
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Mehmet Sarper TAKKECĠ 

 

Anabilim Dalı : BiliĢim Anabilim Dalı 

Programı : Mimari Tasarımda BiliĢim 

 

MAYIS 2011 

UZAKTAN ETKĠLEġĠMLĠ MĠMARĠ TASARIM  

EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK MODEL GELĠġTĠRME 

 

Tez DanıĢmanı: Öğr. Gör. Dr. Hakan TONG 



 

 

 



 

HAZĠRAN 2011 
 

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ  FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ 

Mehmet Sarper TAKKECĠ 

(523081011) 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 06 Mayıs 2011 

Tezin Savunulduğu Tarih : 10 Haziran 2011 

 

Tez DanıĢmanı : Öğr. Gör. Dr. Hakan TONG (ĠTÜ) 

Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Arzu ERDEM (ĠTÜ) 

 Yrd. Doç. Dr. Hülya ARI (ĠTÜ) 

  

  

 

UZAKTAN ETKĠLEġĠMLĠ MĠMARĠ TASARIM  

EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK MODEL GELĠġTĠRME 

 





 
iii 

ÖNSÖZ 

Sadece bu tez çalışması boyunca değil, tüm lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca 

desteği, sabrı ve tüm iyi niyeti için, tez danışmanım Hakan Tong'a, 

Tüm mimarlık eğitimim süresince emeklerini esirgemeyen ve yol gösteren tüm 

hocalarıma, özellikle Hülya Arı'ya ve Arzu Erdem‟e, 

Gösterdikleri karşılıksız sevgi, güven ve anlayış için çok değerli aileme ve 

dostlarıma,  

Sonsuz minnetlerimi sunarım.  

 

Mayıs 2011 

 

             Mehmet Sarper TAKKECİ 

 

 

  



 
iv 

 



 
v 

ĠÇĠNDEKĠLER 

                                                                                                                                                 Sayfa 

ÖNSÖZ ....................................................................................................................... iii 
ĠÇĠNDEKĠLER........................................................................................................... v 
KISALTMALAR...................................................................................................... vii 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ .................................................................................................. ix 
ġEKĠL LĠSTESĠ ........................................................................................................ xi 

ÖZET ........................................................................................................................ xiii 
SUMMARY............................................................................................................... xv 
1. GĠRĠġ....................................................................................................................... 1 

1.1 Amaç................................................................................................................... 3 
1.2 Kapsam ve Yöntem ............................................................................................ 3 

2. ENFORMASYON VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ..................................... 5 
2.1 Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin Gelişimi  ........................................... 5 

2.1.1 ARPANET ve internetin ortaya çıkış süreci.............................................. 6 

2.1.2 İnternet üzerinde uygulama protokolleri ................................................... 8 
2.2 Web 2.0............................................................................................................... 9 

2.2.1 Web 2.0‟ın gelişimi ve yapısı .................................................................. 10 
2.2.2 Web 2.0 Uygulamaları ............................................................................. 12 

2.3 E-öğrenme ........................................................................................................ 13 

2.3.1 Çevrimiçi sosyal öğrenme  ....................................................................... 15 
3. SANAL TASARIM STÜDYOLARI ................................................................... 19 

3.1 Öğretim Aracı Olarak Sanal Tasarım Stüdyoları ............................................. 21 

3.2 Sanal Tasarım Stüdyosunun Temelini Oluşturan Yöntemler  ........................... 24 
3.2.1 İşbirliği ve karakteristikleri...................................................................... 24 

3.2.1.1 Ortaklık............................................................................................... 25 
3.2.1.2 Takım çalışması.................................................................................. 26 
3.2.1.3 Yaratıcı işbirliği.................................................................................. 27 

3.2.2 Tasarım ve işbirliği .................................................................................. 28 
3.2.3 Sanal tasarım stüdyosu ve iletişim yöntemleri ........................................ 30 

3.2.4 İşbirliğinde iletişim araçları ve teknolojileri............................................ 33 
3.2.4.1 Eşzamanlı iletişim araçları ................................................................. 34 
3.2.4.2 Eşzamanlı olmayan iletişim araçları .................................................. 36 

3.2.5 Sanal tasarım stüdyosu ve etkileşim ........................................................ 37 
3.3 Sanal Tasarım Stüdyosu Uygulamaları ............................................................ 39 

3.3.1 Sayısal pano ve ilk uygulamalar .............................................................. 39 
3.3.2 Sanal Köy Projesi (Virtual Village Project)  ............................................ 42 
3.3.3 Phase (X) ve paylaşılan eser sahipliği ..................................................... 43 

3.3.4 Zaman Çoğullayıcı (Multiplying Time) .................................................. 44 
3.3.5 OMNIUM Project .................................................................................... 46 

3.3.6 CoOL Studio ............................................................................................ 48 
3.3.7 Design eXchange ..................................................................................... 49 



 
vi 

4. OPEN ATRIUM YAZILIMI ARACILIĞIYLA SANAL TASARIM 

STÜDYOSU UYGULAMASI ................................................................................. 51 
4.1 Donanım ve Yazılım......................................................................................... 51 

4.1.1 Linux işletim sistemi (Ubuntu 10.04 LTS)  .............................................. 51 
4.1.2 Apache 2 HTTP (Hypertext transfer protocol – Hipermetin transfer 

protokolü) sunucusu................................................................................... 52 
4.1.3 MySQL RDMBS (Relational database management system – İlişkisel 

veritabanı yönetim sistemi): ...................................................................... 53 

4.1.4 PHP (PHP: Hypertext preprocessor – Hipermetin önişlemcisi) .............. 53 
4.1.5 LAMP yazılım kümesi ve diğer uygulamalar .......................................... 54 

4.2 Open Atrium ..................................................................................................... 55 
4.3 Open Atrium Yardımıyla Sanal Tasarım Stüdyosu Uygulaması  ..................... 56 

4.3.1 Arayüz ve işlevler .................................................................................... 57 

4.4 Uygulama : Bilgi Merkezi ................................................................................ 64 
4.4.1 Uygulamaya dair ilk tartışmalar ve fikir yürütmeler  ............................... 65 

4.4.2 Uygulama sonucu .................................................................................... 68 
4.4.3 Uygulamaya dair kullanıcı yorumları ...................................................... 69 

5. SONUÇ VE TARTIġMALAR ............................................................................ 71 

KAYNAKLAR.......................................................................................................... 75 
 



 
vii 

KISALTMALAR  

ARPANET : Advanced Research Projects Agency Network – İleri Araştırma 

Projeleri Birimi Ağı 
CAD : Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım) 
CAM : Computer Aided Manufacturing (Bilgisayar Destekli Üretim)  

CERN : European Organization for Nuclear Research (Avrupa Nükleer 
Araştırma Organizasyonu) 

CMS : Content Management System (İçerik Yönetim Sistemi)  
CSNet : Computer Science Network (Bilgisayar Bilimi Ağı)  
FTP : File Transfer Protocol (Dosya Transfer Protokolü)  

HTML : HyperText Markup Language (Hipermetin Biçimleme Dili) 
HTTP : Hypertext Transfer Protocol (Hipermetin Transfer Protokolü)  

LMS : Learning Management Systems (Öğrenim Yönetim Sistemleri 
MILNET : Military Network (Ordu Ağı) 
MUD : Multi User Dungeon (Çok Kullanıcılı Alan) 

NPL : National Physics Laboratoray (Ulusal Fizik Laboratuarı)  
NSF : National Science Foundation (Ulusal Bilim Vakfı)  

NSFNet : National Science Foundation Network (Ulusal Bilim Vakfı Ağı)  
PHP : PHP: Hypertext Preprocessor (PHP: Hipermetin Önişlemcisi)  
Project RAND: Project Research and Development (Araştırma ve Geliştirme) 

RIA : Rıch Internet Application (Zengin İnternet Uygulaması)  
RDMBS : Relational Database Management System (İlişkisel Veritabanı  

   Yönetim Sistemi) 

RSS : Rich Site Story/Really Simple Syndication (Zengin Site Özeti)  
SLATES : Search, Links, Authoring, Tags, Extensions, Signals (Arama,       

 Bağlantılar, Yazarlık, Etiketler, Uzantılar, Uyarılar) 
SoA : Service-oriented Architecture (Servis-tabanlı Mimari) 
SQL : Structured Query Language (Yapılandırılmış Sorgulama Dili)  

TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol (İletim Kontrol 
Protokolü / İnternet Protokolü) 

VDS : Virtual Design Studio (Sanal Tasarım Stüdyosu)  
VLE : Virtual Learning Environment (Sanal Öğrenme Ortamı  
VPS : Virtual Private Server (Özel Sanal Sunucu)  

VRML : Virtual Reality Modelling Language (Sanal Gerçeklik Modelleme  
Dili) 

WAN : Wide Area Network (Geniş Alan Ağı) 
WWW : World Wide Web (Sanal Doku Yöreleri) 
 



 
viii 

 

  



 
ix 

ÇĠZELGE LĠSTESĠ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

Çizelge 2.1 : Web 1.0‟dan Web 2.0‟a geçiş............................................................... 10 
Çizelge 3.1 : İşbirliği tipleri (Kalay, 2004)................................................................ 25 
Çizelge 3.2 : Schmidt ve Rodden „a göre Bilgisayar Destekli  İşbirliği Çalışması  

sınıflandırması (Kvan, 2000a) ..............................................................  32 
Çizelge 3.3 : İletişim kimlikleri: Araçlara göre ifade ve gizlilik  şekilleri değişir 

(Cheng, 1998)........................................................................................ 37 
 

 

 

  



 
x 

 



 
xi 

ġEKĠL LĠSTESĠ 

                                                                                                                                                 Sayfa 

ġekil 2.1 : Paul Baran‟ın öngördüğü dağıtılmış iletişim ağı (Url-4) ........................... 6 
ġekil 2.2 : 1977 yılında ARPANET ağı....................................................................... 7 
ġekil 2.3 : Web 2.0‟ın getirdiği yenilikleri özetleyen bir etiket bulutu ....................... 9 

ġekil 2.4 : Web 2.0 gen haritası (O'Reilly, 2005) ...................................................... 11 
ġekil 2.5 : Facebook ağ grafiği (Url-5)...................................................................... 13 

ġekil 2.6 : E-öğrenme‟nin oluşturan temel kavramlar (Bowles, 2004)  ..................... 14 
ġekil 2.7 : Örnek bir çevrimiçi öğrenme modelinde etkileşim .................................. 16 
ġekil 2.8 : Second Life ve 3 boyutlu sanal dünyaların eğitim amacıyla kullanılması17 

ġekil 3.1 : Sanal Tasarım Stüdyoları iletişim araçları ve  tasarım stüdyosunun sosyal 
yapısıyla oluşurlar. .................................................................................... 19 

ġekil 3.2 : Kapalı-birleşen tasarım süreci (Kvan, 2000b).......................................... 29 
ġekil 3.3 : Serbest-birleşen tasarım süreci (Kvan, 2000b) ......................................... 29 
ġekil 3.4 : İşbirliği - İletişim (Sande, 1998) .............................................................. 30 

ġekil 3.5 : İşbirliğinde iletişim yöntemleri (Sande, 1998)  ......................................... 31 
ġekil 3.6 : Geçmiş Sanal Tasarım Stüdyolarında kullanılmış iletiş im yöntemleri .... 33 

ġekil 3.7 : Video Konferans Uygulaması Örneği ...................................................... 34 
ġekil 3.8 : Audio Konferans Uygulaması Örneği ...................................................... 34 
ġekil 3.9 : Whiteboard Uygulaması ........................................................................... 35 

ġekil 3.10 : Sanal Doku Yöreleri ............................................................................... 35 
ġekil 3.11 : Elektronik Posta...................................................................................... 36 
ġekil 3.12 : Tasarım alışverişi (Wojtowicz, 1995) .................................................... 40 

ġekil 3.13 : Sayısal Sunum Panosu (Wojtowicz, 1995) ............................................ 41 
ġekil 3.14 : Sanal tasarım stüdyosu katılımı, mekandan bağımsız, zamana göre 

değişmektedir (Wojtowicz, 1995) .......................................................... 43 
ġekil 3.15 : Phase(X) arayüzü (Url-11) ..................................................................... 44 
ġekil 3.16 : 24 Saatlik Küresel Tasarım Stüdyosu (Kolarevic v.d. 2000)  ................. 45 

ġekil 3.17 : Omnium Project çerçevesinde temel unsurlar (Bennett, 2003).............. 46 
ġekil 3.18 : Omnium arayüzü: Öğrencinin kişisel  sayfası ve detayları (Bennett, 

2003) ....................................................................................................... 47 
ġekil 3.19 : Birbirlerine bağlı CoOL Studio sayfaları (Zimring, 2001)  .................... 48 
ġekil 3.20 : Design eXchane arayüzü (Blevis v.d., 2005)  ......................................... 50 

ġekil 4.1 : Linux gelişim haritası (Url-18)52 
ġekil 4.2 : phpMyAdmin arayüzü (Url-19) ............................................................... 53 

ġekil 4.3 : MySQL, PHP ilişkisi ................................................................................ 54 
ġekil 4.4 : Open Atrium arayüzü ............................................................................... 56 
ġekil 4.5 : Uygulama haritası..................................................................................... 57 

ġekil 4.6 : Uygulama anasayfası................................................................................ 58 
ġekil 4.7 : Kullanıcı alanı .......................................................................................... 59 

ġekil 4.8 : Proje anasayfası ........................................................................................ 60 
ġekil 4.9 : Whiteboard bölümü .................................................................................. 61 



 
xii 

ġekil 4.10 : Katılımcıların hazırladığı günlük sayfası örneği .................................... 62 
ġekil 4.11 : Tartışma için kullanılan günlük bölümü................................................. 62 
ġekil 4.12 : Kitaplık sayfası ....................................................................................... 63 

ġekil 4.13 : Takvim sayfası........................................................................................ 64 
ġekil 4.14 : Günlük bölümünde yürütülen tartışmalar............................................... 66 

ġekil 4.15 : Günlük sayfasında farklı kullanıcıların açtığı tartışma konuları ............ 67 
ġekil 4.16 : Uygulama Süreci .................................................................................... 68 
ġekil 4.17 : Whiteboard üzerinde gerçekleşen tasarım alışverişi .............................. 68 

ġekil 4.18 : Süreç sonunda ortaya çıkan tasarım ....................................................... 69 
  

 
 

 



 
xiii 

UZAKTAN ETKĠLEġĠMLĠ MĠMARĠ TASARIM EĞĠTĠMĠNE YÖNELĠK 

MODEL GELĠġTĠRME 

ÖZET 

Tüm mesleki faaliyetler ve beraberinde eğitim yöntemleri toplumun yaşadığı tüm 
yapısal ve fikirsel değişimlere reaksiyon göstermektedir ler. Dolayısıyla, toplumun 

değişen ve artan ihtiyaçlarına karşılık yeni çözümler üretmek zorundadırlar. 
Üretilecek yeni çözümlerin kapsamı zaman içerisinde gitgide genişlemekte ve 

beraberinde mesleki bilgide uzmanlaşma ve işbölümü eğilimi ortaya çıkmaktadır.  
Uzmanlaşmanın doğası gereği işbirliği yapılması zorunlu olmaktadır. İşbirliği, 
enformasyon ve iletişim teknolojileri alanında gerçekleşen değişimler ve gelişimlere 

paralel olarak bilgisayarlar aracılığı ile sanal ortamda gerçekleşebilmektedir. 
Özellikle ortaya çıkan yeni teknoloji ve uygulamalar sayesinde sosyal yönü gelişen 

internet üzerindeki sanal ortamlarda gerçekleşen işbirliği çalışmaları, daha etkin ve 
kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Mimarlık ve tasarım disiplini tüm bu 
gelişmelere ayak uydurarak, yeni bir çalışma ve öğrenme ortamı olarak sanal ortam 

üzerinde işbirliği uygulamaları, sanal tasarım stüdyoları gerçekleştirmektedir. 
Araştırmanın amacı ve kapsamı, bu bilgiler ışığında öncül örnekleri de inceleyerek 

Web 2.0 teknolojisi ile sanal tasarım stüdyolarını bir arada düşünerek ortaya bir 
model koymaktır. 

