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 Günümüzde bilgi ve bilgi teknolojileri sadece bir 
araç olmayıp, toplumları dönüştürdüğü gibi 
öğretmen, öğrenci ve okulun rolünü de 
dönüştürmektedir. 

 Hiyerarşik iletişimden ağ iletişimine doğru bir 
dönüşüm yaşanmaktadır. Söz konusu ağ çeşitli 
bilgi depolarında toplanan bilgilerin birbirlerine 
bağlanması ile oluşmakta, bu bilgi parçacıkları 
alan yazımında bilgi adaları olarak 
tanımlanmaktadır. 

 Bilgi toplumunda öğretmen, öğrenme-öğretme 
sürecini örgütleyen, öğrenme fırsatları oluşturan, 
öğrenmeye danışmanlık yapan, öğrenme 
sürecinde paydaş, öğrenciyle bilgi kaynakları 
arasında bir arabulucu gibi roller üstlenmektedir. 

G
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UZAKTAN EĞİTİM 
SİSTEMİ

Değişen toplumsal 
ve ekonomik 
ihtiyaçlar, eğitim 
alanında da yeni 
model arayışlarını 
beraberinde getirmiş 
uzaktan eğitimde bu 
arayışlar sonucunda 
ortaya çıkan bir 
yaklaşım olmuştur.

 Uzaktan eğitim; karmaşık,  
hiyerarşik,  doğrusal olmayan,  
dinamik ve kararlı bir öğrenme ve 
öğretme sistemi olarak 
tanımlamaktadır .

 Uzaktan eğitim yapısı gereği 
 özel yönetimsel ve organizasyonel

düzenlemeler, 
 özel ders tasarımı ve öğretim teknikleri, 
 muhtelif teknolojiler aracılığı ile iletişim 

gerektiren 
 genel olarak öğretimden farklı bir yerde 

geçen 
 planlı öğrenim sürecidir. 



 Uzaktan Eğitim Sistemi öğrenen ve öğreten 
arasında iletişimi sağlamak amacıyla uzaktan 
eğitim teknolojilerinin kullanılmasını ve içeriğinin 
eğitsel medyanın aracılığıyla öğrenciye 
ulaştırılmasını kapsamaktadır. 

 Uzaktan eğitimin temel belirleyicisi eğitimin 
gerçekleştirildiği zaman diliminin büyük bir 
kısmında öğrenci ve öğretim elemanının mekân 
veya zaman ya da hem zaman hem mekân 
açısından ayrı olması sebebiyle özel ders tasarımı, 
öğretim teknikleri, iletişim metotları, örgütsel ve 
yönetsel düzenlemeler gerektirmesidir. 

 Bu süreçte uzaktan eğitim sisteminin en önemli 
elemanlarından birini de öğrenme yönetim 
sistemleri oluşturmaktadır. 
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ÖĞRENME 
YÖNETİM 
SİSTEMLERİ, ÖYS

LEARNİNG 
MANAGEMENT 
SYSTEM, LMS

 Öğrenim Yönetim Sistemleri “ÖYS”  
öğrenme aktivitelerinin yönetimini 
sağlayan yazılımlardır.

 Uzaktan veya harmanlanmış 
eğitimde 
 öğrencilerin ders seçimi ve derse kaydı, 

 içeriklerin sunumu, 

 ölçme ve değerlendirme, 

 kullanıcı bilgilerinin izlenmesi…

olanak sağlayan yönetim yazılımlarıdır.



AÇIK KAYNAK 
KODLU ÖĞRENME 
YÖNETİM 
SİSTEMLERİ

Açık kaynak kod;

Ürünün kaynağına 
rahatça erişebilme 
imkanı sunan bir 
uygulama geliştirme 
yöntemidir .

 Günümüzde piyasada ellinin üzerinde açık 
kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi 
mevcut olmakla birlikte “her şeyi içinde 
barındıran” tek bir çözüm mevcut değildir.

 Her birinin diğerine göre güçlü ve zayıf 
olduğu yönleri vardır. 

 Organizasyonun yapısına ve ihtiyaçlarına, 
eğitim verecek ve verilecek olan kitleye, 
eğitim içeriğine bağlı olarak uygun 
öğrenme yönetim sisteminin tercih edilmesi 
gerekmektedir. 

