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Giriş 

Gelişen teknoloji insanoğlunu günden güne daha 
fazla ve daha hızlı öğrenme ve üretmeye sevk 
etmektedir. Bu noktada kullanılan uzaktan eğitim 
sistemleri farklı mekanlardaki katılımcı, eğitmen ve 
öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri 
aracılığıyla bir araya getirmektedir. 
 
 
 
 
 
 
  



Giriş 

Uzaktan eğitim sistemi; kullanıcıların tanımlanması 
ve yönlendirilmesi, ders içeriklerinin tasarımı ve 
yüklenmesi, sınav uygulamaları ve başarı testleri, 
sistem içerisinde yer alan kullanıcıların başarı 
durumlarının takibi ile kursiyer ve eğiticilerle olan 
iletişim işlevlerini içeren yazılımları içermektedir 
(Düzakın ve Yalçınkaya, 2008).  
 
 
 
 
 
 
  



Giriş 

Uzaktan eğitim uygulamalarında farklı programlar 
kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları: 
 
Moodle 
 
BigBlueButton 
 
Atutor 
 
Sakai 
 
 
  



Moodle 

• Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment 
 

• Moodle derslerin internet tabanlı sunulmasını sağlar. 
 

• Açık kaynak kodlu 
 

• Herkes tarafından geliştirilebilir 
 

• PHP ve SQL destekli sunucularda çalışabilir.  
 

• Windows/Mac ve birçok Linux işletim sistemi üzerinde 
çalışabilir (moodle.org,2013). 
 



Moodle 

  Moodle  Kullanım İstatistikleri 
    
• Moodle‘a Kayıtlı siteler       →       87,083 
• Moodle Kullanan Ülkeler  →  239 
• Moodle Dersleri   → 7,879,680 
• Moodle Kullanıcıları   →  73,749,790 
• Moodle Kullanan Eğiticiler  →  1,300,207 
• Moodle Kayıtları    →  78,436,440 
• Moodle Forum Mesajları  →  130,593,782 
• Moodle Kaynakları   →  69,987,651 
• Moodle Sınav Soruları  →  199,610,444 



Moodle 

Moodle Genel Özellikleri 
• Tamamen ücretsizdir. 

• Windows, Linux, Mac OSX gibi farklı işletim 
sistemleri altında  çalışabilmektedir. 

• Ölçeklenebilirlik: Sistem, 50,000 öğrencili ve 
binlerce kurslu örneklere sahiptir. 

• Tek başına ticari paketlerle 
(WebCT ve BlackBoard) yarışmakta olup eğitim 
sektöründe büyük bir paya sahiptir. 



Moodle 

Moodle Genel Özellikleri 

 • Geniş bir tematik topluluğa, yani geliştirici ve son 
kullanıcı eğitmenlerden oluşan kitleye sahiptir. 

– Yalnızca kendi sitesinde yarım milyondan fazla 
kayıtlı üye bulunmaktadır. 

 

• 239 ülkede kullanılmaktadır ve 82 dilde desteği 
mevcuttur. İstediğiniz dilleri seçebilirsiniz. 
İsterseniz tüm dilleri aynı anda isterseniz tek dili 
seçebilirsiniz. 

 



Moodle 

Moodle Genel Özellikleri 

 • Çok kısa sürede yeni sürümler geliştirilmektedir. 

 

• Çoğu son kullanıcı hiçbir programlama ve veri 
tabanı deneyimine sahip olmadan kullanmaktadır. 

 

•  Sorun olduğunda sorunun giderilmesi ticari 
sistemlerden daha hızlı olmaktadır. 

 



Moodle 

Moodle Genel Özellikleri 

 • Açık kaynak kodlu sistem olduğundan güvenlik 
açıklarının kapatılması çok hızlıdır. 

• Ücretsiz olduğundan test edici kitlesi çok geniştir. 

• Sürekli olarak yeni özellik (blok veya modül) 
geliştirilmekte ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.  

• Çok sayıda tema sayesinde görsellik rahatça 
zenginleştirilebilmektedir. 

 



Atutor 

Atutor Genel Özellikleri 

 • Kullanımı kolay, dünya çapında yaygın kullanım 

• Açık kaynak kodlu web tabanlı bir öğrenme içerik 
yönetim sistemi(LCMS) 

• Tasarımında önde gelen faktörler: 
– Erişilebilirlik  

– Uyumluluk  

• Eski-yeni her tür bilgisayar sisteminde ve tüm 
işletim sistemlerinde kolaylıkla kullanılması 
hedeflenmiştir. 

 



Atutor 

Atutor Genel Özellikleri 

 • Kullanımı kolay, dünya çapında yaygın kullanım 

• Açık kaynak kodlu web tabanlı bir öğrenme içerik 
yönetim sistemi(LCMS) 

• Tasarımında önde gelen faktörler: 
– Erişilebilirlik  

– Uyumluluk  

• Eski-yeni her tür bilgisayar sisteminde ve tüm 
işletim sistemlerinde kolaylıkla kullanılması 
hedeflenmiştir. 