Araştırma 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın amacı ve 

kapsamı belirtilmektedir. İkinci bölüm, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin 
gelişimini, devam eden zamanda Web 2.0 teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte 
çıkan yeni uygulamalar ve davranışları incelemektedir. Üçüncü bölümde sanal 

tasarım stüdyolarının temelini oluşturan yöntemler, işbirliği ve karakteristikleri, 
kullanılan iletişim araçları ve teknolojilere dair incelemeler yapılmaktadır. Dördüncü 

bölüm, sanal tasarım stüdyolarının  artı ve eksi değerleri incelenmektedir. Ayrıca,  
yapılan işbirliği uygulaması sonucu elde edilecek veriler ışığında, sanal tasarım 
stüdyoları ve uygulamanın geleceğine dair öngörüler ve tartışmalar yapılmaktadır.  
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DEVELOPING A MODEL FOR REMOTE ARCHITECTURAL DESIGN 

EDUCATION 

SUMMARY 

All practices and their educational methods react to society‟s structural and 
ideological changes. Therefore, each practice is obliged to produce new solutions to 

societies changing and increasing need. The context of the produced solutions 
extended in time and this situation caused a specialization and division of labor 

trend. Due to the nature specialization, collaboration becomes essential. In 
conjunction with the changes and evolutions in the information and communication 
technologies, collaboration can be accomplished in virtual environments via 

computers. Especially, with the aid of emerging technologies and applications, which 
provided the new and socially developed virtual media, collaboration becomes easier 

and more efficient. Like others, architecture and design disciplines adjust themselves 
to these developments and realizes virtual design studios as a new working and 
learning environment by using applications for collaboration in virtual environments. 

The aim and focus of this study is, to examine precessor examples of virtual design 
studios, thinking Web 2.0 technologies and virtual design studios together to develop 

a model. 

This study is composed of 4 main chapters. In the first chapter, the aim and the focus 
of this study is represented. The second chapter examined the development of 

information and communication technologies, the applications and behaviours 
emerged with Web 2.0. The third chapter examines the methods, collaboration 
characteristics, communication tools and methods which provide a basis for virtual 

design studios. In the fourth and last chapter, the positive and negative values of 
virtual design studios are examined. With the information gained from the 

collaboration application, forecasts and discussions are done. 
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1.  GĠRĠġ 

Bilişim teknolojileri, iletişim unsurlarıyla birlikte ele alındığı zaman, bilgi üretiminin 

değiştiği; daha kolay, ucuz ve yaygın bir dağıtım ağına sahip hale geldiği 

gözlemlenmektedir. Günümüzde, internet kullanıcısı sayısı 2000 – 2010 yılları 

arasında 444% artarak 1,996,514,816 kişiye ulaşmıştır (World Internet Usage 

Statistics News and World Population, 2010). Sanal doku yöreleri (WWW) ve sanal 

doku istemcileri (browser) yardımıyla, bilgi; görsel ve işitsel düzlemde 

sunulabilmektedir. Bunun yanı sıra, çeşitli programlama dillerini ve betiklerini 

derleyebilen gelişmiş istemcileri sayesinde mevcut iletişim yöntemleri giderek 

farklılaşmakta ve çoğalmaktadır (Programming languages used on the Internet and 

the World Wide Web (WWW), 2010). Özellikle Web 2.0 teknolojisine sahip sanal 

doku yöresi uygulamaları (Facebook, Wikipedia, v.b.) bilginin etkileşimli bir şekilde 

ve değişik formatlarda dağılmasını sağlayan sosyal platformlar oluşmasını 

sağlamaktadırlar. Sanal doku yöreleri üzerinde kullanıcılar arasında paylaşım ve 

işbirliği yardımıyla (Shao v.d., 2007) bilginin aktarılması ve çoğaltılmasını 

amaçlayan bu platformlar aynı zamanda, eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan bilgi 

paylaşımına imkan oluşturmaktadırlar. 

Sanal doku yöreleri, bilginin kabaca paylaşımının ötesinde, bilginin üretilmesi, 

öğretilmesi ve aktarılması için kullanılan ortamlar haline gelmektedir. İlk etapta, 

LMS (Learning Management System - Öğrenim Yönetim Sistemi) olarak kullanılan 

adlandırılan sistemler yardımıyla, belli bir öğretici tarafından aktarılan derslerin, 

sanal dokuda bir kopyasını barındırmak ve sürekli ulaşılabilir kılmak üzere 

oluşturulma imkanı bulunmaktadır. Bugün bir çok üniversite tarafından ders içeriği 

paylaşımı amacıyla kullanılan bu yazılımlardan, ticari amaçlı kullanılan Blackboard 

yazılımı 2009 yılı sonu itibariyle 5000‟den fazla fakültede kullanılmaktadır (Katsifli, 

2010). Web 2.0 teknolojisinin ortaya çıkmasıyla beraber LMS s istemleri, sosyal 

ağlara doğru evrilmektedir ve wiki, blog gibi uygulamalar ile birlikte kolektif 

öğrenim ortamına dönüşmektedir. İnternet sitelerinin ve öğrenim araçlarının, kolektif 

platformlara dönüşmesiyle birlikte, “e-eğitim”(“e- learning”) çevrimiçi yayıncılıktan 
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kişisel, sosyal ve esnek bir yaklaşıma doğru evrilmektedir. Bu durum “katılımcı bir 

mimari” (“architecture of participation”) ortaya çıkarmaktadır. (O‟Reilly, 2005). 

Katılımcı mimarinin ortaya çıkardığı sosyal paylaşım ortamı beraberinde getirdiği 

şeffaflık ve bireylere atfedilen sorumluluk çevrimiçi yöntemler için avantaj 

oluşturmaktadır (Shao v.d., 2007). 

Tasarım stüdyosu modelleri, halihazırda sahip oldukları işbirliği, diyalog, bilgi 

paylaşımı ve sosyal ilişki ortamı gibi öğeleriyle sanal doku yöreleri üzerinde bulunan 

sosyal platformlarla yapısal olarak ortak unsurlar barındırmaktadırlar. Fakat tasarım 

bilgisinin aktarımı sadece metin ve/veya sözlü olarak değil aynı zamanda temsili 

olarak da gerçekleşmek durumundadır. Sayısal ortamın tasarım ve mimarlık pratiğine 

aşılanması sonucu, tasarım sürecinin analog temsil sistemlerinden, “kağıtsız stüdyo” 

ortamına geçilmesi imkanı ortaya çıkmıştır (Reffat, 2007). CAD/CAM yazılımları, 

VRML (Virtual Reality Modelling Language – Sanal Gerçeklik Modelleme Dili) gibi 

asenkron ve senkron temsil ortamlarının ortaya çıkmasına imkan tanıyan yeni 

teknolojiler ile birlikte, kağıtsız mimarlığın zaman ve mekandan bağımsız hale 

gelmesi mümkün olabilmektedir. İnternet ortamı üzerinde, uzaktan bağlantı kurarak 

farklı bireylerin bir araya gelmesiyle, yarı-sanal ve sanal olarak tasarımda işbirliği 

sağlanabilmektedir.  

VDS'ler ilk örneklerini 1990‟ların başında Harvard, MIT, Hong Kong Üniversitesi 

gibi bir çok okulun ortaklaşa hareketiyle ortaya çıkmıştır. Bu denemelerin çoğu, e-

mail, FTP, sanal doku yöresi yayını gibi yöntemlerle asenkron olarak 

gerçekleşmiştir. Bu konuyla ilgili teknolojik gelişmelerinde artmasıyla birlikte; video 

konferans, Whiteboard, ortak dijital modelleme gibi senkronize uygulanan yöntemler 

Sanal Tasarım Stüdyoları‟nın deney alanına dahil olmuştur (Tong ve Çağdaş, 2005). 

Tüm bu yöntemler tasarım stüdyosunu işbirlikçi bir hale getirmeyi ve bunu yaparken 

zaman-mekan kısıtlamasını azaltmayı amaçlamaktadır. Stüdyonun tüm 

katılımcılarının birbirleriyle olan diyaloglarını farklı bir ortama taşıyarak, bilgi 

paylaşımını analogdan sayısala aktararak katılımcılara daha farklı bir ilişkiler bütünü 

ve etkileşim ortamı sunmaktadır.  

VDS'ler sadece tasarım ve temsil ortamını değiştirmekle kalmamaktadırlar. Aynı 

zamanda geleneksel stüdyo ortamındaki etkileşimi ve ilişkiler zincirini de 

değiştirmektedir. Diyalog alışılmış ortamın dışında, mekandan bağımsız bir biçime 

bürünmektedir. Sanal ortamda oluşan bilgi paylaşımı ve ilişkilerin gelişimi 
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incelenecek olursa; 70‟li yıllarda ortaya çıkan Usenet, 80‟li yılların sonunda ortaya 

çıkan e-mail teknolojisi, interneti, salt ordu ve akademinin kullanımından öteye 

taşımış ve bu çevrimiçi bilgi ağının kullanıcı profilini genişletmiş ve kişisel iletişim 

için kullanım söz konusu olmuştur. Bu durum günümüze kadar olan süreçte, 

“mektuplaşma” faaliyeti olmaktan öteye geçmiş, eşzamanlı olmayan ilişkiler anlık 

mesajlaşma ve aktarım sayesinde eşzamanlı bir iletişime dönüşmüştür. Bu 

teknolojinin daha ileri  sürecinde, Facebook, MySpace gibi ko lektif iletişim 

platformlarıyla beraber, Second Life, Active World v.b. sanal dünya simülasyonları 

ortaya çıkmış ve avatar denilen kişisel görsellerle kişinin kimliği iletişimden 

soyutlanmış ve eşdeğer bir sosyal ortam ortaya çıkmıştır.  

1.1 Amaç 

Bu araştırmanın amacı, geleneksel tasarım stüdyoları ile ortak olan ve olmayan 

bileşenlerini inceleyip karşılaştırarak, sanal tasarım stüdyolarının güncel bilgi ve 

iletişim teknolojileri ile birlikte gelişimini, tasarım eğitimine ve sürecine etkilerini 

incelemektir. Ayrıca, bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte ortaya 

çıkan araçların getirilerini ve yarattığı değişimleri, bu gelişimin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan ve sanal doku yöresi arayüzlerini geliştiren Web 2.0 teknolojisinin 

ortaya çıkardığı sosyal ortam ve ilişkilerle birlikte farklı bilgi aktarım yöntemlerini 

incelemek gereklidir. Web 2.0'ın ortaya çıkışı ile birlikte gelişen e-eğitim 

uygulamaları ve grup yazılımlarının sanal tasarım stüdyosu uygulaması olarak 

kullanılabilmesi, hali hazırdaki uygulamaların optimize edilerek kolay ve ucuz bir 

şekilde sanal tasarım ortamı yaratabilme imkanları değerlendirilmiştir. Bunun yanı 

sıra, sanal tasarım stüdyolarının geleneksel tasarım stüdyoları ile genel bir 

karşılaştırılması yapılarak, sürecin sadece teknolojik olarak değil, aynı zamanda 

pedagojik içerik ve katılımcıların etkileşimi açısından da incelenmesi 

hedeflenmektedir.  

