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1. Giriş

Eğitimde bilgisayar uygulamalarının kullanı-
mı 1950’lerde başlamıştır [1]. Bu tarihten iti-
baren bilgisayarların eğitimde kullanılmasına 
ilişkin pek çok terminoloji ve kavram alan ya-
zına girmiştir. ÖYS de bunlardan biri olmakla 
birlikte zaman zaman yanlış anlaşılan ve üze-
rinde durulması gereken önemli kavramlardan 
biridir.

Bu çalışmada kısaca ÖYS nedir, ne değildir 
üzerinde durulacak ve öğrenme yönetim sis-
temlerinin barındırması gereken özellikler be-
lirtilecek ve bir ÖYS seçerken nelere dikkat 
etmeliyiz konusuna vurgu yapılacaktır. Değer-
lendirme ölçütleri için alan yazın taranmış ve 
genel bir çerçeve verilmiştir.

2. Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Nedir?

Ulusal alanyazında Learning Management 
System kavramının karşılığı olarak Öğrenme 
Yönetim Sistemi, Öğrenim Yönetim Sistemi 
ve Eğitim Yönetim sistemi kavramları kullanıl-
maktadır. Bu çalışmada söz konusu kavramın 
karşılığı olarak “Öğrenme Yönetim Sistemi” 
kullanılacaktır.

Bilgisayarların eğitim alanında kullanılma 
sürecine bakılırsa bilgisayar tabanlı öğretim 
(computer-based instruction-CBI), bilgisayar 
destekli öğretim (computer assisted instruc-
tion-CBI), bilgisayar destekli öğrenim (com-
puter assisted learning-CBL), internet tabanlı 
öğrenme ( internet-based learning-IBL) gibi 
kavramlarla karşılmaktadır. Bunlar daha çok 
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bireysel öğrenmeye / öğretime yönelik ve bir 
konuya özgü öğrenme kaynaklarıdırlar.

Öğrenme yönetim sistemi ise adından da an-
laşılacağı üzere bir yönetim aracıdır ve eğitim 
içeriklerinin yönetimine, öğrenenler ve öğre-
tenlerin izlenmesine, öğrenme öğretme süreç-
lerinin bireyselleştirilebilmesine olanak sağ-
layan bütünleşik bir sistemdir. ÖYS ve diğer 
bilgisayar terimlerinin arasındaki temel fark 
ÖYS’nin bütün eğitim öğretim sürecini doğası 
gereği sistematik bir yaklaşımla kapsamasıdır.

Alan yazında Öğrenme Yönetim Sistemi 
(ÖYS) kavramına ait çeşitli tanımlarla karşı-
laşmak mümkündür.

Network Dictionary, öğrenme yönetim siste-
mini öğrenme içeriklerinin yönetimini, dağı-
tımını ve öğrenme kaynaklarının öğrencilere 
ulaştırılmasını sağlayan bir yazılım paketi 
olarak tanımlamaktadır [2]. Pek çok ÖYS, öğ-
renme içeriklerine erişimi ve bu içeriklerinin 
yönetimini yer yerden ve yer zaman mümkün 
kılmaktadır.

Vikipedi’de ise öğrenme yönetim sistemi uzak-
tan veya harmanlanmış eğitimde öğrencilerin 
ders seçimi, ders kaydı, içeriklerin sunumu, 
ölçme ve değerlendirme işlemleri ve kullanıcı 
bilgilerinin izlenmesine olanak sağlayan yöne-
tim yazılımları olarak ifade edilmektedir [3]. 
Ayrıca öğrenme yönetim sistemleri öğrenme 
için farklı seçenekler sunan ve bu deneyimleri 
yöneten yazılımlar, öğretim ve öğrenme süreç-
lerinin yönetimini sağlayan sistemler, öğretim 
amacıyla bilgiye erişim, bilgiyi paylaşım ve 
iletişim sürecini yöneten platformlar olarak da 
tanımlanabilir.

Öğrenme yönetim sistemleri, öğrenme akti-
vitelerinin yönetimini sağlayan yazılımlardır. 
Öğrenme materyali sunma, sunulan öğrenme 
materyalini paylaşma ve tartışma, dersleri yö-
netme, ödev alma, sınavlara girme, bu ödev ve 
sınavlara ilişkin geribildirim sağlama, öğrenme 

materyallerini düzenleme, öğrenci, öğretmen 
ve sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi 
işlevleri sağlarlar [4] .

Öğrenme yönetim sistemlerinin amacı, e-Öğ-
renme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve daha 
sistematik, planlı bir şekilde gerçekleştirmek-
tir. Bu sistemler aracılığıyla öğrenim faaliyet-
leri değerlendirildiği ve izlendiği için, öğrenim 
şekli sürekli olarak geliştirilebilir [5].

Öğrenme yönetim sistemlerinde öğrencilerin 
içerik ve öğretmen ile etkileşimlerini yöneten, 
raporlayan, izleyen yazılım bileşenleri bulu-
nur. Başka bir deyişle ÖYS’lerin öğrencilerin 
derse kayıt olmasını, kursların düzenlenmesi-
ni, içeriklerin dağıtılmasını, öğrenme işlevinin 
izlenmesini, değerlendirilmesini ve iletişimi 
sağlayan temel işlevleri bulunur [5].