 



Atutor 

Atutor Genel Özellikleri 

 • Engelli kişilerin de rahat kullanabilmesi 
hedeflenmiştir. 
– The American Society for Training and Development 

(ASTD)’nin engelliler için belirlediği kriterlere uygundur 

– www.10adimdaerisilebilirweb.com sitesinde bulunan 10 
kriteri sağlamaktadır. 

• Tüm eğitimcilerin rahatça kurup kullanacağı bu 
sistem sayesinde eğitime teknoloji entegrasyonu 
kolaylaşmaktadır.  



Atutor 

Atutor Genel Özellikleri 

 • Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Eğitimin kalitesini 
arttırmak adına yapılabilecek en büyük getirili, en 
düşük maliyetli yatırımlardan biridir (Emmungil ve 
Akleylek, 2008). 

• İçerik geliştiriciler için LSM/STORM desteği 

 



Atutor 

Atutor Genel Özellikleri 

 • Ücretsizdir. 

• Kullanıcı tema değiştirebilir. 

• Çoklu dil desteği vardır. Bu diller arasında Türkçe de 
mevcuttur. 

• Derslere, anlatımlara not, sözlük, belge 
eklenebilmektedir. 

• Sayfa ve dosyalar şifrelenebilir. 

• Php temellidir. 

• Kimlik doğrulama özelliği vardır. 

 



Atutor 

Atutor Genel Özellikleri 

 • Yeni sürümü çıktığında anında sürüm yükseltme işlemi 
yapılabilmektedir. 

• Duyuru sistemi mevcuttur. Bu sayede öğrencilere 
istendiğinde belli duyurular yapılabilmektedir. 

• Mesajlaşma özelliği sayesinde kullanıcıların birbirleri ile 
iletişim kurmalarına da imkan sağlamaktadır. 

• Öğrenci takibi aracı da mevcuttur. Hangi öğrenci hangi 
derslerle ilgilendi, hangi soruları çözdü, başarı oranı ve ders 
takip oranı nedir gibi birçok bilgiye ulaşılabilmektedir. 

 



Atutor 

Atutor Genel Özellikleri 

 • Forum sistemi öğrencilerin ve eğitimcilerin 

– Belli konularda tartışmalarına,  

– Bilgi alışverişinde bulunmalarına  

olanak sağlamaktadır.  

• Bu sayede öğrenci  

– Anlamadığı konuları burada paylaşabilmekte, 

– Diğer öğrencilerden veya eğitimcilerden cevap 
bekleyebilmekte 

– Fikirlerini burada paylaşabilmektedir. 

 



        Moodle & Atutor 

         Özellikler  Moodle  Atutor 

• SCORM desteği  Var  Var 

• Çevrim içi Sınav  Var  Var 

• XML Desteği  Var  Var 

• Forum   Var  Var 

• Kimlik Doğrulama  Var  Var 

• Anket   Var  Var  

• Ders takvimi  Var  Yok  

• Duyuru takvimi  Var  Var  

• Etkinlik takvimi  Var  Var 

• UTF-8 Desteği  Var  Var  

• ISO Desteği  Var  Var 

• Çoklu Dil Desteği          82 farklı dil desteği         70 farklı dil desteği 

• Öğrenci Takibi   Var  Var 

• Beyaz Tahta Uygulaması Yok  Var   

• Çevrim içi Mesajlaşma Var  Var 

• Sistem  İçi E-posta  Yok  Var 

• Dosya Paylaşımı  Var  Var 

• Sözlük   Var  Var 

• Engellilere Yönelik Özellikler  Yok  Var 

 



Sonuç 

Eğitim öğretim sistemlerinde uzaktan eğitim 
modüllerinin kullanımı son zamanlarda artış 
göstermiştir. Bunun nedenlerinden biri de açık kodlu 
yazılımlar ile Uzaktan Eğitim Uygulamalarının kolay 
bir şekilde ve ek maliyet gerektirmeden 
gerçekleştirilebilmesidir.  



Sonuç 

Bu çalışmada;  

• Açık Kaynak Kodlu Öğrenim Yönetim Sistemleri 
olan Moodle ve Atutor incelenmiştir. 

• Atutor’ın önceki yıllara oranla moodle ile 
arasındaki farkı gitgide kapattığı ve her iki 
öğretim yönetim sisteminin gün geçtikçe 
yaygınlaştığı gözlenmiştir. 

• Aynı zamanda Atutor üzerinde engelli kişiler de 
düşünülmüş, onların rahat kullanabileceği şekilde 
düzenlenmiştir. 



Sonuç 

• Açık kaynak kodlu bu sistemler içerisinde 
barındırdığı birçok etkinlik modülleriyle hem 
öğretmenler hem de öğrenciler açısından bilgiye 
ulaşmada ve paylaşmada kolaylık sağlamaktadır.  

• Bu sistemler yardımıyla kaynak dağıtımı, ödev 
teslimi, çevrimiçi ve çevrimdışı sınav imkanı gibi 
özelliklerinin yanısıra, senkron uzaktan eğitim 
sistemlerinin entegre edilebilir olması çok büyük 
avantajdır. 

• Bu sayede senkron ve asenkron öğrenim 
hizmetleri sağlanmış olmakta ve bilgiye 7/24 
erişim imkanı sunulmaktadır. 

 



Teşekkür Ederiz ! 
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