1.2 Kapsam ve Yöntem 

Araştırma kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojilerinde internet teknolojisinin 

bulunduğu durum ve içeriği, Web 2.0 teknolojisinin ortaya çıkmasıyla beraber oluşan 

sosyal ağların genel yapısı ve bu gelişmelerin eğitim yöntemlerine etkiyerek e-eğitim 

araçlarının ortaya çıkışı ve örnekleri incelenecektir. Konuya ilişkin pedagojik 
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tartışmalar, Thomas Kvan‟ın sanal tasarım stüdyosu teorisi ve fiziksel tasarım 

stüdyosuna dair görüşler ışığında farklı bakış açılarıyla geleneksel tasarım stüdyoları 

ve sanal tasarım stüdyolarında katılımcıların rolleri, tasarım sürecindeki davranışları 

ve sürecin kendisi incelenecektir. Buradan elde edilen bilgiler ışığında, sanal ortamda 

mevcut bir Web 2.0 uyguluması olan açık kaynaklı Open Atrium grup yazılımı 

kullanılarak kısa süreli bir proje uygulaması yapılarak benzer uygulamaların sanal 

tasarım stüdyoları için bir araç olarak nasıl kullanılabileceği ve kullanıldığı takdirde 

oluşacak durumlar tartışılacaktır. Araştırma içerisinde 3 ana konu üzerinde 

durulacaktır: Bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-eğitim yaklaşımı; Sanal tasarım 

stüdyoları ve kullanıcı rolleri, Open Atrium  ile gerçekleştirilmiş sanal tasarım 

stüdyosu uygulaması.  
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2.  ENFORMASYON VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ 

Bilgi ve bilginin paylaşımı insanlık tarihi boyunca sürekli söz konusu olmuş ve 

bugün farklı teknoloji ve yöntemlerle birlikte tüm dünya üzerinde gerçekleşen bir 

faaliyettir. Mağara resimleri, piktogramlar, dumanla haberleşme, posta gibi 

yöntemlerin hepsi bilginin bir kişiden bir diğerine aktarmaya ya da depolamaya 

yarayan yöntemler olarak kullanılmış ve bugün farklı teknoloji ve yöntemlerle 

süregelmektedir. İnsanın bilgiyi paylaşmak ve aktarmaktaki arzusu bu yöntemlerin 

gelişimini tetiklemiştir. Duvar resimleri, kağıt-kalem gibi aktarım yöntemlerinin 

ötesine geçen bilgi paylaşımı bugün sanal doku yörelerinde fiziksel ortamdan 

bağımsız küresel bir bilgi kitaplığı içerisinde devam etmektedir.  

Bilgi üretimi, paylaşımı ve depolanması, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin 

gelişmesiyle birlikte kolay, ucuz ve etkin bir hale gelmiştir. Bilginin kolayca 

işlenebildiği bir ortamda, askeri, akademik ve ticari kuruluşlar bu etkin teknolojileri 

kullanmaya başlamış ve geliştirilmesinde önemli rol oynamışlardır. Günlük 

kullanıcıya ulaşan yeni donanımlar ile birlikte, güncel enformasyon ve iletişim 

sadece kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılan bir ortam olmaktan öteye giderek 

sosyal ve etkileşimli bir bilgi paylaşım platformu haline gelmişlerdir.  

Bilginin işlendiği sosyal ortam fikri, halihazırda fiziksel dünyadaki benzerlikler 

taşıyan sınıf/laboratuar/stüdyo ortamlarını sanal ortama taşıma fikrini ortaya çıkarmış 

ve edilgen bir öğretim düzeninden çok etkin ve katılımcı bir düşünce olan e-öğrenme 

uygulamaları ortaya çıkmıştır.   

2.1 Enformasyon ve ĠletiĢim Teknolojilerinin GeliĢimi 

Radyo, telgraf gibi yöntemlerle birlikte bir noktadan diğer noktaya olmak üzere veri 

alışverişi kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Bunun sonucu olarak bilgi teknolojileri 

üzerinde özellikle askeri faaliyetler için yeni arayışlar başlamıştır. 50‟li yılların 

ortalarından itibaren, elektronik araçların gelişmesiyle birlikte enformasyon ve 

iletişim teknolojilerinde de yeni araçların ortaya çıkmasını sağlamıştır. İlk 

uygulamalardan biri, merkezi işlem birimine özel hatlarla bağlanmış terminallerden 
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oluşmaktadır. Bu yöntemi kullanan Project RAND (Research ANd Development) 

Amerika kıtası içerisinde üniversiteler arasında işbirliği yapma imkanını sağlamış ilk 

projelerden biridir. Man-Computer Symbiosis (İnsan-Bilgisayar Simbiyozu) isimli 

makalede, bilgisayarlardan oluşan ağların, birbirlerine genişbant iletişim kablolarıyla 

bağlanarak bilgi depolama, kullanma ve benzer işlemlerde gelişmelere yol açacak 

kitaplıklar sağlayacağını yazarak, küresel bir ağın ilk fikirlerini ortaya atmıştır 

(Licklider, 1960). Aynı dönemde Paul Baran; RAND çalışmalarından yola çıkarak 

merkezi bir sistem yerine, belli düğüm noktalarından oluşan dağıtılmış (distributed) 

bir iletişim ağı öngörmüş ve bununla birlikte bu ağ içerisinde iletilecek bilgiyi küçük 

parçalara bölerek mesaj blokları halinde dağıtılabileceğini ve varması gereken 

noktada tekrar bir araya getirebileceğini keşfetmiştir.  

 

ġekil 2.1 : Paul Baran‟ın öngördüğü dağıtılmış iletişim ağı (Url-4)  

Bağımsız bir araştırmada Donald Davies, bu mesaj bloklarını paketler (packets) 

olarak isimlendirmiştir. Paket anahtarlama (packet switching) yöntemi ağ üzerinde 

mesajların daha hızlı bir şekilde depolanıp iletilmesini amaçlarken, aynı zamanda 

telefon gibi iletişim süresinde tek bir devreyi kendine rezerve eden yöntemlerden  

daha hızlı ve daha az kaynak isteyen bir iletişimi beraberinde getirmiştir.  

2.1.1 ARPANET ve internetin ortaya çıkıĢ süreci 

Paket anahtarlama, Amerikan Savunma Bakanlığı için kurulan ARPANET 

(Advanced Research Projects Agency Network – İleri Araştırma Projeleri Birimi 

Ağı) tarafından ilk kez işler olarak kullanılmıştır. Ordu‟nun bilgi iletişimini 
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hızlandıran, kolaylaştıran bir sistem olan ARPANET, günümüzde internet olarak 

adlandırılan küresel ağın teknik olarak çekirdeğini oluşturmuştur.  

 
 

ġekil 2.2 : 1977 yılında ARPANET ağı  

ARPANET, kısa bir sürede akademik kuruluşlar tarafından kullanılmaya 

başlanmıştır ve daha sonra ordu ve hükümet kullanımı için MILNET olarak 

ayrılmıştır. ARPANET teknolojisi baz alınarak, ticari kuruluşlarda kendi iletişim 

ağlarını oluşturmuşlardır. ARPANET ile aynı dönemde İngiltere‟de paket alışverişi 

yöntemi ile yapılan bir ağ olan NPL (National Physics Laboratory –Ulusal Fizik 

Laboratuarı)‟nın ortaya çıkışı ile birlikte Avrupa‟da da ortaya çıkan  ağlar ile birlikte 

dünya üzerinde çok sayıda iletişim ağı ortaya çıkmıştır. Bütün bu ağları birbirine 

bağlayabilecek, farklı yöntemleri birleştirebilecek bir iletişim protokolü geliştirilerek 

TCP/IP ortaya çıkmış, daha esnek ve kullanışlı bir yapının kurulması sağlanmıştır. 

1980‟lerin ortasında ARPANET‟e alternatif olarak TCP/IP protokolüne dayalı 

WAN‟lar (Wide Area Network – Geniş Alan Ağı) kurulmuş. 1984‟te Ulusal Bilim 

Topluluğu (NSF – National Science Foundation) tarafından kurulan CSNet TCP/IP 

protokülünü kullanarak ARPANET‟le bağlanmış, Daha sonra NSFNet kurularak 

ARPANET trafiği bu ağa transfer edilerek sonlandırılmıştır.  
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1980‟lerin sonunda, NSFNet ile ARPANET‟in birleşmesi sonucu ortaya çıkan ağ 

için kullanılan internetworking terimi, genel kullanılan adıyla internet, TCP/IP 

iletişimi protokolünü kullanan birbirlerine bağlı bilgisayarların oluşturduğu ağdır.  

TCP/IP protokolü sayesinde mevcut ağların bir ağ geçidi aracılığıyla birbirleriyle 

iletişim kılması mümkün hale gelmiş ve internet küresel bir ağ halini almıştır.  

2.1.2 Ġnternet üzerinde uygulama protokolleri 

İnternet ve ağlar üzerinden iletişimin ortaya çıkmasından itibaren çeşitli iletişim araç 

ve yöntemleri bu duruma paralel olarak gelişmiştir. İlk ARPANET bağlantısı 1969 

yılında yapılmış ve ardından E-mail, bulletin board, FTP, Ağ Ses Protokolü gibi bir 

çok uygulama protokolleri ortaya çıkmıştır.  

FTP (File Transfer Protocol – Dosya Transfer Protokolü) ağ üzerinde veri gönderip 

alma protokolüdür. Günümüzde internet üzerinden dosya alışverişi için halen 

kullanılmakta olup, ARPANET üzerinde e-mail uygulaması bu protokolün 

uzantısıdır. İlk ağ uygulamaları ile birlikte oluşturulan haber grupları, mail listeleri 

ve bulletin boardlar sayesinde, bilgiye ulaşmak ve iletişim çok daha hızlı ve etkin bir 

hale dönüşmüştür. Fakat internet üzerindeki bilginin aranabilir olması ve 

organizasyonu konusundaki sıkıntılar farklı teknolojilerin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Gopher, FTP, Arşiv Listesi gibi uygulamalar dağıtılmış veriyi organize 

etmeyi amaçlasa da, varolan tüm veri tiplerini barındıramadık ları için yetersiz 

kalmışlardır.  

1989 yılında, CERN‟de çalışan Tim Berners-Lee, internet üzerindeki bilgi 

dağarcığının sürekli değişimi ve gelişimi sebebiyle, hiyerarşik bir organizasyon 

yerine internet üzerinde yer alan değişik işletim sistemlerinde çalışabilecek bir 

hypertext (hipermetin) sistemi önererek WWW‟yi yaratmıştır. Tarayıcılar yardımıyla 

metin, görsel, video ve ses gibi formatların paylaşılması, yarattığı kullanım kolaylığı 

ve Netscape gibi tarayıcıların (browser) ortaya çıkışı ile birlikte, internet, kullanıcı 

sayısı gitgide artan ve dünya nüfusunun üçte biri tarafından kullanılan bir bilgi - 

iletişim ağı halini dönüşmüştür.  

İnternet kullanımında devrim yaratan sanal doku yöreleriyle birlikte, bilgiyi arama ve 

bulma konusunda da büyük gelişmeler yaşanmıştır. Daha önce Gopher, FTP Arşiv 

Listeleri gibi protokoller veri organizasyonunu amaçlasa da, bu konuda yeterli 

olamamışlardır. 90‟lu yılların ortasında sanal doku yörelerinin de büyümesiyle 
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Lycos, Yahoo gibi arama motorları sanal ağın tüm içeriğini tarayan uygulamalar 

olarak büyük başarı elde etmişlerdir. 2001 yılında ise, Google arama girdilerine 

karşılık alakaya göre sıralanmış (relevancy ranking) sonuçlar vererek, daha optimize 

edilmiş bir arama yöntemi ortaya atmıştır.  

2.2 Web 2.0   

Web 2.0 teknolojisinin ortaya çıkmasıyla, internetin tasarımı, geliştirilmesi ve 

kullanımı konusunda büyük değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle, internet 

üzerindeki bilgi paylaşımı ve katılımcıların üzerindeki bir takım engeller kalkarak, 

kullanımı çok basit sosyal platformlar yaratılarak, daha fazla katılımcıya sahip, 

paylaşımı ve işbirliğini önplanda tutan bir internet ortamı yaratılmıştır.  

Bu yenilik, internet üzerinde kullanılan eğitim uygulamalarını da değişime itmiştir. 

İnternet siteleri birer platforma dönüşerek, Web 2.0 üzerindeki e-öğrenme yöntemleri 

çevrimiçi yayıncılıktan; kişisel, sosyal ve esnek bir yaklaşıma doğru kaymıştır, yani 

katılımcı bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu karakteristiklerden yola çıkarak, Web 2.0 

uygulamalarının geleneksel stüdyolara benzer sosyal bir ortam oluşturması VDS‟ler 

içinde yenilikçi bir temel oluşturabileceği düşünülmektedir (Shao v.d., 2007). 

 

ġekil 2.3 : Web 2.0‟ın getirdiği yenilikleri özetleyen bir etiket bulutu 
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2.2.1 Web 2.0’ın geliĢimi ve yapısı 

Web 2.0 terimininden anlaşılabileceği gibi, yeni bir teknolojiden ziyade sanal doku 

yörelerinin yapısına ve kullanımına dair yapılmış bir güncelleme ve farklı bir 

yaklaşım anlamına gelmektedir. 1999 yılında Darcy DiNucci‟nin Fragmented Future 

isimli makalesinde kullanılan Web 2.0 terimi, daha sonra  2004 yılında O‟Reilly 

Media ve MediaLive‟ın düzenlediği “Web 2.0 Konferansı”‟ndan sonra Tim O‟Reilly 

ile birlikte anılan bir terim olmuştur (Gehl, 2010). Web 2.0; bir platform olarak 

olarak tanımlanmış, yazılımların masaüstünden sanal doku yörelerine taşınıp, 

internet üzerinden kullanılabileceği bir teknoloji olarak düşünülmüştür (O‟Reilly, 

2005).  

Çizelge 2.1 : Web 1.0‟dan Web 2.0‟a geçiş 

Web 1.0  Web 2.0 

Britannica Online > Wikipedia 

Kişisel internet sayfaları > Bloglar 

Yayıncılık > Katılımcılık 

İçerik yönetim sistemleri > Wiki 

Dizinler > Etiketleme 

Statik içerik > Dinamik çevrimiçi 
deneyim 

Metin > Çokluortam 

Tescilli ve ticari > Açık kaynaklı ve bedava  

Sunum > Diyalog 

Yazar kontrollü içerik  > Kullanıcı kontrollü içerik  

Hiyerarşik > İlişkisel 

Kapalı sistemler > Açık topluluklar 

Arama ve tarama > Bildirimler ve eşlemeler 

Kişiye verilen > Kişinin verdiği 

Çizelge 2.1'de, benzer Web 1.0 yaklaşımları ile Web 2.0 yaklaşımları karşılıklı 

olarak gösterilmiştir. Web 1.0 kullanıcıya bilgiye statik bir şekilde erişim sunarken, 

Web 2.0 kullanıcıya veri sağlama ve o veri üzerinde belirli düzeyde kontrol sahibi 

olma imkanı tanıyan, katılımı destekleyen uygulamalar sunmaktadır. Genel olarak 

Web 2.0 karakteristikleri, zengin kullanıcı deneyimi sağlayan, kullanıcı katılımını 

artıran, dinamik içerik sunan, serbest, ko lektif bir yapı olarak özetlenebilir.  
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Web 2.0 yaklaşımı temelde 3 parçadan oluşmaktadır; Rich Internet Application (RIA 

– Zengin İnternet Uygulaması), Service-oriented Architecture (SoA – Servis tabanlı 

Mimari) ve Sosyal Ağ. RIA, masaüstü deneyimini tarayıcıya taşımayı amaçlarken, 

SoA uygulamaların birbirleriyle etkileşime girip daha zengin hibrid uygulamaların 

ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Sosyal Ağ kavramı ise Web 2.0‟ın son kullanıcıyla 

daha fazla iletişime geçip, kullanıcının ağ içerisindeki rolünü önemli kılmaktadır.  