 Bu çalışmada günümüzde ön plana çıkan 
belli başlı açık kaynak kodlu öğrenme 
yönetim sistemleri hakkında bilgi verilmeye 
çalışılacaktır.



AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ
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AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME 
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ATutor

Adaptive Technology
Resource Centre Faculty
of Information Studies
(Toronto Üniversitesi) 
tarafından Atutor başta 
olmak üzere bu alanda 
birçok proje geliştirilmeye 
devam edilmekte ve 
standartların 
oluşturulması konusunda 
çalışmalar 
yürütülmektedir. 

 ATutor açık kaynak kodlu web tabanlı 
öğrenme içerik yönetim sistemidir (LCMS). 

 The American Society for Training and
Development (ASTD) tarafından belirlenen 
engelliler için istenilen özellikleri içeren bir 
yazılımdır. 

 Genişletilebilinir modüler bir yapıya sahip 
olmakla birlikte birçok üçüncü parti desteği 
(third-party extensions) bulunmaktadır. 

 İçerik geliştiriciler için IMS/SCORM 
destekleri bulunmaktadır. PHP dili 
kullanılarak geliştirilen web tabanlı
uygulama MySQL üzerinde çalışmaktadır. 

 Birçok üniversite, kurum, araştırma merkezi 
ve eğitim kurumlarınca kullanılmaktadır.



Bodington

Bodington açık kaynak 
kodlu ücretsiz bir sanal 
öğrenme ortamı/öğrenme 
yönetim sistemi olarak 
dünya genelinde birçok 
üniversitede  
kullanılmaktadır. 

 İngiltere ve Avrupa üniversitelerinde açık kaynak 
kodlu gelişmiş uygulamalar geliştirmek ve yaymak 
adına Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, 
UHI Millennium Enstitüsü, Hull Üniversitesi 
tarafından oluşturulan Tetra işbirliği  (Tetra
Collaboration, http://tetraproject.org/) kapsamında 
geliştirilmeye devam edilmektedir.  

 1997 den beri geliştirilmekte olan java ile yazılmış 
olan web tabanlı sistem Microsoft, Linux, UNIX, yada 
Mac OS X sunucu ortamlarında çalışmaktadır. 

 Bu konuda başarılı örnek uygulama sunucuları olarak 
Oxford Üniversitesi  http://weblearn.ox.ac.uk/site/
ve UHI Millennium Enstitüsü 
http://www.clan.uhi.ac.uk/site/ siteleri verilebilinir.

http://tetraproject.org/�
http://weblearn.ox.ac.uk/site/�
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Claroline

Sınıfın geleneksel yapısı 
eğitim temellerine 
dayanarak işbirlikçi web 
uygulamalarına
taşınmaya çalışılmıştır. 

 Claroline, Louvain Katolik 
Üniversitesi’nde (Belçika) ihtiyaçlar
ve pedagojik eğitim prensipleri 
temel alınarak geliştirilmiştir. 

 PHP dili ile yazılmış MySql üzerinde 
çalışan açık kaynak kodlu bir 
öğrenme yönetim sistemidir.

 Destekleyenler Université Catholique
de Louvain ve Haute Ecole Léonard
de Vinci(Belçika) ,Universidade de 
Vigo (İspanya), Université du Québec
à Rimouski (Kanada), Universidad
Católica del Norte (Şili)



DotLRN

Temel Office araçlarını 
da bünyesinde 
barındıran önemli bir  
modeldir.

 MIT tarafından geliştirilmiş olan DotLRN 
öğrencilerin ödev ve proje konusunda 
kullandığı ofis gereçlerini kendi içinde 
barındıran açık kaynak kodlu öğrenme 
yönetim sistemidir. 

 Kurs yönetimi,  öğrenim yönetimi, içerik 
yönetimi ve çevrimiçi topluluk yönetimi 
yapılarından oluşmaktadır. 

 Unix/Linux tabanlı sistemlerde web 
tabanlı olarak  AOLServer web 
uygulama sunucusu destekli çalışır. 

 Veritabanı olarak PostgreSQL, Oracle
uyumludur.



ILIAS

Alman yüksek öğretim 
sistemi için standartları 
yüksek gelişmiş bir 
öğrenme yönetim 
sistemidir.