3. Mevcut Öğrenme Yönetim Sistemleri

Günümüzde bilfiil e-öğrenme yazılımla-
rı üreten şirketlerin geliştirdikleri öğrenme 
yönetim sistemlerinin yanı sıra açık kaynak 
kodlu pek çok öğrenme yönetim sistemi de 
bulunmaktadır.

Ticari Öğrenme Yönetim Sistemlerinden en bi-
linir olanları ANGEL_Learning, Blackboard, 
Desire2Learn, eCollege, Webct (Blackboard 
tarafından satın alındı), it’s learning, eLeaP’dir 
diyebiliriz. 

Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sis-
temlerinin başlıcaları ise ATutor, Claroline, 
Dokeos, eFront, Fle3, ILIAS, LON-CAPA, 
Moodle, OLAT, Sakai, Bodington, Drupal, 
eStudy,LAMS, Docebo, DotLRN, eLedge, 
Openelms olarak sıralanabilir.

Dünya genelinde ellinin üzerinde açık kaynak 
kodlu öğrenme yönetim sistemi bulunmakta-
dır [6]. Bunların büyük bir kısmı aşağıda lis-
telenmiştir:
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AnaXagora• Interact• 
ATutor• Moodle• 
Avatal Learn Station• OLAT• 
AvieOnline• Open Elms• 
Bazaar• Open LMS• 
Bodington• Open Learning • Repository
Brihaspati• Open Learning System• 
Claroline• OpenLMS• 
CommSy• OSLearning• 
COSE• Papermark• 
CourseWork• Sakai• 
Didactor• Segue• 
Docebo• Shishya• 
Dokeos• The Rock LMS• 
dotLRN• Tiny LMS• 
DotNetSCORM• Uni Open Platform• 
DrupalEd• JLI• 
EIFFE-L• KEWL• 
eFront• KEWL.NextGen• 
Eledge• Virtucoll• 
eStudy• LogiCampus• 
ForeL• LON-CAPA• 
Helo• Maestra• 
Ilias• Manhattan• 

4. Öğrenme Yönetim İstemi 
Değerlendirme Ölçütleri

Uzaktan eğitim veya çevrimiçi öğrenme sadece 
teknolojik ürünlerin eğitim hizmetine sunulma-
sı değildir; aynı zamanda eğitimin planlanması, 
tasarımı, üretimi, sunumu ve değerlendirilmesi 
aşamalarını içeren bir disiplindir. Bu bağlam-
da yazılım ve donanım teknolojilerinin seçimi 
eğitimin hangi ortam(lar)da sürdürüleceğinin 
belirlenmesiyle ilgili yönetsel bir karardır [7]. 
Her hangi bir yazılım veya donanım teknolojisi 
seçilmeden önce eğitim hizmetinin sunulacağı 
öğrenciler ve bu öğrencilere nasıl bir eğitim 
sunulacağı açık şekilde tanımlanmalıdır. Gerek 
yazılım gerekse donanım teknolojileri kuru-
mun politika ve stratejisine göre seçilmelidir. 
Öğrenme yönetim sistemleri de bu bağlamda 
düşünülmeli ve eğitimin nasıl verileceği karar-
laştırıldıktan sonra ihtiyaca göre seçim yapıl-
malıdır. Kurumsal kaynakların etkin kullanımı, 
eğitsel içeriğe uygunluk, hem kurum hem de 
eğitimin alıcıları olan öğrenenler açısından 

ekonomik olma, erişilebilirlik, esneklik, kul-
lanım kolaylığı gibi ölçütler değerlendirmeye 
alınmalıdır. ÖYS seçim süreci öğrenenlerin 
gözüyle de ele alınmalı, özellikle, kullanım 
kolaylığı, etkileşim ve işbirliğinin göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Bir öğrenme yönetim sistemi yönetim, iletişim, 
etkileşim, işbirliği, ders sunumu ve yönetimi, 
içerik geliştirme süreçlerini kapsamaktadır. Bu 
tür ürünlerin, kullanıcılara maksimum fayda 
sağlaması amacıyla, birlikte çalışabilirlik, ye-
niden kullanılabilirlik, yönetilebilirlik, ulaşıla-
bilirlik, devamlılık, ölçeklenirlik gibi bir takım 
özelliklere sahip olmaları gerekmektedir [8]:

Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability), farklı 
kaynaklardan alınan içeriklerin birleştirilme-
si; farklı sistemlerde çalıştırılabilmesi; farklı 
sistemlerin birbirleri ile iletişim kurması ve 
etkileşimidir.

Yeniden kullanılabilirlik (Re-usability), e-Öğ-
renme içeriğini oluşturan bilgi nesnelerinin 
(metin, grafik, ses, animasyon, video, kod...) 
yeniden kullanılabilir olması, bu nesnelerin bir 
araya getirilerek farklı bir öğrenme nesnesine 
dönüşebilmesidir.