 

ġekil 2.4 : Web 2.0 gen haritası (O'Reilly, 2005) 

Teknolojik gelişmeler kendi içerisinde bileşenlerini barındırırlar. Örneğin, kişisel 

bilgisayar arayüzleri, pencereler,ikonlar, menüler ve işaretçilerden (WIMP arayüzü – 

Windows, Icons, Menus, Pointers ) oluşmaktadır. Buna benzer olarak Web 2.0 da 

SLATES olarak kısaltılan bileşenlere sahiptir (McAfee, 2006).  

Search (Arama) : İnternet‟in barındırdığı bilgi dağarcığının büyüklüğü 

düşünüldüğünde listeleme gibi yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bilgiyi arama işlemi, 

daha etkin bir yöntem olan anahtar kelimeler yardımıyla yapılmaktadır.  

Links (Bağlantılar) : Çevrimiçi içeriği birbirlerine anlamlı bir şekilde bağlayan ve 

internetin yapısal bütünlüğünü sağlayan araçlardır.  

Authoring (Yazarlık) : Bloglar ve Wikipedia gibi uygulamalar incelendiğinde, 

internet kullanıcılarının içerik oluşturma ve geniş kitlelere ulaşma konusunda 

talepleri olduğu gözlemlenebilir. İçerik oluşturma, güncelleştirme, işbirliği, yorum 

gibi kavramlar Web 2.0‟ın içerdiği işlemlerdir.  
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Tags (Etiketler) : Arama mekanizmalarının gelişmesiyle birlikte, içeriğin 

kategorizasyon imkanları da artararak, öntanımlı kategorilerden bağımsız olarak 

kullanıcılar tarafından anahtar kelimelerle etiketlenerek arama yöntemleri 

çeşitlenmiştir. Bu sistem sonucu taxonomy (kategorizasyon) "folks"onomy (zaman 

içerisinde kulllanıcılar tarafından oluşturulan etiket bulutu) ortaya çıkmıştır.  

Extensions (Uzantılar) : İnternetin bir döküman arşiviyle birlikte bir uygulama 

platformu olarak kullanılmasını sağlayan, Adobe Flash Player, Microsoft Silverlight, 

Quicktime gibi yazılımlardır.  

Signals (Uyarılar) : Kullanıcıların yeni içerikle ilgili uyarılmasını sağlayan 

uygulamalardır. Bu basit olarak e-mail yöntemiyle gerçekleşebileceği gibi, RSS  

(Rich Site Story/Really Simple Syndication - Zengin Site Özeti) beslemeleri gibi 

kullanıcı için kolay ve hafif çözümler daha çok tercih edilmektedir.  

2.2.2 Web 2.0 Uygulamaları 

Web 2.0‟ın ortaya çıkması sonucu, İnternet‟in sosyal bir ortam haline dönüşmesi, 

sosyal ağların ortaya çıkması ile kişiler arası iletişim yöntemleri farklılaşmış ve sanal 

doku yöreleri üzerine taşınmıştır. Kullanıcı dostu arayüzler yardımıyla oluşturulan 

dinamik kişisel sayfalar, statik, belli bir düzeyde yazılım ve programlama bilgisi 

gerektiren kişisel sayfaların yerini almıştır. İnternet kullanıcıların, kendi bakış 

açılarını, fikirlerini ve deneyimlerini paylaşma imkanlarının kolaylaşması ile birlikte, 

kişisel internet günlükleri, yani bloglar popülaritesi gitgide artan sosyal paylaşım 

araçları haline gelmiştir. İnternet üzerinde 2010 yılı sonu itibariyle, bir blog arama 

motoru olan Blogpulse‟a göre 153 milyona yakın blog kayıtlıdır ve günde ortalama  

50 bin adet blog daha bu sayıya eklenmektedir.  

Bloglar ve wikilerin gelişmesi ve çoğalması, bunların tek bir çatı altında 

toplanabilmesi gibi uygulamalarında ana fikrini sağlamıştır. Friendster, LinkedIn, 

Myspace, Facebook gibi sosyal ağ sistemleri ile kullanıcılar arasındaki kopukluk 

giderilmeye çalışılarak, bilginin zengin bir işbirliği ile birlikte daha geniş bir ağ 

üzerinde yayılması amaçlanmıştır. O‟Reilly‟ye göre Web 2.0‟ın kolektif yaklaşımı 

interneti küresel bir beyine dönüştürürken, bilinçli fikir ve ilgilerin yansıması olduğu 

içinde toplum üzerinde önemli derecede etkili olmaktadır (O'Reilly, 2005).  

Sosyal ağların küresel düzeyde sağladığı bağlantılar ve bilginin dağıtılması 

konusunda sağladığı imkanlar anlaşılabilmektedir. Bu durum bir yenilik olarak 
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algılansa da aslında temeli ARPANET'e kadar dayanan ve Paul Baran'ın öngördüğü 

dağıtılmış iletişim ağında (Şekil 2.1) yatmaktadır.  

 

ġekil 2.5 : Facebook ağ grafiği (Url-5) 

Filtrelenmemiş bir bilgi yumağı olarak düşünüldüğü takdirde, sosyal ağlar kişinin 

bilgiye ulaşmasının önündeki engellerin somut ve soyut engellerden arınmasını 

sağlayarak ham bir bilgi kitaplığı sunmaktadır. Genel ve/veya spesifik bilginin 

tanımlı topluluklar içerisinde yayılabilmesiyle birlikte, ticari ve akademik kurum ve 

kuruluşlarda Web 2.0 teknolojisinden faydalanarak formal veya informal, sosyal 

enformasyon ve iletişim ortamları yaratmışlardır.  

2.3 E-öğrenme  

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler sonucu ortaya çıkan 

durumlardan biri de, elektronik olarak desteklenen eğitim ve öğretim faaliyetleri 

olmuştur. Herhangi bir ağa bağlı olmaya ihtiyaç duymaksızın, çevrimiçi veya 

çevrimdışı, gelişen teknolojiler öğrenme sürecine dahil olan değişik ortamlar 

sağlamaktadır. Özellikle, açık öğretim faaliyetleri ile birlikte radyo ve televizyonla 

başlayan uzaktan öğrenim, daha sonra bilgisayar ekranına taşınmış, internete 

ulaşımın artmasıyla birlikte, çevrimiçi araçlar geliştirilmektedir. Tüm bu araçlar 

genel olarak elektronik öğrenme anlamına gelen e-öğrenme (e- learning) terimiyle 

anılmaktadır. Genel olarak özetleyecek olursak, e-öğrenme; elektronik araçlar 

yardımıyla ( bilgisayar, internet, CD-ROM, tv, radyo vb.) kişilerin ve 
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organizasyonların bilgi birikimi ve yeteneklerini artırmayı amaçlayan içerik ve 

yöntemler olarak görülebilir (Clark, 2002).  

 

ġekil 2.6 : E-öğrenme‟nin oluşturan temel kavramlar (Bowles, 2004)  

Herhangi bir öğrenme süreci için olduğu gibi e-öğrenme de bilginin etkin bir iletişim 

yoluyla, fiziksel ya da sanal ortam üzerinden yayılmasına dayalıdır (Bowles, 2004). 

Bunun için günümüze kadar çok çeşitli yöntemler ve araçlar kullanılmıştır. LMS 

(Learning Management System -  Öğrenim Yönetim Sistemi) veya VLE (Virtual 

Learning Environment – Sanal Öğrenme Ortamı) gibi, e-öğrenme araçlarının bir 

kısmını bünyesinde toplayan, kompakt sistemler çevrimiçi derslerin ve içerikle rin 

oluşturulması ve yayılması için yaratılmış sistemler (Blackboard, WebCT, Moodle) 

elektronik ortamda öğrenme sürecini genel olarak bilgisayar ve internet yardımıyla 

yapılmasını sağlamıştır (Clark, 2002). Radyo, TV, CD-ROM gibi araçlar kullanıcılar 

arası etkileşime olanak tanımayan sistemlerin aksine, çevrimiçi olarak öğrenci- içerik, 

öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretici arası etkileşimi sağlayan ve geleneksel 

yöntemlerden daha etkin hale getiren sistemler, bugün e-öğrenme yazılımlarının 

temelidir. 

E-öğrenme, fiziksel öğrenim ortamlarına kıyaslandığı takdirde farklı faydalar ve 

sonuçlar sağlamaktadır. Kolay ve esnek sistemler olmalarından ötürü e-öğrenme 

yazılımları, katılmak isteyen üçüncü şahıslara gelişmiş bir erişim sağlamaktadır. Bu 

erişim hem öğrenci hem de öğretici tarafında mümkün olmaktadır. Kişiler arası 

etkileşim olarak geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve etkin olabilmektedir. 

Bunun bir etkisi de, derslik kavramının soyutlaşarak, kaliteden ödün vermeden çok 

sayıda kişiye ulaşılabilmesidir ve rekabet ortamını çeşitlendirmesidir (Nichols, 

2008).  
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E-öğrenme, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişimlerin günlük yaşantıda 

getirdiği yeni alışkanlıkları ve faydaları, eğitim pratiğine entegre edebilmektedir. 

Buna rağmen, tüm bu fayda ve sonuçlar, yazılımların hangi ortam ve içerikleri 

kullandığı, nasıl uygulandığı gibi faktörlerle değişim gösterebilmekte ve her zaman 

arzulanan sonuçları sağlayamayabilmektedir.  

2.3.1 Çevrimiçi sosyal öğrenme 

Günümüzde internetin ve onunla birlikte Web 2.0 teknolojilerinin yarattığı en önemli 

etki, beraberinde getirdiği yeni sosyal davranışlardır. Kullanıcılar arası etkileşim, 

işbirliği ve paylaşımı sağlayan uygulamalar, ortak ilgi ve etkinliklerin zaman ve 

mekan kavramlarından bağımsız olarak, senkron ve asenkron biçimde 

gerçekleşmesine imkan tanımaktadır. E-mail ve bulletin boardların ortaya çıkmasıyla 

birlikte ortak ilgi alanlarına ait çevrimiçi topluluklar oluşmaya başlamış ve, daha 

öncede bahsi geçtiği üzere Web 2.0 ile daha gelişmiş, dinamik sosyal etkileşim 

olarak daha zengin bir içeriğe sahip topluluklara dönüşmüştür.  

Bütün bu gelişmelerin beraberinde getirdiği bu yeni sosyal etkileşim ile e-öğrenme 

yöntemleri bütünleşerek sosyal öğrenme ya da e-öğrenme 2.0 (e-learning 2.0) 

kavramı ortaya çıkmıştır. Geleneksel eğitim yöntemlerinde bilgi metaforik olarak bir 

madde olarak görülmekte, eğitim de bu maddenin kişiden kişiye aktarılmasıyken, 

sosyal öğrenme, kişinin bilgi ve içeriği, problemler ve eylemler etrafında gerçekleşen 

diyalog ve etkileşimlerle anlamasıdır (Brown ve Adler, 2008). Özellikle bu öğrenme 

biçimi, bugün tasarım eğitimi veren kurumlarda görülen eğitim yöntemleriyle 

benzerlik göstermektedir. Yetkin bir öğreticinin yön göstermeleriyle, öğrencilerin 

ortak bir alanda birlikte çalışarak, kendi ve başka öğrenciler in projelerine yapılan 

yorumlardan yola çıkarak ellerindeki probleme çözüm üretirken, öğrenciler bir dizi 

sosyal iletişim ve etkileşime girmektedirler. Öğrencilerin belirli bir bilgi birikimine 

sahip olduktan sonra o pratiği gerçekleştirmesini bekleyen geleneksel yöntemlerin 

aksine, sosyal öğrenme, öğrenimi bir süreç olarak değerlendirip, örneğin mimarlık 

eğitimi alan bir bireyi, mimarlık topluluğuna dahil ederek, mimarlık hakkında bilgi 

vermekten öte mimar olmayı öğretmektedir. 

İnternet üzerinde geliştirilen bir çok uygulama, esnek olmaları nedeniyle amacından 

farklı olarak kullanılabilmektedir. C4LPT isimli internet sitesindeki verilere göre 

2009 yılında e-öğrenme amacı ile kullanılan araçlar arasında, bloglar, wikiler, sosyal 
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yerimleme (bookmarking) araçları, video paylaşım siteleri, arama motorları, sosyal 

ağ platformları gibi farklı formatlarda paylaşımlara olanak sağlayan uygulamalar yer 

almaktadır. Tüm bu uygulamaların ortak noktası, bilgi paylaşımını kolaylaştıran, 

içerisinde iletişim ve karşılıklı etkileşim barındırmalarıdır.  

 

ġekil 2.7 : Örnek bir çevrimiçi öğrenme modelinde etkileşim 

E-öğrenme için kullanılan bir diğer uygulama, 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik 

yazılımlarıdır Günümüzde çok sayıda üniversite belirli bölümlerinin uzantısı olarak 

Second Life, Active Worlds, CyberTown gibi popüler sanal gerçeklik uygulamalarını 

kullanmakta ve bu uygulamalar yardımıyla uzaktan eğitim vermektedir. Virtual 

Worlds Education internet sitesine göre Second Life üzerinde 600‟e yakını 

üniversiteler olmak üzere 800 adet eğitim kurumu olduğu ve kişiler dışında tüm 

toprak sahiplerinin yarısının eğitim kurumu olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, 
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internet üzerindeki mevcut iletişim ve etkileşim uygulamaları aynı zamanda 

çevrimiçi öğrenme araçları olarak kullanılabilmektedir.  