 1997 yılından itibaren VIRTUS projesi 
kapsamında Cologne Üniversitesi (Almanya) 
sosyal bilimler fakülteleri için yazılan uygulama 
2000 yılından sonra açık kaynak kodlu olarak 
geliştirilmeye devam edilmekte.

 PHP ile yazılmış olan web tabanlı uygulama 
MySQL üzerinde çalışmaktadır.

 SCORM uyumluluğunun yanında işbirlikçi 
öğrenme, iletişim, ölçme değerlendirme, ödev 
yönetimi gibi etkileşimli birçok aracı 
bulunmaktadır.

 Kişiselleştirme özellikleri, Eğitim içerikleri 
standartları  (XML, SCORM, AICC),
Yetkilendirme (LDAP, Shibboleth, CAS, Radius, 
SOAP) , Öğretim Süreç Yönetimi ve Web 
Servisleri (SOAP) 

 SUN Microsystems tarafından da 
desteklenmektedir.



LON-CAPA

İçeriğin pedagojik  
olarak sunulmasına 
önem vermektedir.

İsmini “Learning Online 
Network with 
Computer-Assisted 
Personalized 
Approach” baş 
harflerinden almıştır. 

 LON-CAPA, Michigan State Üniversitesi’nde 
geliştirilmeye başlamış açık kaynak kodlu öğrenme 
yönetim sistemidir. 

 1999 yılında iki ayrı e-öğrenme projesi CAPA ve 
LectureOnline özelliklerin birleştirilmesi ile elde 
etmiştir.

 Uygulama Linux tabanlı Apache sunucularında 
çalışmaktadır ve Perl ile geliştirilmiştir. Veritabanı olarak 
MySQL tercih edilmiştir.

 Başta Amerika olmak üzere Kanada’da birçok üniversite 
ve yüksek öğrenim kurumu tarafından kullanılmaktadır.

 LON-CAPA ağı ile Avrupa, Asya , Güney Amerika  ve 
Afrikada’ki birçok üniversite ve okul katılımda 
bulunarak oluşturdukları içerikleri paylaşabilmektedir. 
Sağladığı bu işbirlikçi yaklaşım diğerlerinden ayrıldığı en 
önemli özelliğidir.



OLAT

İsmini “Online Learning 
And Training” 
ifadesinin baş 
harflerinden alan OLAT 
İsviçre’deki Zurich
Üniversitesindeki 12 
kişilik bir ekip 
tarafından 
geliştirilmektedir.

 OLAT, İsviçre’de kullanılmakta olan ve 
Zurich Üniversitesinde geliştirilmeye 
başlamış açık kaynak kodlu öğrenme 
yönetim sistemidir. 

 Uygulama java tabanlı olup java destekli 
bir sunucu gerektirir. Veritabanı olarak 
MySQL, Postgres ve HSQL ile test 
edilmiş olup herhangi biriyle 
kullanılabilir. 

 İçerik EML (Educational Modeling
Language) standardında 
oluşturulmaktadır. 

 AJAX/Web 2.0 teknolojilerini etkin bir 
şekilde kullanan OLAT SCORM, IMS 
Content Packaging, QTI gibi standartları 
desteklemektedir.



Sakai

Sakai Indiana Üniversitesi, 
Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü , Stanford 
Üniversitesi, Michigan 
Üniversitesi ve Valencia
Polytechnic Üniversitesi 
önderliğin de oluşturulan 
“Sakai Foundation” 
organizasyon yapısı 
altında akademik, ticari ve 
bireysel katılımlarla 
geliştirilen işbirliği ve 
öğrenme ortamıdır 
(Collaboration and
Learning Environment
(CLE). 

 160’ın üzerinde eğitim kurumunun 
kullandığı birçok kullanıcıya hitap eden 
ücretsiz, açık kaynak kodlu ve eğitimi 
destekleyen birçok özelliği ile web 
tabanlı, platform bağımsız bir 
uygulamadır. 

 Sakai Java tabanlı, servis mimarisine 
dayalı uygulama paketi ölçeklenebilinir, 
platform bağımsız genişletilebilir bir 
yapıya sahiptir. 

