Y B R Ö RENME YÖNET M S STEM (ÖYS)
Ç N KR TER ÖNER S
. Soner YILDIRIM**

*

Yüksel GÖKTA ***

Nuray TEMUR****

Asl%han KOCAMAN****

Özet
Bilgi ça nda, teknolojide görülen h zl

geli meler; beraberinde etkile imli bilgisayarlar , a

teknolojilerini ve interneti yayg nla t rm , bunlar n sonucunda da e itimde geleneksel yöntemlerin yerine yeni
yakla mlar ortaya ç km t r. Bu yakla mlardan “e-ö renme” gün geçtikçe e itimdeki etkisini art rmaktad r.
E itim yönetimi ve hizmet içi e itim süreçlerini basitle tirmesi yönüyle ö renme yönetimi sistemleri (ÖYS), eö renmenin önemini art rmaktad r. *yi bir ÖYS'nin sahip olmas gereken baz özellikleri vard r. Bu özelliklerin
de erlendirilmesi belirli kriterlere göre yap lmal d r. Ne var ki, literatürde belirlenmi genel bir kriter listesi
bulunmamakta; genel olarak kurumlar n öncelikleri s ralanmaktad r. Bunlar, kurumlar veya üniversiteler
taraf ndan kendi ÖYS'lerini de erlendirme ihtiyaçlar na yönelik olu turulmu tur. Bu çal man n amac , yüksek
ö retim kurumlar nda kullan lan ÖYS'lerin de erlendirilmesindeki ana hususlar tan mlamak ve bir kriter listesi
olu turmakt r. Bu liste ile, bir ÖYS'nin de erlendirilmesi için zemin olu turmak amaçlanm t r.
Anahtar sözcükler: Ö renme yönetim sistemleri, ÖYS, ö renme yönetim sistemi kriter listesi, eö renme
Abstract
The rapid technological developments in this era include a wide range of interactive computers, web
technologies, and new approaches other than the traditional lecture-style have been developed largely because
of the growth of the Internet. In this sense, a new term has been recognized as “e-learning”. E-learning
technologies are increasingly being integrated into organizations' operational flow. The functionality of elearning is created by a learning management system (LMS) as it simplifies the process of administrative
education and training. LMSs should include some essential features. Those characteristics can be assessed by
defining certain criteria. In the literature, however, a defined checklist does not exist. The existing ones are built
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by organizations or universities for their own assessment needs. This study aims to describe the key issues in
assessment of a learning management system for higher education institutions and eventually to construct a
checklist. This list attempts to provide a ground for assessing an LMS.
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Günümüz toplumu, tar m ça# ndan endüstri ça# na kadar birçok büyük de#i iklikten geçmi ve
günümüzde “bilgi ça# ” olarak adland r lan döneme girmi tir (Reigeluth, 1995). Bu ça#da, bilginin önemi
günden güne artm , bundan dolay kurumlar da bilgiye gereken önemi vermeye ba lam lard r. Bu ba#lamda,
bilginin yay lmas nda ve ço#almas nda internetin hayati bir rolü vard r. McPhill’e (2002) göre, otomobilin
endüstri ça# ndaki rolüyle internetin bilgi ça# ndaki rolü ayn d r.
Bilgi ça# nda, teknolojide görülen h zl geli meler; beraberinde etkile imli bilgisayarlar , a#
teknolojilerini ve interneti yayg nla t rm , bunlar n sonucunda da e#itimde geleneksel yöntemlerin yerine yeni
yakla mlar ortaya ç km t r (Chuang ve Wang, 2003). Bu yakla mlardan “e-ö#renme” gün geçtikçe e#itimdeki
etkisini art rmaktad r.
Teorik Alt yap%
“e-ö#renme” teknolojileri giderek daha çok kurumun çal ma ak n n bir parças olmaktad r (Hall,
2002). 3darî, e#itim ve hizmet içi e#itim süreçlerini basitle tirmesi nedeniyle ö#renme yönetimi sistemleri (ÖYS)
e-ö#renmenin önemini art rmaktad r (Hall, 2002; Horton ve Horton, 2003; Rosenberg, 2001). Bir ÖYS’nin eö#renmenin belkemi#i olarak görülmesinin nedeni, web-tabanl hizmet içi e#itimi, s n f içi e#itimi, online
dersleri ve insan kaynaklar sistemlerini bütünle tiren bir yaz l m sistemi olmas d r (Guest ve Juday, 2001).
Bir ÖYS, özgün ö#renme al t rmalar n n yaz lmas , ar ivlenmesi ve da# t lmas n n yan s ra ö#renci
listeleri ve de#erlendirme kay tlar n n yönetiminde idarecilere, ö#retmen ve ö#rencilere e-ö#renme alt yap s
sa#lar. Rosenberg’e göre ÖYS, internet teknolojilerini kullan c larla ö#renme kaynaklar aras ndaki ileti imi
yönetmek amac yla kullan l r (Rosenberg, 2001). Tart ma panolar , sohbet ortamlar , kendi kendine
de#erlendirmeye olanak veren k sa s navlar, çoklu ortam, ses ve videolar bu amaç için kullan lan teknolojilerdir.
Bir ÖYS, bu teknolojileri kullanarak öncelikle ö#rencilerin geli imini yönetmeyi, izlemeyi ve performanslar n
gözlemlemeyi amaçlar.
Bir ÖYS’nin sahip olmas gereken baz özellikler vard r. Öncelikle dinamik olmal d r; yani aktif, esnek,
uyumlu ve uyarlanabilir olmal d r (Su ve Lee, 2003). Grazidai’ye (2003) göre; bir ÖYS’nin ba ar l olmas nda,
yedi gün yirmi dört saat insanlara ve ö#renme kaynaklar na eri imin, bunlarla etkile imin ve i birli#inin önemli
bir rolü vard r. Grazidai ayr ca, e-ö#renmeyi dört ana ba l k alt nda toplam t r: (1) Müfredat geli tirme, (2)
S n f, ders, içerik yönetimi ve da# t m , (3) Yeterlilik de#erlendirmesi, (4) 3 birli#i. Bu hususlar, bir ÖYS’de
etkin olarak yerine getirilmeli; bunun için de ö#rencilere, idarî personele ve ö#retmenlere etkin ve kolay