 

ġekil 2.8 : Second Life ve 3 boyutlu sanal dünyaların eğitim amacıyla kullanılması  
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3.  SANAL TASARIM STÜDYOLARI 

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve ulaşılabilirliğinin artarak, ev 

kullanıcısı olarak ifade edilen son kullanıcıya ulaşmasıyla beraber, küresel bir 

işbirliği oluşturmak için yeni fırsatlar sağlamıştır (Yee, 2001). İnternet'in yayılması, 

sanal doku yörelerinin gelişmesi ve sanal ortamın tanıdığı imkanların genişlemesi ile 

birlikte ortaya çıkan küresel iletişim imkanları tasarım eğitimi ve stüdyosu için de 

yeni fırsatlar ve denemelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilgiye ulaşım ve bilginin 

iletiminin yanı sıra bilginin kullanılmasında da güncel teknolojilerin sağladığı yeni 

görsel/işitsel ortamların mimarlık eğitimine pozitif etki yaparak, öğrenme hızını ve 

kalitesini artırdığı gözlemlenmiştir (Tong ve Çağdaş, 2005). Tasarım eğitimi ve 

stüdyosunun bu teknolojilerin sağladığı yeni ortama adapte olması ve taşınması artı 

bir değer olmaktadır.  

 

 

ġekil 3.1 : Sanal Tasarım Stüdyoları iletişim araçları ve  

tasarım stüdyosunun sosyal yapısıyla oluşurlar. 

Sanal tasarım stüdyosu (Virtual Design Studio – VDS) terimi ilk olarak ortaya 

William J. Mitchell tarafından 1993 yılında MIT Media Lab‟da yaptığı konuşmada 

kullanılmıştır (Wojtowicz, 1995). Kısaca tanımlanırsa, zaman ve uzay içerisinde 

dağıtılmış ve bunların kısıtlamalarından soyutlanmış, bir ağ içerisinde gerçekleşen 
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çevrimiçi tasarım stüdyosuna işaret etmektedir (Broadfoot ve Bennett, 2003). Zaman 

ve uzaydan soyutlanmış derken kastedilen, stüdyo bileşenlerinin ve aktörlerinin, 

coğrafya, saat ve fiziksel malzemelerden bağımsız bir şekilde iletişim kurabilip, 

takım halinde ya da işbirliği içerisinde tasarım sürecine dahil olabilecekleri anlamına 

gelmektedir (Maher v.d., 2000).  

Sanal tasarım stüdyoları, geleneksel tasarım stüdyolarının zaman ve mekana dair 

kısıtlamalarından soyutlanırken, uygulamayı belirleyen, geleneksel yöntemlere 

kıyasla daha farklı, unsurlar taşımaktadır. Coğrafi, kültürel ve teknolojik farklılıklar, 

değişik araçlar, yazılımsal ve donanımsal altyapı, temsil ve ifade yöntemlerindeki 

farklılıklar kendine has sorunları ve ihtiyaçları doğurmaktadır. Geleneksel tasarım 

stüdyosunun kendine has pedagojik yöntemleri, sanal tasarım stüdyosu 

uygulamalarında farklılaşır ve ayrı bir yol izler.  

Sanal Tasarım Stüdyosu'na dair en önemli pedagojik yaklaşımlardan birini Thomas 

Kvan, 2001 yılında yazdığı "The Pedagogy of Virtual Design Studio" isimli 

makalesinde ortaya atmıştır. Oluşturduğu iskelette iki önemli öneri vardır: düşünme 

(deliberation) ve işbirliği (collaboration). Sonuç ürüne odaklanmak yerine, 

düşünmenin yoğun olduğu, öğrencilerin öğrenme süreçlerini gözden geçirip 

değerlendirebilecekleri bir tasarım süreci oluşturmak ve sanal tasarım stüdyosunun 

işbirliğini vurgulayacak ve öne çıkaracak bir içeriğe sahip olup, tüm stüdyo 

aktörlerinin, stüdyo içerisinde sosyalleşerek akranlarından öğrenmesini, karşılıklı 

güven ortamının oluşturulması olarak özetleyebiliriz.  

Schön'ün fiziksel stüdyo ve Kvan'ın sanal tasarım stüdyolarına dair önerilerini 

biraraya getirerek, Broadfoot ve Bennett (2003) etkin bir sanal tasarım stüdyosu 

oluşturmak için ortaya 4 adet kriter sunmuşlardır: yaparak öğrenme; örtük bilginin 

deneyimlenmesi için birebir diyalog oluşturma; ilişkiler oluşturabilmek için 

işbirliğini öne çıkaran stüdyo içeriği ve tasarım sürecini odak olarak almak.  

Sanal tasarım stüdyolarının gelecekte gerçekleşecek olası yeni uygulamalarını, Web 

2.0 ile meydana çıkan yeni sanal doku yöreleri ve donanımsal/yazılımsal gelişimlerin 

ortaya çıkardığı yeni iletişim yöntemlerinin sanal tasarım stüdyolarına getirebileceği 

yenilikleri değerlendirebilmek için, bu bölümde; temel yöntemler ile birlikte 

geçmişte yapılmış öncü uygulamaların değerlendirmesi yapılarak, bu uygulamaların 

içerikleri ve yöntemleri yukarıda belirtilen kavramlar ile değerlendirilecek ve 
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internetin geçirdiği evrimin yeni eğilimleriyle, sanal tasarım stüdyoları arasında 

bağlantılar arayarak, yeni bir bakış açısı oluşturulması hedeflenmektedir.  

3.1 Öğretim Aracı Olarak Sanal Tasarım Stüdyoları 

Sanal tasarım stüdyoları, birden fazla ortamda yürütülebilir ama hepsinin tek ortak 

noktası uzaktan gerçekleşmesidir. Kapsam olarak bakıldığında ise fiziksel tasarım 

stüdyolarında uygulanan yöntemlere eşdeğer yöntemler barındırmaktadır (Mitchell, 

1995): 

 Sanal Masa Kritikleri 

 Arazi Modelleri 

 Görsel Kaynak Veritabanları 

 Vekiller, Analistler ve Danışmanlar 

 Model ve Prototip Yapımı 

 Ağ Üzerinde Teslim Süreci 

 Sanal Sergileme 

 Sanal Jüri 

Sanal Masa Kritikleri: Uzak iki konumdaki öğrenci ve öğreticinin, bilgisayar 

ortamında proje üzerinde tartışması mümkün olabilmektedir. Öğrencinin sayısal 

ortamdaki projesi, öğretici tarafından belli uygulamarla incelenip eleştirilebilirken, 

video ve ses bağlantısı kurularak yüzyüze diyalog kurabilmekte mümkün 

olabilmektedir. Karşılıklı proje tartışması normal seyrinde devam edebilir. Öğrenci 

projenin belirli aşamalarında veya bölümlerinde, farklı uzmanlarla tartışabilir, daha 

uzmanlaşmış bilgi edinebilir. Tüm bu iletişim kayıt edilerek, daha sonra tekrar 

ulaşılabilir. Projeye dair bütün geri bildirimlerin sayısal ortamda saklanması fiziksel 

tasarım stüdyosuna göre daha zahmetsizdir.  

Arazi Modelleri: Fiziksel tasarım stüdyosunda yapılan maketler büyük zaman 

harcanarak oluşturulmaktadır. Buna karşılık, sayısal ortamda projenin CAD ya da 

GIS modelleri oluşturularak, kullanıcının becerisine göre çok kısa sürelerde ve çok 

detaylı bir şekilde oluşturulabilir. Model, çevrimiçi olarak sürekli erişilebilir ya da 

aktarılabilir durumdadır.  

Görsel Referans Veritabanı:Tasarım pratiğinin ve eğitiminin en önemli 

kaynaklarından biri referans veritabanlarıdır. Tasarım okulları bünyelerinde yapılmış 
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işlere dair çok geniş kitaplıklar barındırırlar. Fakat bu kitaplıkların en büyük eksiği, 

aynı anda birden fazla kişiye ulaşamaması ve kaybolabilir / yok olabilir olmasıdır. 

Sayısal ortamda bulunan referans kaynakları ise belirli bir ağ üzerinde zaman ve 

mekandan bağımsız olarak sürekli her kullanıcıya açıktır. Bu ulaşılabilirlik, bilgi 

çeşitliliğini artıracağı için tasarım stüdyosu üzerinde büyük etkiye sahiptir.  

Vekiller,Analistler ve Danışmanlar: CAD sistemleri, projelerin teknik analizlerini 

yapmak için proje veritabanları ile analiz prosedürlerini entegre etmeye 

çalışmışlardır. Bununla birlikte ürün ve malzeme veritabanları oluşturmak için 

çalışmalar olmuştur. Bu tek bir ortamda toplandığında, sonuç vermeyen hantal ve 

esnek olmayan sistemler olarak kalmışlardır. Buna karşılık, sanal tasarım 

stüdyolarında analiz prosedürleri ve veri tabanlı çok farklı konumlarda 

sağlanabilmektedir. Tasarımı destekleyecek bilgi ve analizler, modüler ve merkezi 

olmayan bir şekilde sağlanarak daha etkin bir hal alabilecektir. Bilgi ve analiz 

yetenekleri arttıkça, öğrenciler giderek artan bilgi zenginliği olan bir ortamda tasarım 

yapabileceklerdir. 

Model ve Prototip Yapımı: Tasarım sürecinde kullanılan fiziksel model ve 

prototiplerin rolleri değişse bile, bu tasarım araçlarına olan ihtiyaç ortadan 

kalkmayacaktır. Hızlı prototipleme araçları geometrik verileri fiziksel modellere 

dönüştürebilmektedir. Bu imkanlar fiziksel tasarım stüdyosunu etkileyeb ileceği gibi, 

sanal tasarım stüdyosunun da önemli bir parçası olabilecektir. Modellerin hızlı ve 

detaylı olarak oluşturulması, ağ üzerinden uygun prototipleme cihazlarına ulaştırılan 

geometrik veri dosyaları ile mümkün olabilecektir.  

Ağ Üzerinde Teslim Süreci: Geleneksel teslim süreci, tasarım stüdyosu projesinin 

sonlarına doğru yoğun bir efor sarfederek final jürisinde sunmak üzere çizimler ve 

modeller hazırlama sürecidir. Sanal tasarım stüdyosunda, bu süreç projeksiyonlar, 

renderlar, animasyonlar, raporlar ve analizler hazırlamak olacaktır. Çalışılan tüm 

ağın bilgi işlem kaynakları potansiyel olarak öğrencinin elindedir ve  uzun süren 

çalışmanın yerini daha hızlı ve etkin bir çalışma alacaktır.  

Sanal Sergileme: Öğrenciler projelerini tamamladıkları zaman, ortaya çıkardıkları 

tüm sunum malzemelerini eleştiri ve geribildirim almak üzere sergilemektedirler. 

Sanal tasarım stüdyolarında ise bu durum dosya transferi ya da sanal doku yöreleri 

üzerinden paylaşımla karşılık bulur.  
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Sanal Jüri: Tasarım stüdyosunun en önemli ve geleneksel bileşenlerinden biri, 

öğrenci tarafından ortaya çıkan ürünlerin eleştirildiği jürilerdir. Sanal tasarım 

stüdyosunda, dünya üzerinde herhangi bir konumda bulunabilecek jüri üyeleriyle, 

uygun iletişim araçları vasıtasıyla, bağlantı kurabilmek mümkündür. Video 

konferans ve öğrenci projelerinin görsel sunumları üzerinden yürütülebilecek bu 

süreç aynı zamanda (masa kritiklerinde olduğu gibi) kaydedilerek, jüri sonrasında da 

ulaşılabilir ve bir çok katılımcı tarafından kullanılabilinir.  

Tüm bu benzeşmelerle birlikte sanal tasarım stüdyolarının karakteristiklerini;  

 Eğitimci ve öğrencinin zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde görüşme 

olanaklarına sahip olması ve ek görüşmeler sağlaması,  

 Bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin ulaşım sağlaması,  

 Tasarım sürecinin uygun işbirliği ortamı ve araçlar kullanıldığı takdirde hızlı ve 

kolay gerçekleşmesi,  

 Tasarımın kısa süre zarfında çok fazla geribildirim alarak daha fazla alternatif 

çözüm üretilebilmesi,  

 Kullanılan araçların, donanım ve yazılımların işbirliğinin işleyişini etkilemesi,  

 Tüm katılımcıların kullanılan araçlara hakim olma gerekliliği,  

olarak özetleyebilmek mümkündür (Yıldırım v.d., 2008). 

Tüm bu gelişmelerin ışığında, sanal tasarım stüdyolarında iletişim araçlarıda bu 

yelpazeye uygun bir şekilde kullanılmıştır. Hong Kong Üniversitesindeki bir 

uygulamada, bulletin board sistemi (ilan tahtası) yöntemi kullanılırken (Kvan, 2000a) 

Hong Kong, Washington ve ETH Zürih Üniversitesi ortaklaşa çalışması olan başka 

bir uygulama da ise MSQL veritabanı ortamına yükledikleri 3D modelleri, belirli 

HTML şablonlarıyla paylaşım ve birlikte tasarım üzerinde çalışmaya olanak sağlayan 

bir sistem tasarlanmıştır (Kolarevic v.d., 2000). Bu uygulamalarda gözlenen, temel 

olarak tasarımın çok zamanlı ve çok kullanıcılı yürütülmesi amacı gütmeleridir. İfade 

ve iletişim; yöntem ve araçları çok kısıtlı ya da tanımlanmış kurallar ve ortamlarda 

sürdürülmektedir. Farklı ilişki düzeylerinin arka plana itilmesine neden olan 

sebepler, uygulamalarda ki öncelikler ve donanımsal şartlardır. Bu uygulamalarda, 

uzak olan öğrenciler birbirlerini tanımasalar dahi, bir sınıf ortamında olmalarından 

ötürü kendilerine ait bilgiyi bozamayacaklar ya da arzu ettikleri kimliği 

yansıtamayacaklardır (Cheng, 1998). Alternatif bir uygulama ise, İstanbul Teknik 
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yazılımının yardımıyla yapılmıştır. Yazılım görsel olarak, avatar ve rumuz 

aracılığıyla iletişime girme imkanı yaratan sanal bir dünyadır. Bu ortam içerisinde, 

kullanıcılar anonim bir şekilde somut ve soyut gerçek dünya kısıtlamalarının 

değiştirilebildiği ve yok sayılabildiği sanal bir dünyada tasarım yapabildikleri bir 

çalışma yapılmıştır. Sonuç itibariyle benzer çalışmalar, tasarım eğitimine dair 

yaklaşımları derinleştirmektedir.  