Yönetilebilirlik (Manageability), kullanıcıya 
ya da içeriğe ait bir bilginin eğitim yönetim 
sistemi tarafından izlenmesidir.

Ulaşılabilirlik (Accessibility), kullanıcının 
bir öğrenme nesnesine ne zaman isterse ula-
şabilmesidir.

Devamlılık (Durability), teknolojik bir geliş-
menin; örneğin içerik üretilirken kullanılan bir 
aracın yeni bir sürümünün çıkmasının, yeniden 
tasarım ya da kodlama gerektirmemesidir.

Ölçeklenirlik (Scalability), teknolojinin kul-
lanıcı sayısında, ders sayısında ya da içerikte 
muhtemel bir artısı kaldırabilecek nitelikte 
olmasıdır.
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Bu bağlamda bir öğrenme yönetim sistemi 
yukarıdaki özellikler göz önünde bulunduru-
larak aşağıdaki araçların bulunup bulunma-
ması, bulunan araçların gelişmiş ve yönetilir 
olup olmaması durumuna göre değerlendiril-
melidir:

1. İletişim ve Etkileşim Araçları
1.1.  Forum Uygulamaları
1.2.  Dosya Aktarım İşlemleri
1.3.  Kullanıcılar Arası Site İçi Mesajlaşma
1.4.  Eşzamanlı Sohbet
1.5.  Beyaz Tahta Uygulamaları
1.6.  Çevrimiçi Not Tutma / Alma
1.7.  Duyurular
1.8.  Video Konferans Desteği

2. Verimlilik Araçları
2.1.  Yer İmleri
2.2.  Takvim / Süreç İzleme
2.3.  Kurs İçinde Arama
2.4.  Çevrimdışı Çalışma
2.5.  Yönlendirme / Yardım

3. İşbirliği araçları
3.1.  Grup çalışması
3.2.  Sosyal Ağ kurma
3.3.  Öğrenci Ürün Dosyaları (Portfolio)
3.4.  Viki
3.5.  Blog

4. Yönetim araçları
4.1.  Kimlik Doğrulama
4.2.  Yetkilendirme
4.3.  Kayıt
4.4.  Yedekleme

5. Ders dağıtım araçları
5.1.  Farklı Türlerde Sınav Soruları
5.2.  Sınav Yönetimi
5.3.  Sınav Hazırlama Kolaylığı
5.4.  Çevrimiçi Notlandırma Araçları
5.5.  Çevrimiçi Not Defteri
5.6.  Ders Yönetimi
5.7.  Öğrenci İzleme
5.8.  Ders Açıklaması

5.9.  Kaynaklar
5.10. Podcast, Videocast...

6. İçerik Geliştirme Araçları
6.1. Erişilebilirlik Standartları ile Uyumluluk
6.2. İçerik Paylaşımı / Yeniden Kullanım
6.3.  Ders Şablonları
6.4.  Görünüm Özelleştirme
6.5.  Öğretim Tasarımı Araçları
6.6.  eÖğrenme Standartlara Uygunluk

7. Donanım / Yazılım
7.1.  Web Tarayıcısı Uyumluluğu
7.2.  Veritabanı Uyumluluğu
7.3.  Sunucu Uyumluluğu

8. Üretici Firma ve Lisanslama
8.1.  Destekleyen Kuruluş(lar)
8.2.  Maliyet / Lisanslama
8.3.  İsteğe bağlı hizmetler

9. Raporlama Araçları
9.1.  Öğrenci Raporları
9.2.  Öğretmen Raporları
9.3.  Yönetici Raporları
9.4.  Sistem Raporları

10. Diğer
10.1.  Çoklu dil desteği
10.2.  Web servislerle genişletilebilirlik
10.3.  Yapılandırma Maliyetleri
10.4.  Yazılım Dili
10.5. Destek Hizmetleri (Ticari\Kurumsal)

5. Sonuç

Öğrenme yönetim sistemi, seçimi eğitimin han-
gi ortam(lar)da ve nasıl sürdürüleceğinin belir-
lenmesiyle ilgili yönetsel bir karardır. Her hangi 
bir ÖYS seçilmeden önce eğitim hizmetinin su-
nulacağı öğrenciler ve bu öğrencilere nasıl bir 
eğitim sunulacağı açık şekilde tanımlanmalıdır.

Öğrenme yönetim sistemlerinin önemini gö-
rebilmek ve mantığını kavrayabilmek için ge-
lecekte teknolojinin nasıl kullanılacağının, ağ 
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toplumu sürecinde eğitim öğretimde nasıl açı-
lımlar olacağının farkında olmak ve gelecek-
teki öğrenenlerin ihtiyaçları ile günümüzdeki 
öğrenenlerin ihtiyaçlarının farklı olacağını 
görmek gerekir. Gelecekte eÖğrenmenin önün-
deki “e”nin kalkacağı ve bütün öğrenme-öğret-
me süreçlerinin elektronik ortamla bütünleşik 
olacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda öğren-
me yönetim sistemleri örgün öğrenim için de 
önemli olacaktır.
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