kullan labilen araçlar tasarlanmal d r. Bunlar n yan s ra, bir ÖYS’nin sahip oldu#u teknik özellikler, sistemin
gereksinim duydu#u donan m ihtiyaçlar n ve sistem güvenli#ini uygun maliyetlerle kar layabilmelidir.
Yukar da bahsedilenler, bir ÖYS’de olmas gereken genel özelliklerdir. Bu özelliklerin
de#erlendirilmesi belirli kriterlere göre yap lmal d r. Ne var ki, literatürde belirlenmi genel bir kriter listesi
bulunmamakta; genel olarak kurumlar n gereksinim duyduklar uygulama de#i iklikleri s ralanmaktad r. Bunlar,
kurumlar veya üniversiteler taraf ndan kendi ÖYS sistemlerini de#erlendirme ihtiyaçlar na yönelik
olu turulmu tur. Bu çal man n amac , yüksek ö#retim kurumlar nda kullan lan ÖYS’lerin
de#erlendirilmesindeki ana hususlar tan mlamak ve bir kriter listesi olu turmakt r. Bu liste ile, bir ÖYS’nin
de#erlendirilmesi için zemin olu turmak amaçlanm t r.
Süreç
Durum incelemeleri, ürün kar la t rmalar ve tart ma ba l klar na ula mak için genel taramalarla
beraber geçmi ten gelen kullan c tecrübeleri de kullan larak genel kriterlerle beraber detayl bir özellik listesi
olu turulmas amaçlanm t r. Öncelikle, gerekli olan özellikler gruplanm ve kriter listesi 4 ana ba l k alt nda
olu turulmu tur: (1) Genel özellikler, (2) Ö#retim tasar m ve içerik, (3) Teknik özellikler, (4) Destek servisi.
Kriter listesine 0 ile 4 aras nda de#erler verilmi tir. Bu de#erlerden 0 = ula lamam (yok veya çok zay f), 1 =
az ula lm (dü ük standart), 2 = orta derecede ula lm (ortalama standart), 3 = büyük ölçüde ula lm (iyi), 4
= tamam yla ula lm (standart beklentileri a m ) olarak tan mlanm t r.
ÖYS’lerin h zla geli mesi sebebiyle bu çal man n güncelli#i u anda piyasada olan ürünlerle s n rl d r.
Önerilen Kriterler
Kurumsal ihtiyaçlar kar layabilecek bir ÖYS seçmek veya eldeki ÖYS’lerin zay f yönlerini tespit
etmek için de#erlendirme önemlidir. Çünkü ÖYS’ler, kurumlar uzun vadede etkileyen büyük miktarda
yat r mlar gerektirmektedir (Hall, 2002). Dobbs’a (2002) göre, tasarruf yapabilmek ak ll bir seçim yapmay
bilmekle olur. Bu hususlar göz önüne al narak bir ÖYS’de bulunmas gereken temel özellikler Pekil 1’de
verilmi maddeler hâlinde de a a# da aç klanm t r:

•
•
•

Kullan l l k
Politika ve Standartlar
Kurumsal Kültürün
Uygunlu#u

2. Ö#retim
Tasar m ve 3çerik

•
•
•

Hedef ve Amaçlar
Tasar m Hususlar
Ba#lam

3. Destek Araçlar /
Yönetim

•
•
•

Ö#renci Deste#i
Ders Da# t m Deste#i
Ö#retmen Deste#i

•

Sunucu (Server)
Gereksinimleri
Kullan m ve Eri im
Maliyet
Güvenlik

1. Genel
Özellikler ve
3 levsellik

ÖNER3LEN
KR3TERLER

4. Teknik Altyap

•
•
•

ekil 1. ÖYS’ler için haz rlanm genel kriter tablosu
1. Genel Özellikler ve 0levsellik
1.1 Kullan%0l%l%k
Kullan l l k; eri ilebilirlik, düzen, yön bulabilme ve estetik konular n kapsar. Bir ÖYS’nin arayüzü; bu
niteliklerle beraber kolay kullan l r olmal d r. Ayr ca kullan c lar, sisteme kolayca al abilmelidirler. Bir bütün
olarak sistemin bütün kullan c lar taraf ndan kolay kullan l r olmas gerekmektedir.
1.2 Politika ve Standartlar
Bir ÖYS’nin özellikle içerik bak m ndan belli standartlar olmal d r. Bu standartlar, içeri#in bir
sistemden di#erine ta nmas n , yay nc lar n tedarik etti#i elektronik formattaki içeri#in, ö#renme nesnelerinin
kullan m n ve payla m n sa#lar. Lisans seçenekleri sat c firmalar taraf ndan ele al nmaktad r, fakat bunlar n
kurum odakl olmas gerekmektedir. Sistemin kullan c lar bu seçeneklerden haberdar olmal d r.
1.3 Kurumsal Kültürün Uygunlu7u
Her yüksek ö#retim kurumunun kendine has kurumsal bir kültürü ve yap lanma ekli vard r. Bir ÖYS,
kurum kültürünün gereksinimlerine hitap etmeli ve onu desteklemelidir.