3.2 Sanal Tasarım Stüdyosunun Temelini OluĢturan Yöntemler 

Bilişim teknolojilerinin bilginin üretimi, manipülasyonu ve yayılmasında getirdiği 

kolaylık, bilginin ulaşımını ve paylaşımını daha kolay hale getirmiştir. Bu gelişmeyle 

beraber, bilginin üretimine dair geleneksel yöntemler yeniden tanımlanmış, bilgi 

üretimine dair sorumluluklar ve sahiplenmeler yeniden tanımlanmıştır (Kalay, 2004). 

Bilginin üretimine dair yapılan bu yeniden tanımlama, iki paralel eğilimle 

bağlantılıdır. İnsanların işbirliği yapma eğilimi, toplumun ihtiyaç ve problemlerinin 

artması ile beraber ortaya çıkan uzmanlaşma eğilimiyle paralellik gösterir. Bireysel 

yeteneklerin kısıtlı kaldığı, hız ve etkinlik gerektiren sorunların çözümünde işbirliği 

ihtiyacının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Kolektif bir çalışma ortamı; bilgiye 

ulaşımda, yeni bilgi ediniminde ve bu bilginin dağıtılmasında nitelik ve nicelik 

bakımından pozitif etki sağlayacaktır. Bu şekilde bir işbirliği ortamının başarılı 

olabilmesi için yeni iletişim yöntemleri gerekecektir (Kolarevic v.d., 2000). 

Paylaşılan bir amaca ulaşmak için yapılacak işbirliği dayanıklı, tam bağlılık 

gerektirmektedir. Bilgi üretimi ve anlaşılması, işbirlikçi yapının bütünü tarafından 

belirlenir (Kvan, 2000b).  

3.2.1 ĠĢbirliği ve karakteristikleri 

Shea ve Guzzo'ya göre (Kvan, 2000b), bir grubun etkin olup olmadığını 

anlayabilmek için, bireysel görevlere dair üç taraf belirlemiştir: görevlerin 

bağımlılığı (grup üyelerinin ne kadar yakın çalıştıkları), sonuçların bağımlılığı (grup 

performansının ne elde ettiği) ve etkisi (grubun ne kadar başarılı olabileceği).  

Başarılı bir işbirliğinde, takımın tanımı oluşturulmalı, elde edecekleri sonuçlar 

belirlenmeli, üyeler arasındaki bağımlılıklar ve  işbirliğinin amacından emin 

olunmalıdır. 
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Bununla paralel olarak, Kalay işbirliğini 3 tipe ayırmıştır: ortaklık (association), 

takım çalışması (teamwork) ve yaratıcı işbirliği (creative collaboration) (Kalay, 

2004).  

Çizelge 3.1 : İşbirliği tipleri (Kalay, 2004) 

 Ortaklık Takım Çalışması Yaratıcı İşbirliği 

Amaç Ekonomik avantaj İş bölümü 
Problem çözümü 
keşif 

Bağımlılık Az Önemli ölçüde Önemli ölçüde 

Yönetim Dışarıdan İçeriden 

Yönetim 
mekanizması 
yerine geçici 

liderlik 

Süre Uzun vadeli Uzun vadeli  Kısa vadeli 

3.2.1.1 Ortaklık  

Ortaklı, işbirliğinin en temel oluşumlarından biridir; farklı uzmanların bir araya 

gelmesiyle birlikte, tek kişinin kendi başına verebileceği ürünün ya da hizmetin 

aralığını artırmayı amaçlar. Katılımcıların bireysel edinimlerinin yanı sıra, iş 

aralığının genişlemesi ve belirli kurallar oluşturulması katılımcıların bireysel olarak 

elde edecekleri sonuçların gelişmesini ve daha etkin hale gelmesini sağlar. Bu tip 

işbirliğine sağlık hizmetlerinde karşılaşabilinir. Doktorlar, hastaların çeşitli sağlık 

ihtiyaçlarına cevap vermek için, bir ağ oluştururlar ve kendi aralarında 

uzmanlıklarına göre iş bölümü yaparlar. Birbirlerini bilgilendirerek fakat birbirlerine 

bağımlılıkları olmadan doktorlar bu ortaklığı yürütürler.  

Profesyonel ortaklıklar; bağımsız fakat profesyonel olarak uygun bireylerin bir gruba 

ait olduklarında, kendi başlarına icra edeceklerinden daha fazla fayda 

sağlayacaklarını düşündükleri zaman, genel olarak iş amaçlı kurulurlar. Bireyleri 

ortaklığa iten nedenler zayıftır ve daha iyi fırsatlar bulunduğu zaman ortaklıktan 

ayrılabilirler. Bu serbest birliktelikte, üyeler çok az karşılıklı kısıtlamalara tabi 

tutulmaktadırlar. Dolayısıyla büyük derecede otonomiye sahiptirler ve bu sayede 

üyeler, kendi amaçlarını ve kimliklerini korurlar. Bu tarz bir iş birliği prob lem 
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tabanlı değildir ve üyelerin gruptan ayrılmasının ortaklık üzerinde etkili sonuçları 

yoktur (Kalay, 2004). 

Sonuç olarak, bilgi gerektiğinde paylaşılır ve her üye kendi işinde kendi otoritesini 

kurabilir. Her üyenin elinde kaynaklar ve elde edeceği sonuçlar, diğer üyelerinkinden 

bağımsızdır (Kvan, 2000b). 

3.2.1.2 Takım çalıĢması 

Ortaklıktan daha gelişmiş bir işbirliğidir ve uzmanlaşmış bireylerden oluşur. 

Profesyonel spor takımları gibi farklı rolleri yerine getiren bireylerin oluşturduğu 

işbirlikleri örnek teşkil edebilir. Mimarlık pratiğinde de bunun benzeri bir 

uygulamayı görebilmek mümkündür. İşveren, mimar ve yüklenici arasındaki ve 

bunların bünyelerinde barındırdığı uzman ekiplerin beraber çalışması bir takım 

çalışması oluşturur. Takım üyelerinin birbirlerine bağlı olduğu bu işbirliğinde, her bir 

üyenin eylemi bir diğerine pozitif ya da negatif olarak etk ide bulunacaktır. 

Dolayısıyla, takım çalışması, ortaklığın aksine, daha fazla organizasyon ve 

koordinasyon gerektirmektedir. Profesyonel futbol takımı örneğinde, teknik ekip ve 

futbol ekibi olmak üzere çok katmanlı bir işbirliği mevcuttur (Kalay, 2004)..  

Takım çalışmasının en temel amacı, iş bölümüdür. Böylece her uzman, toplam işin 

küçük bir bölümünü gerçekleştirir. Koordinasyondan sorumlu olan birey veya ekip, 

bütün bireysel katkıların çözüm vermesini sağlamakla ve ekip üyelerinin sağladığı 

sonuçların diğer üyelerle çatışmamasını sağlamakla yükümlüdür. Bir diğer deyişle, 

organizasyon ve olası çatışmaları önlemek ve çözmekle yükümlüdür.  

Takım çalışması, kısa ya da uzun vadeli oluşturulabilinir. Kısa vadeli takımlar, belirli 

bir proje etrafında, spesifik bir problemi çözmek ya da ihtiyacı karşılamak amacıyla 

oluşturulur. Sonuca ulaşıldığı anda, takımın bir arada kalması için bir gerekçe 

kalmamıştır. Uzun vadeli takımlar ise tekrar eden ve iyi tanımlanmış görevlerin 

üstesinden gelmek için kurulur. Bu işbirliğinde, her üye sürekli eğitildiği ya da 

kendini geliştirdiği iyi tanımlanmış bir role sahiptir. Üyeler değişebilir fakat uzun 

vadede takım çalışmaya ve işbirliğine devam eder (Kalay, 2004). 

Ortaklıkla benzer bir şekilde, takım çalışması, bir görevin üstesinden gelmek üzere 

kurulmuş bir yönetim stratejisidir. İş bölümü takımı üretken kılacağı gibi, negatif  

etkide de bulunabilir. Her üyenin rolü ve sorumlulukları katı tanımlandığı ve 

bölümlere ayrıldığından ötürü, genel ya da diğer üyelerden kaynaklanan 
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öngörülmemiş koşullara cevap vermek için kolaylıkla düzenlenemez. Üyelerin 

eylemleri, kendi yönlerinden doğru eylemler olarak gözükse dahi, iyi organize 

edilmemiş bir takım çalışmasında bir diğer üyenin eylemleriyle çatışıyor olabilir. 

Örnek olarak; mimar, bir inşaat mühendisini taviz vermeye zorlayarak geniş bir 

açıklık yaratmak isteyebilir veya tam tersi bir durumda, mimarın geniş bir açıklık 

olarka tanımladığı alanı inşaat mühendisi tasarladığı taşıyıcı elemanlarla desteklemek 

isteyebilir. Her iki koşulda, üyeler kendi paylarına düşen işin değerini artırmak 

isterken, diğer üyenin görevine negatif etkide bulunabilir (Kalay, 2004). 

Sonuç olarak, takım çalışması, daha formal ilişkiler ve uygun görevlerin anlaşılması 

ile tanımlanabilir. Belirli düzeyde planlama, rol dağılımı ve uygun iletişim 

kanallarının işler olması gerekmektedir. Her ne kadar üyeler kendi otoritelerini 

kursalar da, olası çatışmaları ve riskleri engellemek için belirli bir iç denetim 

mekanizması olmak durumundadır (Kvan, 2000b). 

3.2.1.3 Yaratıcı iĢbirliği 

İşbirliğinin en gelişmiş aşamasında, ortak yaratım süreci yer alır. Bu işbirliğinde 

üyeler arasında fikir alışverişi, birbirlerinin yaratıcılığını tetiklemek ve 

zenginleştirmek amacıyla yapılmakta, kolektif davranış sonucu ortaya yeni ve 

orijinal bir çözüm çıkana kadar işbirliği devam etmektedir. Sonuç olarak, sonucu 

belli olmayan yaratıcı bir süreç meydana gelmektedir. Örnek olarak; müzisyenlerin 

bir araya gelip doğaçlama yaparak daha önce yapılmamış bir müzik ortaya 

çıkarabilirler. 

Yaratıcı işbirliğinin özünde bir yönetim yapısı ya da kesin bir otorite barındırmaz 

fakat diğer üyeleri motive edecek, sürece odaklayacak ve çıkmaza düşüldüğü bir 

anda karar verebilecek bir koordinatör ya da lider gereksinimi duyar. Bu liderlik rolü 

birine atanmak zorunda değildir, farklı zamanlarda farklı üyeler ortaya çıkarak bu 

görevi üstlenebilirler. Yaratıcı işbirliği sürecinin mümkün olmasında sabit bir otorite 

figürünün olmaması, onun yerine karşılıklı güven ve saygının gelişmesi çok 

önemlidir (Etelapelto ve Lahti, 2008). Bu sayede üyeler, denenmemiş fikirleri 

deneyebilecek, risk alabilecektir, ki bu sayede yeni yaklaşımlar ortaya çıkabilecektir. 

Bundan ötürü yaratıcı birliktelikte sonuca ulaşmak garanti değildir ama sonuca 

ulaşması takdirde diğer işbirliği yöntemlerinden daha önemli sonuçlar verir.  
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Yaratıcı işbirliğinde katılımcıların motivasyonu, varılması beklenen sonucun 

büyüklüğü ve önemiyle doğru orantılıdır. Kişiler işbirliği süreci boyunca 

çalışmalarının öneminin arttığını gözlemledikleri durumlarda daha fazla katılım ve 

çaba sarfetmektedirler. Yaratıcı işbirliğinin süresi kısıtlıdır. Problem tabanlı olduğu 

için sonuca varıldığı takdirde ya da sonuca varılamayacağı anlaşıldığı takdirde 

işbirliği biter. Bu süreçte yoğun, çekişmeli bir çalışma gerçekleşir. Üyeler arası 

yoğun bir sosyal etkileşim olması sebebiyle negatif sonuçlar ortaya doğabilir (Kalay, 

2004). 

Schön‟ün “eylem içinde yansıtma” olarak öne sürdüğü yaratıcı ve öğrenme süreci bu 

işbirliğinde görülebilmektedir. Her üye, ulaşılmak istenen sonuçla ve diğer üyelerin 

niyet ve eylemleriyle yakından ilgilenerek, birbirlerine kendi deneyimlerini yansıtır 

ve düşüncelerini aktarır. Diğer üyelerden aktarılan deneyim ve bilgiler, yeni ve 

orijinal çözümlerin açığa çıkmasını tetikler ya da daha önce görülmemiş 

kombinasyonların oluşmasını sağlar. Bu iş birliği, üyeleri için yeni bilginin edinimi 

açısından bir enstrüman olabilir.  

Öğrenmeye yardımcı bir işbirliği süreci olabilmesi açısından, bireylerin kişisel ve 

duygusal güvenlikleri sağlanmak durumundadır. Akranlar arasında oluşabilecek 

tehdit unsurları sıkıntı yaratabilmektedir. Bu tarz işbirliklerinde kişilerin birbirlerine 

karşılıklı fikirler için gelişim alanı tanıması gerekmektedir. Yapıcı eleştiri, karşılıklı 

ilgi, alternatif fikirlerin ortaya atılabilmesi için gerekli özgürlük ortamı, karşıtlıkların 

kavgaya dönüşmemesi ve diyalogların ayrıntılı bir şekilde anlaşılması için gerekli 

ilişki yapısı kurulmak durumundadır (Etelapelto ve Lahti, 2008). 

