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Özet
Günümüzde Öğretim Yönetim Sistemleri (ÖYS) E-öğrenmenin vazgeçilmez bir bileşenidir. ÖYS sunulacak içeriğin
ve öğretim faaliyetlerinin sistemli bir şekilde öğrencilere aktarılmasını sağlayan bir yazılımdır. Alan uzmanlarının
hazırladığı içeriklerin sunumu, öğrencilerin derslere giriş-çıkışları, yönetimsel araçlar, öğrencilere verilen
notların girilmesi ve sanal sınıflar gibi sayısız etkinlikler ÖYS’nin sahip olması gereken özelliklerdendir. Dünyada
açık kaynak kodlu, ticari ve kurumların kendilerinin geliştirdikleri olmak üzere üç çeşit ÖYS’ler vardır. Bu ÖYS’ler
eğitim verecek kurumların ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda hazırlandığı için farklılıklar ve benzerlikler
taşımaktadır. Buna ek olarak bu yazılımlar teknolojik gelişmelere ve verilecek eğitimin değişen ihtiyaçlarına göre
sürekli bir yenilenme süreci içerisindedirler. Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan ÖYS’lerin özellikleri irdelenip;
gelecekte ÖYS’lerin barındırabileceği olası teknolojik yenilikler sunulacaktır. Böyle bir irdeleme ÖYS’lerin
gelecekteki durumunu göz önüne serebilmek adına önemlidir.
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POSSIBLE CHARACTERISTICS OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS (LMS)
IN THE FUTURE
Abstract
Nowadays, Learning Management Systems (LMS) are indispensable component of e-learning. LMS is software
by which the content and learning activities are presented to the students systematically. Presenting the
content prepared by field experts, loging in-out of the student to the lectures, administrative tools, entering
the grades and virtual classes are some of the numerous characteristics that an LMS should include. In the
world, there are three types of LMSs: commercial, open source and self-developed. These LMSs carry
differences and similarities according to the instititutions’s needs and priorities. In addition, these software’s
are in an innovation process depending on the technological advances and changing needs of the education
which will be given. In this study, characteristics of commonly used LMSs will be investigated and possible
technological innovations which these LMSs may include in the future will be presented. Such an investigation
is crucial since it shows the condition of LMSs in the future.
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