2. Ö7retim Tasar%m% ve çerik
2.1 Hedef ve Amaçlar
Bir ÖYS içeri#inin amaç ve hedefleri birbiriyle ba#lant l , tutarl , aç k, güncel ve kullan l l k
özelliklerine sahip; ayn zamanda kurumsal kültürüyle uyumlu olmal d r.
2.2 Tasar%m Hususlar%
Tasar m ile ilgili hususlar aras nda yön bulabilme, arayüz ve okunabilirlik gibi konular yer al r. Roxin
(2003) yön bulma konusunda u sorulara cevap verecek ekilde tasar m yap lmas gerekti#inin alt n çizmi tir:
“Neredeyim? Neredeydim? Buradan nereye gidebilirim?” Bu ekilde, sistemin içinde esnek bir tasar m
bulunmas önemlidir. Bir ÖYS’nin arayüzü öyle tasarlanmal ki bilginin bili sel yükünü mümkün oldu#unca
azaltmal d r. Yaz , hareketli resimler, ses, renk ve grafiklerin kullan m n n görsel tasar m kurallar na uygun ve
kullan l olmas gerekir. Yaz lar n aç kl # , farkl yaz destekleri, yaz m kurallar na uyum ve ögelerin sayfadaki
gösterilme ekli okunabilirlik aç s ndan önemli konulard r. Dersleri tekrar kullan labilir nesneler ile tasarlamak,
sistemin esnekli#ini art r r; sisteme daha fazla i levsellik kazand r r.
2.3 Ba7lam
3çerik do#ru, pratik ve zamanl olmal d r (Colbrunn ve Van Tiem, 2002). 3çeri#in sadece temel
konular na yo#unla lmal , eklenmi özellikler k sa tutulmal ve ba#lama uygun olmal d r.
3. Destek Araçlar%/ Yönetim
3.1 Ö7renci Deste7i
Sistem, ö#renci-içerik ve ö#renci-ö#retmen-içerik aras nda çift yönlü bir etkile im sa#lamal d r
(Feldman, 2002; Holzl 2003). Ö#rencilere basit gözden geçirme araçlar ndan k sa derslere kadar birçok etkin
çal ma uygulamalar sa#lanmal d r. Sistem, ö#rencilerin kendi kendine de#erlendirme araçlar n etkin bir
ekilde kullanmalar n sa#lamal d r. Ö#rencilere, performanslar n engelleyen veya dü üren güçlüklerin
üstesinden gelmelerini sa#layacak do#rudan destek vermek di#er bir önemli ö#renci destek unsurudur. Bir ba ka
deyi le sistem, motivasyonu art rmal , ayn zamanda sürdürmelidir. Ayr ca, ö#rencilerin ödev ve s nav notlar n
kontrol etmelerine olanak vermelidir. Sistem, e-ö#renme destek araçlar n n en önemli özelliklerinden biri olan
uyarlamay desteklemeli, ö#rencilere kendi profillerini olu turmak için menüleri ve sistem özelliklerini ayarlama
olana# tan mal d r.

3.2 Ö7retmen Deste7i
Ö#retmenler sistem yoluyla ö#rencileri ve dersi izleyebilmeli, onlar kontrol edebilmelidir. Ayr ca,
ö#retmen sistem içinde koordinasyon yapabilmeli, böylelikle ö#renciler taraf ndan ula labilen bilgiler ile sadece
kendilerinin görebilece#i bilgileri yönetebilmelidirler. Ö#retmenin, zaman ve yeri ne olursa olsun, gerekti#inde
hemen dönüt verebilmesi sa#lanmal d r. Bir ba ka önemli husus ise ö#retmenlerin ders içeri#ini kolayl kla
yedekleyebilmelerinin sa#lanmas d r.
3.3 Ders Da7%t%m Deste7i
Çoklu ortam kaynaklar da dahil bütün araçlar, elektronik posta hizmetleri, haber gruplar , sohbet
ortamlar , beyaz tahtalar, tart ma panolar , video konferanslar ve tele konferanslar dersi desteklemelidir.
Sistemde yard m ve ö#retici destek bulunmal d r. Ayr ca bilgi ve uygulama payla m sa#lanmal d r. Bu sayede,
ö#renciler de birtak m grup ruhu geli tirme olana# bulacaklard r.
4. Teknik Alt yap%
4.1 Sunucu (Server) Gereksinimleri
Sunucu (server) derslerin ula t r lmas ndaki yaz l m ve donan m ihtiyaçlar n kar layabilmelidir.
4.2 Kullan%m ve Eri0im
Sistem ayarlar bütün ö#rencilerin sisteme kolayl kla eri ebilmelerini sa#layacak ekilde yap lmal d r.
Teknik kullan m sorunlar en alt düzeye indirilmelidir.
4.3 Güvenlik
Güvenlik kritik bir konudur. Bu nedenle, derslere eri imde gerekli kullan c ad – bireysel veya grup –
ve ifre ile sistemden ç kma i lemleri ö#rencilere anlat lmal , kullan c lar do#ru önceliklerle desteklenmelidir.
Pifreleme, sistem özel alan içerisinde olmal d r. Kay tlar ve veriler kullan c lar taraf ndan eri ilir olmal , ancak
d ar dan yap labilecek de#i ikliklere kar da korunmal d r. Virüslerden korunmak için gerekli önlemler
al nmal , dosyalar n güvenli#i düzeltmelerden sonra ifreleme yoluyla sa#lanmal d r.
4.4 Maliyet
e-ö#renme ucuz olmad # için dü ük maliyetler büyük önem ta r; çünkü kurumlar bilgisayar tabanl
e#itimin büyük ölçüde sa#lay c lar konumundad r (Paulsen, 2003). Yüksek ö#retim kurumlar nda ÖYS’lerin
maliyeti makul de#erlerde olmal d r.