Özetle, yaratıcı işbirliği; paylaşılan bir hedefe ulaşmak adına, tam bir adanmışlıkla 

yürüyen, kendi yapısı içerisinde belirlenmemiş ve dinamik bir organizasyona sahip 

bir işbirliğidir (Kvan, 2001). Kendine has karakteristikleri; tahmin edilemez olması, 

ortak anlama, iletişim ve ortak karar vermektir.  

3.2.2 Tasarım ve iĢbirliği 

Tasarlama eylemi başkalarını da içine dahil eden bir eylemdir. Tasarımcılar kendi 

mesleklerinden ya da başka mesleklerden geribildirim alabilirler. Ortaklaşa tasarım 

genel olarak süregelen kapalı-birleşen (close-coupled) ya da ortak bir ürün üzerinde 

çalışılan süreç olarak düşünülür. Tasarım eylemi gerçekleşirken, tasarımcılar 
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birbirlerinin hareketlerini, bu hareketlerin arkasındaki niyeti ve mantığı inceleyerek 

ve anlayarak çalışırlar.  

 

ġekil 3.2 : Kapalı-birleşen tasarım süreci (Kvan, 2000b) 

Tasarımı herhangi bir aşamasında, dışarıdan inceleyen kişi hangi katılımcının hangi 

aşamada ne katkıda bulunduğunu ayırt edemez (Kvan, 2000b).  

Kvan'a göre bu durum gerçekte böyle değildir, aksine dağıtılmış (loosely coupled) 

bir süreçtir ve bu süreçte her katılımcı kendi uzmanlık alanlarından duruma uygun 

bilgiye sahip olduğunda katkıda bulunur. Katılımcılar bir araya gelirler çünkü her 

biri belirli bir uzmanlığa sahip olup çözüme giden süreçte kendi bilgi alanlarından 

katkıda bulunabilirler. Bu durumda iki ya da daha fazla uzman bir araya gelip, ortak 

bir problem üzerinde çalıştıkları görülür. Tasarım, ayrık ve lineer olmayan bir şekilde 

ve gözlemcilerin her adımda ne olduğunun ayırdına varabilecekleri şekilde yürütülür. 

 

ġekil 3.3 : Serbest-birleşen tasarım süreci (Kvan, 2000b) 

Sanal tasarım stüdyosunda, katılımcıların görevleri de benzer bir şekilde ikiye ayrılır. 

Maher'e göre bu ayrım tek görev paylaşımı ve çoklu görev paylaşımıdır. Tek görev 

paylaşımında her katılımcı tasarım problemi üzerinde kendi fikrine sahiptir ve sonuç 
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tüm katılımcıların süregelen teşebbüslerinin ortaya çıkardığı tasarım görevine dair 

paylaşılan kavramdır. Çoklu görev paylaşımında ise, her katılımcı tasarım 

probleminin belirli bir bölümünü çözerek sonuca ulaşılınır (Broadfoot ve Bennett, 

2003; Maher v.d., 1996).  

Tasarımda işbirliği; doğal olarak yüksek ölçüde beraber çalışabilme hissi ve arzusu 

gereklidir. Yapılandırılması ve sürdürülebilirliği, takım olarak bir proje 

tamamlamaktan daha zordur. Tasarımda işbirliği, katılımcıların konsensusunu 

aramaz, çoğu zaman en iyi çözüme ulaşmasa da gerçek amaç orijinal bir sonuç 

sunabilmektedir. Kvan'a göre tasarım; donanım/yazılım ve organizasyonlardan daha 

fazlasına ihtiyaç duyar. Yaratıcı işbirliği olarak düşünülen işbirliği çoğu zaman takım 

çalışması olmaktan öteye geçememektir. Yaratıcı işbirliği zaman tüketen, ilişki 

oluşturmayı gerektiren ve ortak amaç taşıyan bir işbirliğidir. Bir çok tasarım 

çalışmasında yaratıcı işbirliği oluşturmak uygunsuz olacaktır. Sonuç olarak birlikte 

çalışmak, takım çalışması veya ortaklık oluşturmak, yaratıcı işbirliği anlamına 

gelmemelidir (Kalay, 2004; Kvan, 2000b; Maher v.d., 2000). 

3.2.3 Sanal tasarım stüdyosu ve iletiĢim yöntemleri 

Bütün işbirliği yöntemleri, katılımcıların birbirleriyle iletişim kurmalarını 

gerektirmektedir. Bu bağlamda, iletişim kişiler arası etkileşim vasıtasıyla ortak 

anlama, ortak amaç yaratmaktır. Buradan anlaşılacağı üzere, iletişim sosyal bir 

aktivitedir ve salt kişiler arası bilgi aktarımı olarak görülmemelidir.  

 

ġekil 3.4 : İşbirliği - İletişim (Sande, 1998) 
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Sanal tasarım stüdyolarının sağladığı bilgisayar destekli süreçte, katılımcılar, tasarım 

problemi üzerinde işbirliği yapabilmek için zaman ve mekan kısıtlamalarına tabi 

olmak zorunda değildirler (Laiserin, 2002). Mekan kısıtlamaları, tasarım bilgisinin 

ve faaliyetlerinin, bilgisayar ortamı ve desteğiyle paylaşılması vasıtasıyla ortadan 

kalkmaktadır (Maher v.d., 2000). Bunun yanında, zaman kısıtlamaları yeni iletişim 

teknolojileri sayesinde ortadan kalkmaktadır. Bölüm 2'de üzerinden geçildiği üzere 

çevrimiçi uygulamaların sağladığı imkanlar ile iletişim bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilebilmektedir.  

 

ġekil 3.5 : İşbirliğinde iletişim yöntemleri (Sande, 1998) 

Sanal tasarım stüdyolarında iletişim yöntemlerine genel olarak bakılırsa, iki ana 

başlık altında toplanabilir: tüm katılımcıların eşzamanlı olarak beraber (senkro nize) 

çalışması ve ayrı zamanlarda (asenkronize) çalışmasıdır (Maher v.d., 1996). Çalışma 

gerçekleşirken tasarımın tüm süreçleri ve tasarım bilgisi tüm katılımc ılara iletilir. Bu 

sayede katılımcılar, ortak amaç uğruna çalışabilir ve bunu yaparken tüm bilgiler 

korunabilir (Kolarevic v.d., 2000). Bütün bunlarla beraber, sanal tasarım 

stüdyolarında geleneksel tasarım stüdyosunun barındırdığı etkileşimleri aktarmak 

durumundadır.  

  



 
32 

Çizelge 3.2 : Schmidt ve Rodden „a göre Bilgisayar Destekli  
İşbirliği Çalışması  sınıflandırması (Kvan, 2000a) 

 
Eşkonumlu Uzaktan 

Eşzamanlı 
  

Eşzamanlı olmayan 
  

 
  

 

Eşkonumlu Uzaktan 

Eşzamanlı 
Geleneksel Tasarım 

Stüdyosu 

 

Eşzamanlı olmayan Sanal Tasarım Stüdyosu 

 

  

Eşzamanlı (senkronize) iletişimde, iletilen mesajın alıcısı ve vericisi aynı zamanda, 

aynı araçlarla birbirlerine bağlanmaktadırlar. Bu yöntemde, fiziksele yakın bir 

iletişim hissedilmelidir; mesajın iletilebilmesi ve anlaşılması için, aynı kanalların –

araçların- simültane kullanımı tatmin edici olmalıdır. Senkronize iletişim 

yöntemlerine kullanılan araçlara örnek olarak, sohbet (chat) kanalları, video-

konferans sistemleri, paylaşım araçları gibi, bilgisayar ortamında gerçekleşen 

buluşmalara olanak tanıyan donanımlar/yazılımlar kullanılır. Bu yöntemin 

avantajları, katılımcılar arasında kurulan iletişim kanalının katılımcıları dolaysız 

yoldan, gerçek zamanlı olarak birbirlerine bağlamasıdır. Bir çok sanal tasarım 

stüdyosu uygulamasında, eşzamanlı iletişim araçlarının gereksinimleri ya da 

işbirliğine katılımı konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılar, işbirliğinin 

sonuca varması yolunda engel teşkil edebilmektedir (Maher v.d., 1996).  

Eşzamanlı olmayan (asenkronize) iletişim yöntemlerinde, iletişim kalıcı ve süregelen 

bir şekilde gerçekleşmektedir. İletişime katılanların aynı zamanda ve sürekli 

çevrimiçi olmasına bağlı olmayan bir yöntemdir. Bunun yerine zamandan bağımsız 

bir şekilde bilgiye ulaşılabilen, daha az talepkar bir iletişim yöntemidir, zira bant 

genişliği, katılımcıların koordinasyonunu sağlanması gibi konular eşzamanlı 
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yöntemlere göre daha önemsizdir (Maher v.d., 1996). Bu süreçte katılımcılar arası 

fikir alışverişi gecikmeli olarak gerçekleşir. Gerçek zamanlı geri bildirim bir eksiklik 

gibi gözükse dahi, eşzamanlı olmayan çevrimiçi ortamlar, zaman ve  mekan 

konusunda eşzamanlı kurulan iletişime göre daha bağımsızdır (Palloff ve Pratt, 

2001). Daha esnek sistemler olmaları sebebiyle, katılımcılar arasında daha rahat 

ilişki kurulmasını ve daha yakın bir işbirliği gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. 

Canlı diyalog ve eşzamanlı iletişimin sürdürülmesini daha zor bulan veya 

gerçekleştirebilen katılımcılar için, elektronik posta ve sanal doku yöreleri 

dengeleyici unsurlar olacaktır. Eşzamanlı olmayan  iletişim yöntemleri , coğrafya ve 

dil farklılıklarının ya da sıkıntılarının giderilmesi adına önemli özellikler barındırır.  

3.2.4 ĠĢbirliğinde iletiĢim araçları ve teknolojileri 

İşbirliğinde katılımcılar, geliştirdikleri somut ve soyut fikirleri tasarım sürecinin her 

aşamasında birbirleriyle paylaşmak durumundadırlar. Başarılı bir işbirliği 

yürütebilmek için, katılımcıların düzenli ve tatmin edici bir iletişim kanalı 

kullanmaları gerekmektedir. Sanal tasarım stüdyolarında, iletişim daha da önem 

kazanmaktadır. Tasarım bilgisinin aktarımı eksik veya yanlış anlaşılmalara sebep 

olmayacak şekilde sağlanmalıdır.  

 

ġekil 3.6 : Geçmiş Sanal Tasarım Stüdyolarında kullanılmış iletişim yöntemleri  
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3.2.4.1 EĢzamanlı iletiĢim araçları 

Video konferans: Farklı yerlerde bulunan insanların, bilgisayar ortamında 

birbirleriyle sesli ve görüntülü olarak iletişim kurabilirler. Bu iletişim yöntemi 

yüksek bant genişliği talep eder ama mevcut internet servis sağlayıcıları bu bant 

genişliğini karşılayabilmektedir. Bu iletişim aracında sadece görsel ve yazılı 

sunumlar değil, aynı zamanda jestlerle iletişimde mümkündür.  

 

ġekil 3.7 : Video Konferans Uygulaması Örneği 

Audio konferans: Kullanıcıların telefon gibi, birbirleriyle sesli iletişim kurmalarını 

sağlar. Bu aracın en önemli dezavantajı d il farklılıklarının bu iletişim aracını 

kullanmayı engellemesidir.  

 

ġekil 3.8 : Audio Konferans Uygulaması Örneği 

Anlık mesaj araçları: Kullanıcıların eşzamanlı olarak yazışabilmelerini sağlayan bir 

araçtır. Yalnız bu araç aynı zamanda eşzamanlı olmadan da kullanılab ilmektedir. 

Yalnızca metin tabanlı iletişimi desteklemektedir. İstisnai yazılımlar, el yazısı 

seçeneği sunmaktadır. Metinle anlık iletişiminin yanı sıra, dosya eklentilerini ve 

alışverişini mümkün kılan bir araçtır.  

MUD (Multi User Dungeon) / Sanal Gerçeklik Uygulamaları: MUD'lar çoğu zaman 

telnet ağ protokolü üzerinden gerçekleşen, metin tabanlı uygulamalardır. Bu 
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uygulamalarda kullanıcılar kendilerini temsil eden avatarlar aracılığıyla yaratılan 

metin tabanlı dünyada birbirleriyle ve diğer nesnelerle iletişime geçerler. Sanal 

gerçeklik uygulamaları, görsel olarak yaratılmış dünyalarda etkileşime geçme imkanı 

tanırlar.  

Beyaztahta (Whiteboard): Kullanıcıların eşzamanlı olarak eskiz yapabildikleri, metin 

yoluyla karşılıklı mesajlar iletebildikleri uygulamalardır.  

 

ġekil 3.9 : Whiteboard Uygulaması 

Uzak Masaüstü Uygulamaları: Bu uygulamalar yardımıyla, kullanıcılar bilgisayar 

ortamında birbirlerinin masaüstlerini paylaşabilir, aynı yazılım üzerinde ortak 

çalışma yapabilirler. Bu uygulamalar, kullanıcıların aynı anda aktif olmalarını 

gerektirmezken, birbirlerine bağlanacak bilgisayarların çevrimiçi olması gereklidir. 

Eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan şekilde kullanılabilirler. Bu uygulamalar geniş bant 

genişliği ve güncel donanımlar talep ederler.  

 

ġekil 3.10 : Sanal Doku Yöreleri  
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Sanal Doku Yöreleri (WWW): İletişimin hem görsel hem de metinle sağlanabildiği 

sanal doku yöreleri, barındırdıkları dile göre eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan şekilde 

çalışabilirler. Çoğu zaman statik html (hypertext markup language) kullanılan sanal 

doku yöreleri, özellikle veritabanlarıyla entegre çalışarak ve/veya Web 2.0 

teknolojisi kullanarak dinamik ve eşzamanlı olarak iletişimi sağlayabilirler.  