 Sakai işbirlikçi çalışma ortamı sunan 
araçları ile araştırmacıların ve proje 
gruplarının kullanımına da uygundur. 
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Drupal

“Drupal Association” 
organizasyon yapısı 
altında gönüllü 
kullanıcılar tarafından 
geliştirilmeye devam 
edilmektedir. 

 Dries Buytaert tarafından Ghent
Üniveritesi’ndeki (Belçika) doktora 
çalışmalarının ardından ortaya çıkan bir 
üründür.

 Drupal açık kaynak kodlu olarak geliştirilmiş 
içerik yönetim sistemi olmasının yanında 
kişiselleştirilebilir, yetkilendirilebilinir içerik ve 
kullanıcı yönetimi ve arama kabiliyetlerinin 
yanında birçok geniş özellikleri ve servisleri ile 
sosyal etkileşimli öğrenme ortamları 
oluşturmak için esnek bir platformdur. 

 Web tabanlı olan uygulama platform bağımsız 
olarak PHP dilinde MySQL yâda PostgreSQL
veritabanı üzerine yapılandırılabilinir. 

 Birçok eğitim kurumu ve üniversite içerik 
yönetim sistemi olarak Drupal’ı tercih 
etmektedir. 



Dokeos

2005 yılında Vrije Brussel
üniversitesi Erasmus
Hogeschool Brussel ile 
birlikte Blackboard
uygulamasından 
vazgeçerek Dokeos
uygulamasını PointCarré
(http://pointcarre.vub.ac.
be, Uygulama adını 
matematikçi ve filozof 
Henri Poincaré’den
esinlenerek almıştır)  adı 
altında yayına geçirmiştir. 

 Dokeos birçok uluslararası başta üniversiteler olmak üzere 
farklı kurum ve kuruluşların desteğinin yanında bireysel 
katkılarla açık kaynak iş modeline dayalı geliştirilen açık 
kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. 

 Akademik amaçlı kullanım dışında birçok şirket tarafından 
e-öğrenme ve harmanlanmış öğrenme programlarında 
kullanılmaktadır. 

 Dokeos uygulaması diğer LMS uygulamalarından farklı 
olarak sahip olduğu Oogie Rapid Learning paketi ile 
SCORM ile hazırlanmış ders içeriklerini, Powerpoint
sunularını aktarabilme; Videoconferencing paketi ile sanal 
toplantı ve eşzamanlı eğitim sunabilinecek sanal sınıf 
oluşturabilme özelliğine sahiptir. LDAP yetkilendirmesini 
desteklemektedir. 

 PHP dilinde yaılmış olan uygulama web tabanlı olarak 
MySQL üzerinde çalışmaktadır. 

 En geniş kapsamlı Dokeos kullanımı Ghent Üniversitesi 
tarafından 5000’in üzerinde aktif ders ve 30.000’in 
üzerinde aktif kullanıcı ile http://minerva.ugent.be
üzerinden sağlamaktadır . 

http://pointcarre.vub.ac.be/�
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eFront

Farklı dil destekleri, 
LDAP yetkilendirme 
seçeneği ve pedagojik 
içerik sunumları ile 
açık kaynak kodlu 
olarak sunulan eğitsel 
paketinin yanında ticari 
olarak sunulan insan 
kaynakları yönetimi 
açısından 
zenginleştirilmiş bir 
sürümü de yer 
almaktadır. 

 eFront kolay kullanımı, görsel özellikleri, 
SCORM uyumluluğu ile e-öğrenme ve insan 
kaynakları yönetimi ve gelişimi için açık 
kaynak kodlu şirketler ve eğitim 
kurumlarının kullanımına uygun sistemleri 
bünyesinde modüler olarak barındıran bir 
içerik ve öğrenme yönetim sistemidir. 

 Platform bağımsız olarak web tabanlı 
çalışan uygulama; yazılım mimarisi itibariyle 
PHP ve veritabanı olarak MySQL üzerinde 
çalışmaktadır. 

 Bunun dışında DimDim açık kaynak kodlu 
uygulaması modül olarak yapılandırılarak 
sanal toplantı ve eşzamanlı eğitim 
sunulabilinecek sanal sınıf ve dersler için 
çevrimiçi sertifika oluşturabilme imkanı 
vardır.