Sonuç
Bu çal ma ile yüksek ö#retim kurumlar ndaki ÖYS’lere yönelik temel konular belirlenmi ve
de#erlendirme yapmakta kullan lacak bir kriter listesi olu turulmu tur. Bu kriter listesi ÖYS’lerin
de#erlendirilmesi için uygun bir zemin olu turman n yan s ra, ÖYS tasar m ve geli tirme sürecinde destek
olarak da kullan labilir. Ekte ayr nt lar yla belirtilen bu kriterler listesinin uygulanmas sonucunda zay f ve güçlü
yönlerin belirlenmesiyle, zay f yönlerin güçlendirilmesi ve güncellenmesi gerekti#ine inan lmaktad r. Bu
çal mada ortaya konulan kriter listesi, uygun bir ÖYS seçimi yapmada da kullan labilir.
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1.
1.1

Genel Özellikler ve 0levsellik
Kullan l l k
ÖYS kolay kullan labiliyor mu?
Sisteme kolayca al

l yor mu?

Programa verilerin giri /ç k
1.2

kolayca yap labiliyor mu?

Politika /Standartlar
ÖYS standartlara uyuyor mu?
Lisans seçenekleri kurum odakl m ?
Sistem kullan c lar lisans seçeneklerinden haberdar m ?

1.3

Kurumsal Kültürünün Uygunlu#u
Sistem kurum ihtiyaçlar na uygun bir ekilde i liyor mu?

2.
2.1

Ö7retim Tasar%m% / çerik
Hedef ve Amaçlar
Hedef ve amaçlar ö#renme içeri#i ile tutarl m ?
3çerik hedef ve amaçlar ile ba#lant l m ?
3çerik tam ve do#ru mu?
3çerik güncel mi?
3çeri#in kolayl k derecesi uygun mu?
3çerik kurumsal kültür ile uyumlu mu?

2.2

Tasar m Hususlar
Sistemin içinde kolayca yön bulunabiliyor mu?
Arayüz kolay kullan m destekliyor mu?
Yaz kullan m görsel tasar m kurallar na uygun mu?
Hareketli resim kullan m görsel tasar m kurallar na uygun mu?
Ses kullan m görsel tasar m kurallar na uygun mu?
Renk kullan m görsel tasar m kurallar na uygun mu?
Grafik kullan m görsel tasar m kurallar na uygun mu?
Yaz format okunakl m ?
Ders tasar m esnek mi?

2.3

Ba#lam
3çerik tam ve do#ru mu?
3çerik uygulamal ve do#rudan m ?
3çerdi#i parçalar k sa, öz ve ortama uygun mu?

Tamam yla ula lm

Büyük ölçüde ula lm

Orta derecede ula lm

Az ula lm

ÖYS DE ERLEND R LMES Ç N
AYRINTILI KR TERLER

Ula lamam

EK:1

NOTLAR

3.

Destek Araçlar% / Yönetim

3.1

Ö#renci Deste#i
Kar l kl ileti im sa#lanm

m?

Sistem ö#rencilere etkin çal ma uygulamalar sa#l yor mu?
Ö#rencilere performans etkileyen zorluklar a mada yard m ediliyor mu?
Sistem motivasyonu sa#l yor ve sürdürüyor mu?
Sistem ö#rencilere ödev ve s nav notlar n kontrol etmede destek oluyor mu?
Sistem ö#rencilere profil yaratma olana# sa#l yor mu?
3.2

Ö#retmen Deste#i
Sistem ö#retmenlerin ö#rencileri ve dersleri izleme ve yönetmelerine olanak
sa#l yor mu?
Sistem ö#retmenlerin ders içinde bilgi payla m n koordine etmelerine olanak
sa#l yor mu?
Sistem ö#retmenlerin hemen geri besleme vermelerine olanak sa#l yor mu?
Sistem ö#retmenlerin ders içeri#ini yedeklemelerine olanak sa#l yor mu?

