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ÖZET 
 
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte eğitim ortamlarında büyük çaplı değişiklikler meydana gelmiştir. Bu 
değişiklikler çerçevesinde uzaktan eğitim (e-learning: electronic learning) kavramı ortaya çıkmıştır. Bu durum, 
Yüksek Öğretim Kurumları’nın çevrimiçi uzaktan eğitime büyük yatırımlar yapmak ve web tabanlı öğrenme 
programları geliştirmek zorunda kalmasına yol açmıştır. Bununla birlikte uzaktan eğitim sistemlerinin kullanımı 
sadece öğretim kurumları ile sınırlı kalmamış, aynı zamanda şirketler arasında da yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Günümüzde birçok şirket, çalışanlarını eğitmek için web tabanlı öğrenme sistemlerini benimsemiş bulunmaktadır. 
Ayrıca, web tabanlı öğrenme sistemlerinin sunmuş olduğu sanal sınıf ortamları sayesinde şirketler, toplantı ve her 
türlü iletişimlerini de çevrimiçi olarak gerçekleştirebilme olanağı elde etmiştir. Bu çalışmada, e-learning 
platformlarının ve sanal sınıf ortamlarının kullanımına ihtiyaç duyan kurumların tercih işlemini kolaylaştırmak için, 
Adobe Connect, Microsoft Live Meeting ve Open Meetings platformlarının, eşzamanlı sanal sınıf araçları işbirliği, 
etkileşim, ders içeriklerinin sunumu ve teknolojik alt yapı yönlerinden karşılaştırması yapılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

There have been many changes in the educational environment with the development of technology. The e-learning 
concept has been formed within the framework of these changes. It has become a necessity for most Higher 
Education Organizations to make huge investments in e-learning and to develop web-based learning programs. 
Nowadays, e-learning systems are no longer limited to educational organizations and have also become widespread 
within business organizations. Many companies adopt web-based learning systems with the objective to better train 
their employees. In addition, companies are able to conduct their meetings and online communication thanks to the 
virtual class environments provided by web-based learning systems. Cooperation and interaction between software 
allowing e-learning and platforms such as Adobe Connect, Microsoft Live Meeting and Open Meetings are compared 
within the scope of this work in terms of presentation of class content and technological infrastructure with the 
objective to help those willing to use e-learning platforms and virtual class environments. 
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