Eğitim 

Bakanlığının ilköğretim kurumlarında 

şimdiye kadar uygulamadığı internet 

üzerinden online soru bankası sistemi 

oluşturmak, oluşturulan sistem üzerinde 

öğrencilerin okullarındaki derslerinde 

işledikleri ünitelerle ilgili kazanım temelli 

olarak kendi kendilerini değerlendirmelerini 

sağlamak ve Milli Eğitim Bakanlığının 

hedeflerinden olan “öz yönelimli öğrenciler 

yetiştirme” ye katkı sağlamaktır. Mevcut 

sistemlerden öne çıkan en önemli özelliği, 

öğretmenler tarafından soruların internet 

üzerinden sınıf, ders, ünite, kazanım bazında 

sisteme girişinin yapılabildiği dinamik olarak 

soru havuzunun sürekli genişleyen bir yapıda 

olmasıdır. Öğretmenlerin sisteme ekleyeceği 

sorular, branşlar bazında oluşturulacak soru 

değerlendirme komisyonu tarafından 

değerlendirildikten sonra, uygun sorular 

sistemin havuzuna düşecektir. 

 

Öğrencilerin zaman ve mekân bağımlılığı 

olmadan internete erişebildikleri herhangi bir 

bilgisayar üzerinden soru çözmelerini, 

çözemediği soruları kazanım bazında tespit 

etmeleri ve değerlendirmenin anında 

yapılması sistemin öne çıkan özellikleridir.  

 

“Yakından uzağa” öğretim prensibinden yola 

çıkıp, öğretmenlerin yakın çevresindeki 

öğrencilerin eğitim düzeylerini göz önüne 

alarak internet üzerinden kazanımlar bazında 

sorular oluşturup online soru bankası 

sisteminin havuzuna kaydetmelerine imkan 

sağlanacaktır.  

 

Geleneksel eğitim ortamlarında eğitim 

imkânlarına ulaşmada zorluk çeken bireyler, 



özellikle de engelliler için uzaktan eğitim 

öncelikli bir fırsat niteliğindedir. Kırsal 

alanında yaşayan, Milli Eğitim Bakanlığının 

yaptığı sınav ve değerlendirmeler haricinde 

kendi imkânlarıyla sınav sistemlerinden 

yararlanamayan öğrenciler bile Milli Eğitimin 

temel ilkelerinden olan “fırsat ve imkân 

eşitliği” ilkesine uygun olarak internet 

üzerinden zaman ve mekân sınırlaması 

olmadan, kendilerini sınava hazır 

hissettiklerinde sınav olabileceklerdir. 

İmkânları kısıtlı kırsal kesimlerde yaşayan 

öğrencilerin evlerinde bilgisayar erişimi 

olmasa dahi, ilimizdeki tüm okullarımızda 

internet erişimi bulunmaktadır. Ayrıca “Bilgi 

ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı” 

genelgesinde okullardaki bilgisayarlar 

öğrencilerin kullanımına eğitim öğretim 

saatleri dışında da açıktır.  Engelli 

öğrencilerimiz için, engel türlerine göre 

teknoloji rehberleri tarafından özelleştirilen 

bilgisayarlar üzerinden kendilerini 

değerlendirmeleri de sağlanarak eğitimde 

engelli öğrencilerimizin de yararlanmalarına 

imkân verecektir. Siemens’e göre e-öğrenim 

uygulamalarında yapılan testler; bilgiyi ve 

davranış değişikliklerini test etmede son 

derece etkin ve maliyeti düşük bir yol 

sunmaktadır [5]. 

 

4. Yöntem 

Sistem dört bölümden oluşmaktır;  

• Çıkmış Sorular (2005’ten günümüze tüm 

sorular) 

• Çözümlü Sorular (Detaylı çözümler olacak) 

• Deneme Sınavları (1. ve 2. Dönem sonunda 

uygulanacak) 

• Ünite Testleri (Tüm ünitelerle ilgili konu ve 

kazanım eksiklerini belirlemek için) 

Öğrencilere rehberlik amaçlı olmak üzere, 

Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Sınav 

Kaygısı, Stresi Azaltma vb. gibi eğitimler 

web sayfasında yayınlanmaktadır.  

Sistem üzerinden yapılan anket ve 

değerlendirme sonuçlarına göre ihtiyaç 

duyulan konularda düzenlemeler yapılacaktır. 

Sistemdeki izleme ve değerlendirmeler, 

Eylem Araştırması yoluyla yapılacaktır. 

Eylem Araştırması: “Bir problemi çözmek ya 

da yerel bir uygulama hakkında bilgi vermek 

için bilgi toplamak amacıyla bir ya da daha 

fazla kişi, ya da gruplar tarafından yapılan 

araştırma” olarak tanımlamaktadır [6]. Eylem 

araştırması çerçevesinde,  

 

• kayıtlı kullanıcıların sisteme son girdikleri 

zaman, 

• öğretmenlerin sisteme kaydettikleri soru 

sayısı, 

• öğrencilerin deneme sınavlarında çözdükleri 

dersler bazında soru analizleri,  

• sistemdeki online eğitimlerin kullanılma 

oranları, 

• kayıtlı öğretmen sayısı, 

• kayıtlı öğrenci sayısı, 

• toplam soru sayısı, 

• geçmiş yıllara ait test sayısı, 

• deneme sınavlarına ait test sayısı, 

• çözümlü sınavlarına ait test sayısı, 

• ünite sınavlarına ait test sayısı, 

 

veritabanında tutulacaktır.  

 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

 

Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 

başlatılan FATİH Projesi (Fırsatları 

Artırmada Teknolojiyle İşbirliği Hareketi) 

tüm öğrencilerimize teknolojiyi kullanmada 

fırsat eşitliği oluşturma ilkesi ile hareket 

etmektedir. Buna paralel olarak sistemimiz 

maddi olanakları yetersiz ve kırsal kesimde 

yaşayan okul ortamı dışında sınavlarla 

kendini değerlendirme imkânlarından yoksun 

öğrenciler için önemli bir katkı sağlayacaktır. 

 

Online sınav sistemi gereksiz kâğıt israfını 

azaltır ve daha çevrecidir. 

 



Online soru bankası sistemimiz birçok 

öğrenciyi içine alarak büyük ölçekli bir örnek 

olacaktır. Ayrıca çalışmamız Milli Eğitim 

Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yapılan 

birçok yazılı sınava örnek teşkil edebilir. 

 

Sistemde çoktan seçmeli testlere alternatif 

olarak ilköğretim öğrencilerinin seviyelerine 

uygun sürükle bırak, eşleştirme, boşluk 

doldurma gibi farklı soru türleri de ilerleyen 

zaman içerisinde sisteme dâhil edilebilir. 
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