3.3

Ders Yönetim Deste#i
Çoklu ortam kaynaklar dersi destekler nitelikte mi?
Elektronik posta hizmetleri dersi destekler nitelikte mi?
Haber gruplar ve sohbet ortamlar dersi destekler nitelikte mi?
Beyaz tahta ve tart ma panolar dersi destekler nitelikte mi?
Videokonferans/ telekonferenslar dersi destekler nitelikte mi?
Sistem yard m olanaklar sa#l yor mu?
Sistem bilgi ve uygulma payla m sa#l yor mu?
Sistem i birli#ine yönelten ödev/projeler yap lmas n sa#l yor mu?

4.
4.1

Teknik Altyap%
Sunucu Gereksinimleri
Sistem sunucusu derslerin ula t r lmas ndaki gereksinimleri kar l yor mu?
Sistemin çoklu yaz l m ve donan m yeterlili#i var m ?

4.2

Kullan m ve Eri im
Sistem ayarlar kolay eri im ve kullan m sa#l yor mu?

4.3

Güvenlik
Sistem kullan c ad ve ifreler arac l # ile profil olu turmay sa#l yor mu?
Sistem giri ten itibaren zaman yönetimini destekliyor mu?
Sistem ki iye özel bilgileri ifreleyebiliyor mu?
Kay tlar d ar dan gelecek etkilere kar korunuyor mu?
Dosyalar düzeltmeler yap ld ktan sonra korunabiliyor mu?
Virüslere kar korumas var m ?
Sistem her ö#renci için özel ders araçlar na eri im sa#l yor mu?
Sistem kullan c lar na gerekli önceli#i sa#l yor mu?

4.4

Maliyet
Sistem uygun maliyetli mi?

Summary
A CHECKLIST FOR A GOOD LEARNING
MANAGEMENT SYSTEM (LMS)
. Soner YILDIRIM*
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In today's society, the awareness to integrate valuable information within their organizations has raised
with the increasing importance of knowledge. In this context, the Internet has a critical role as it enhances
dissemination of information. With the growth of the Internet, a wide range of interactive computers, web
technologies, and new approaches other than the traditional lecture-style have been developed. In this sense, a
new term has been recognized as “e-learning”. The functionality of e-learning is created by a learning
management system (LMS) as it simplifies the process of administrative education and training. An LMS is a
software system integrating web-based training, classroom delivered courses, online courses, and human
resources systems, and because of this reason, it is referred as the backbone of e-learning.
An LMS provides managers, administrators, instructors, and learners with a complete e-learning
infrastructure in order to facilitate the creation, storage and delivery of unique learning activities, as well as the
management of student rosters, and assessments. The Internet technologies that an LMS uses include discussion
boards, chat environments, self-diagnostic quizzes, multimedia, audio, or video facilities, etc.
LMSs should include some essential features. First of all, an LMS should be dynamic; that is, it should
be active, flexible, adaptive and customizable. It should also supply the necessary requirements for accessing
people and learning resources, and interaction and collaboration 24/7. Finally, the technical features of an LMS
should be satisfactory for the necessary equipment, security, and budget concerns. Those issues should be
conducted efficiently in an LMS by designing effective and easy-to-use tools for learners,
administrators, and instructors.
The aforementioned characteristics of an LMS can be assessed by defining certain criteria. In the
literature, however, a commonly defined criteria list does not exist. The existing ones are built by organizations
or universities for their own assessment needs. The purpose of this study, in this sense, is to describe the key
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issues in assessment of an LMS, being used in higher education institutions, and eventually to constitute a
checklist. This list attempts to provide a ground for assessing an LMS.
We made use of the general searches to locate case studies, product comparisons, and discussion threads
together with our current and past experiences to establish a context for developing general criteria as well as a
detailed feature list. In particular, we categorized the necessary features and constructed our checklist within four
major sections. These are: (1) General Features, (2) ID and Content, (3) Technical Features, and (4) Support
Service.
By identifying the key issues, this study reveals a checklist to assess LMSs for higher education
institutions. In addition to providing a ground for assessing LMSs, this list can be used as a supporting base in
the design and development processes of an LMS. After indicating the strong and weak features of the systems
using the criteria list, we believe that the weak points should be strengthened and updated accordingly. We also
believed that the criteria list provided in this study can form a base for selecting appropriate LMSs for higher
education institutions.