Docebo

Docebo e-öğrenme 
çözümleri üzerine 
faaliyet gösteren 
İtalyan menşeli bir 
firmadır.

 Docebo SCORM uyumluluğu ile e-
öğrenme ve insan kaynakları yönetimi 
ve gelişimi için açık kaynak kodlu 
şirketler ve eğitim kurumlarının 
kullanımına uygun sistemleri 
bünyesinde modüler olarak barındıran 
eFront benzeri bir içerik ve öğrenme 
yönetim sistemidir. 

 PHP ve veritabanı olarak MySQL
üzerinde çalışmaktadır. Video konferans, 
sanal görüşme ve toplantının yanında 
toplu bilgilendirmeler için e-bülten 
imkânı vardır.



Moodle

Martin Dougiamas
tarafından Perth Batı 
Avusturalya’daki
şirketinden yönetilen ve 
desteklenen Moodle
projesi 2005 yılından beri 
çekirdek bir takım ve 
“Moodle Partners” 
organizasyon yapısı 
altında gönüllü kullanıcılar 
ile geliştirilmeye devam 
edilmektedir. 

 Moodle sahip olduğu birçok eğitime 
özelleşmiş ve pedagojik ilkeleri de dikkate 
alan eğitimcilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla 
yerine getirebilecek özelliklere sahip bir 
çevrimiçi ders yönetim sistemidir. 

 PHP desteği olan sunucu ortamlarında 
çalışabilmekte ve veritabanı olarak MySql
yada PostgreSQL kullanılmaktadır. 

 Platform bağımsız olarak çalışan uygulama 
kolay yönetilebilinir ve görsel tema 
zenginliği ile rahat özelleştirilebilinir esnek
bir yapıya sahiptir. 

 En önemli özelliği ve tercih sebebi herkes 
tarafından çok kolay şekilde kullanılmasıdır.

 75’e yakın dil seçeneği ile 193’ün üzerinde 
ülkede tercih edilmektedir. 



 Eğitim kurumları kendi akademik standartlarına, 
müfredatlarına ve değerlendirme araçlarına uygun 
entegre eğitim yazılımlarını tercih etmelilerdir. 

 Bu bağlamda uygun öğrenim yönetim sistemini 
belirlemek için ilk önce ihtiyaçlar ortaya konmalı, 
zaman ve maliyet kaybı olmaması için, e-Öğrenme 
stratejisi geliştirilmelidir. 

 Organizasyonda çalışan herkes bu seçimden 
etkilenecektir. Herkes bu sistemi kullanacağı için 
doğru sistem kurum motivasyonunu arttıracaktır. 
Bu yüzden tüm ihtiyaçlar belirlenirken kurum 
çalışanlarının hepsi düşünülmeli ve ihtiyaçlar 
önceliklendirilmelidir 

Sonuç



 Bu bağlamda akademik amaçlı kullanım için özellikle 
üniversiteler tarafından geliştirilen yâda desteklenen 
Atutor, Bodington, Claroline, DotLRN, Drupal, OLAT ve 
Sakai gibi öğrenme yönetim sistemleri kurumsal yönü 
itibariyle tercih edilebilir. 

 Bunun yanında işletmeler tarafından e-öğrenme 
ve/veya harmanlanmış öğrenme programlarında, 
insan kaynaklarının gelişimi için ya da sertifika 
programları gibi yaşam boyu öğrenme süreçleri için 
Docebo, Dokeos, eFront, Moodle gibi uygulamalar 
daha uygun olabilmektedir. 

 Tercih edilecek sistemde sadece yönetim, teknik ekip 
yada eğitmen değil kullanıcı ve sistem arasındaki 
etkileşimin yüksek düzeyde olması, kullanıcının 
sorularına cevap verilebilmesi, çoklu ortam desteği ve 
internetin sağladığı olanaklardan yararlanarak daha 
etkin bir eğitim hizmeti sunulabilmesi önemli bir 
kıstas olmalıdır. 
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Teşekkürler…

Yasin 
ÖZARSLAN
Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi
Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi 
Bölümü

E-posta : 
ozarslan@gmail.com
ozarslan@ogu.edu.tr

Soru/Cevap

AÇIK KAYNAK KODLU ÖĞRENME 
YÖNETİM SİSTEMLERİ
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