Webinar: Bu uygulamalarda, iletişim video ve metin tabanlı olarak 

gerçekleşmektedir. Çoğu örnekte, öğretici bilgisayar masaüstünü video olarak 

öğrencilerle paylaşmakta, öğrenciler metin yoluyla sorular sorup, konu üzerinde 

tartışabilmektedir. Video konferans‟tan farklı olarak, kaydedilmiş videolar 

aracılığıyla da yürütülebilen bir uygulamadır.  

3.2.4.2 EĢzamanlı olmayan iletiĢim araçları 

E-mail: Kullanıcıların elektronik ortamda birbirlerine posta göndermesini ve 

almasını sağlar. Mesajlar, kullanılan elektronik posta hizmetinin veri tabanlarında 

saklanır ve dilendiği zaman ulaşılabilir. Elektronik posta metin tabanlı bir hizme ttir 

ama ek dosyaları destekleyerek, çeşitli formatta içerik iletebilir. Güncel elektronik 

posta sağlayıcıları, gönderinin içine html gömülmesi imkanı sağlarlar ve bu sayede 

eklentiye gerek kalmadan metinle birlikte görsel içerik aktarımı mümkün 

olabilmektedir. 

 

ġekil 3.11 : Elektronik Posta  

İlan Panoları ve Haber grupları: Çok sayıda kullanıcının toplumsal tartışma ve haber 

alma platformu olarak kullandığı araçlardır. Kullanıcılar herhangi bir zamanda diğer 

kullanıcıların belirli bir konu hakkındaki görüşlerini okuyabilmekte ve görüşlerini 

aktarabilmektedir.  
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Work Flow (İş Akışı) Uygulamaları: Çalışma ortamında yapılan işlerin verilerinin 

aktarılarak daha sonra kontrol edilmesini sağlayan uygulamalardır. Veriyi kontrol 

eden kişiler, yapılan aktarım ve değişiklik işlemlerini denetleyebilirler. Bu 

uygulamalar çok pahalı yazılımlardan oluşur.  

Bloglar / Wikiler: Web 2.0 teknolojisini kullanan bu uygulamalar, dinamik bir 

şekilde çok sayıda kullanıcının ,belirli bir konu hakkında ya da değil, içerik 

oluşturmasını veya mevcut içeriği değiştirmesini sağlamaktadır.  

Karşılıklı Dosya Senkronizasyonu Uygulamaları: Bu uygulamalar, bilgisayarlar arası 

dosya alışverişinin denetlenmesini, değişiklerin gözlemlenmesini ve alışveriş 

işleminin daha kolay yapılmasını sağlarlar. Birden fazla kullanıcının aynı anda 

dosyaya ulaşabilmelerini sağlayan bu programlar, diğer uygulamalardaki ek dosya 

işleyişinden daha kullanışlıdır.  

Kullanılan araçlar, kullanıcılar arası sosyalleşmeyi ve kullanıcıların kendilerine ait 

ifade yöntemleri geliştirmesini sağlarlar. Bu noktada herhangi bir aracın bir 

diğerinden daha kullanışlı olduğunu söyleyemeyiz. Amaca uygun tekli ya da çoklu 

araç kullanımı gerekmektedir.  

İletişim Aracı Kimlik İfade Yolu  Maskeleme Mesaj Yolu  

Eşzamanlı Ses: Telefon arayan numara   eşzamanlı 1‟e 1 

Elekt ronik Posta 

 

Mektup, Faks 

FTP 

oturum adı, imza, alan 

adı, yazma stili 

logo 

dosyalar (görsel, 

çizim, metin) 

(birden fazla) takma 

isim, anonim alıcı-

gönderici 

çalıntı 

eşzamanlı olmayan tek 

yönlü 

 

Eşzamanlı Mesajlaş ma, 

MUD(metin) 

takma isimler, 

tanımlar 

trolling (sahte kimlik 

kullanımı) 

eşzamanlı 1‟e 1 ya da 

grup  

Video Konferans gerçek yüzler seçici kamera açıları, 

ses-görüntü kapatma  

eşzamanlı 1‟e 1 ya da 

grup 

Sanal Doku Yöreleri kişisel sayfalar seçilen portreler tek yönlü yayın 

VRML    etkileşimli navigasyon 

Etkileşimli Sanal 

Dünyalar 

avatarlar  eşzamanlı etkileşim  

Çizelge 3.3 : İletişim kimlikleri: Araçlara göre ifade  
ve gizlilik şekilleri değişir (Cheng, 1998) 

3.2.5 Sanal tasarım stüdyosu ve etkileĢim 

Etkileşim iki ya da fazla kişi/obje arasında gerçekleşen karşılıklı etkileme 

durumudur. Tek yönlü nedensel bir etkinin aksine, iki yönlü etki etkileşimin 

temelidir. Bunun sonucu olarak, etkileşim bünyesinde iki temel unsur 
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barındırmaktadır; ortak bir iletişim kanalı ve bu kanal üzerinde gerçekleşen geri 

bildirim.  

Tasarım stüdyosunun doğası gereği karşılıklı iletişim ve geri bildirim olmazsa olmaz 

bileşenlerdir. Etkin şekilde gerçekleşen etkileşim ve sosyal ilişkiler, tasarım 

stüdyosunun problem üzerinden öğrenmeye dayalı yapısı sebebiyle kolektif bir bilinç 

yaratılmasını sağlayarak örtük bilginin öğreticiden öğrenciye geçişini daha rahat 

geçmesini sağlamaktadır.  

Etkileşimin gerçekleştiği bir ortamda kişi etkileşim sürecinde üç tane referans 

noktasına sahiptir. Kişinin kendisi, diğer katılımcılar, zaman ve mekan içerisinde 

meydana gelen sosyal ortam, değişim, fayda ve bağlılıklardır (Augustsson, 2010). 

Kişinin kendisi etkileşim süreci içerisinde bireysel ve grup seviyesinde yer alan tüm 

bileşenlerin yorumlanmasını ilgilendirmektedir. Diğer katılımcılara dair referans 

noktası bireysel ve grup seviyesinde yer alan sosyal ilişkilere dair bağlantıların 

oluşumunu ilgilendirmektedir. Sosyal değişim, fayda ve bağlılıklar kişinin bireysel 

ve grup ilişkilerini yürütürken bulunduğu ortam içerisinde oluşan unsurlardır. Kişinin 

kendini ifade ederken kullandığı dil ve yaklaşım sonucu grup seviyesinde 

gerçekleşen sosyal ilişkiler tanımlanmaktadır. Bu referansların özellikleri etkileşimin 

niteliğine ve niceliğine etki yapmaktadır.  

Tasarımın stüdyoları incelendiği takdirde öğrenci-öğretici, öğrenci-tasarım, öğrenci-

malzeme, öğrenci-öğrenci arası etkileşim gerçekleşmektedir (Broadfoot ve Bennett, 

2003). Sanal tasarım stüdyolarında da buna benzer bir etkileşim gerçekleşmektedir.  

 Öğrenci - Öğrenci Etkileşimi 

Sanal tasarım stüdyoları, işbirliğini ön plana çıkarmasından dolayı grup üyelerinin 

birbirleriyle etkileşimini fiziksel tasarım stüdyosuna kıyasla daha zorunlu 

kılmaktadır. Çeşitli iletişim kanallarını aktif olarak kullanan kullanıcıların sanal 

tasarım stüdyosunun hedefini daha iyi kavraması, ve fikir alışverişinden kaynaklı 

olarak ortaya yeni fikirler çıkmasını, süreç içerisinde fikirlerin evrilmesini 

sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, katılımcıların sorumlulukları fiziksel tasarım 

stüdyosuna göre artacaktır.Katılımcılar arası güven duygusu oluşması, gerçek bir 

işbirliği oluşmasını sağlayacak ve tasarım süreci ortaya çıkabilecek karşılıklı 

çatışmalardan  zarar görmeden devam edecektir (Kvan, 2001).  
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 Öğrenci - Öğretici Etkileşimi 

Sanal tasarım stüdyolarında öğrenci ve öğretici arasında süregelen bir iletişim 

kurulmak zorundadır. Bu iletişim aşamasında öğreticinin en önemli görevlerinden 

biri, öğrenciye, kitaplardan öğrenemeyeceği, örtük bilgiyi aktarmaktır. Bu süreç, 

öğretici ve öğrenci arasında eylem içerisinde yansıtma olarak tanımlanan karşılıklı 

diyalogla yürütülür. Fiziksel tasarım stüdyosunda yüzyüze görüşme oturumlarıyla 

gerçekleşen bu diyalog, bant genişliği kısıtlamalarına takıldığı zaman sekteye 

uğrayabilir. Bu yüzden sanal tasarım stüdyolarında doğru iletişim araçlarını seçmek 

önemlidir.  

 Öğrenci - Tasarım Etkileşimi 

İnternet‟in büyük bir bilgi kaynağı olması VDS‟e mahsus bir özellik değildir. 

Fiziksel tasarım stüdyoları da çevrimiçi kaynaklardan faydalanabilmektedir. Fakat 

sanal tasarım stüdyosunda tüm tasarım süreci ek kaynaklarla beraber çevrimiçi 

olarak erişilebilir. Öğrenci, tasarım sürecine ve ürününe fiziksel kısıtlamalara tabi 

olmadan bilgisayar ortamında sürekli ulaşabilecektir. Bunun yanı sıra, öğreticilerden 

ve diğer katılımcılardan sürekli geri bildirim alarak, daha çok görüşten 

faydalanabilecektir. 

3.3 Sanal Tasarım Stüdyosu Uygulamaları 

Uzaktan işbirliği deneylerinin kökeni 1988‟e kadar uzansa da, ilk önemli sanal 

tasarım stüdyosu, 1992 yılında, University of British Columbia, Canada (UBC) ve 

Harvard (Cambridge, ABD) üniversiteleri arasında, küçük prefabrik depo tasarlamak 

için öğrenci ve öğretim üyelerinin iş birliği ile gerçekleşmiştir. Elektronik posta ve 

FTP aracılığıyla çok sayıda katılımcı birbirleriyle eşzamanlı olmayan bir şekilde 

iletişim kurdular. Bu deney, daha önemli bir çevrimiçi işbirliğinin öncüsü olacak ve 

1993 yılında “The Virtual Village” (Sanal Köy) projesi gerçekleşecektir (Broadfoot 

ve Bennett, 2003). 

3.3.1 Sayısal pano ve ilk uygulamalar 

İlk önemli ve belgelenen sanal tasarım stüdyosu "Sanal Köy Projesi" 1993 yılında üç 

hafta boyunca süren ve Massaschusets Institute of Technology (MIT), University of 

British Columbia (UBC), Harvard, Hong Kong University (HKU) ve University of 
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Washington in Seattle üniversitelerinde 54 öğrenci ve öğreticinin katıldığı bir 

çalışmadır (Wojtowicz, 1995). Bu çalışma öncesinde, çalışmanın temelini oluşturan 

üç uygulama bulunmaktadır. Bunlar; ilk olarak modem aracılığıyla iki tasarımcı 

arasında gerçekleştirilen tasarım alışverişi, ikinci uygulama sayısal olanaklarla 

geliştirilmiş geleneksel tasarım stüdyosunda paylaşılan veri deposu ve alışverişiyle 

gerçekleşen işbirliği projesi -sayısal sunum panosu, son olarakt iki ayrı kıtada 

bulunan tasarımcılar arasında gerçekleşen uzak işbirliği projesidir.  

 Tasarım Alışverişi 

İki tasarımcı arasındaki karşılıklı dosya alışverişi yardımıyla tasarım yapılmasını 

sağlayan bu süreçte, günde bir kere olmak üzere tasarımcılar birbirlerine 

tasarladıkları projelerin güncelleştirilmiş revizyonlarını göndermiştir.  

Uzak tasarımcı ile fikirlerin, faksın yarattığı analog biçimden ziyade, faal olarak 

sayısal biçimde alışveriş imkanı geliştirici olmuştur. Tekrar eden bir şekilde 

değişiklik ve ayrıntılandırma yapma imkanı sağlamıştır. Bu şekilde yürüyen bir 

süreç, çok katı yapılandırılmıştır. İki ardıl durumdan, "okuma" ve "yazma" 

durumlarından oluşan tasarım alışverişi, süreç çok katı yapılanmış gözükse de, grup 

halinde yapılan işlerin genel karakteristiğine uygun olarak, yaratıcı ve tahmin 

edilemez işlemlere izin vermektedir.  

 

ġekil 3.12 : Tasarım alışverişi (Wojtowicz, 1995) 

Bu uygulamanın belirli sınırları bulunmaktadır. Bir kaç gün sonrasında her iki 

tasarımcının elinde, birbirlerinin aynısı olan karşılıklı gönderilmiş "mektuplar" 

birikmiştir. Bu noktada daha etkin bir depolama yöntemi gerekmiştir. Bu bir sonraki 

uygulamanın, dijital sunum panosunun ortaya çıkmasını ve geliştirilmesini 

sağlamıştır (Wojtowicz, 1995). 

 Sayısal Sunum Panosu (Digital Pinup Board)  

Sayısal sunum panosu, ağ tabanlı bir ortamda, tasarımcılardan oluşan bir grubun, 

ortak bir projeye dair nosyonlarını postalayabildikleri, alabildikleri ve 
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düzenleyebildikleri alandır. Geleneksel sunum panosu yöntemiyle birebir örtüşen bir 

uygulamadır. Tasarım süreci hem bireysel, hem de işbirliği eylemlerinden 

oluşmaktadır. Sayısal sunum panosu sayesinde, tasarımcılar fikirlerini paylaşıp, diğer 

tasarımcıların fikirlerini herhangi bir sıra ve düzen izlemek zorunda kalmaksızın 

yorumlayabileceklerdir. Fakat bununla beraber, toplanan koleksiyonun 

sınıflandırılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Düzensiz kullanım ve yanlış dosya 

isimlerinin önüne geçmek için yöntemler gerekmekte, bunun yanı sıra gelişen 

tasarım kütüphanesi içerisinde görece alakasız ve aktif olmayan tasarımları 

arşivlemek ve düzenlemek için belirlenmiş bir editör gerekmektedir.  

 

ġekil 3.13 : Sayısal Sunum Panosu (Wojtowicz, 1995) 

 Uzak İşbirliği 

İki bilgisayar olanaklarıyla donatılmış tasarım stüdyosu öğrencileri arasında geçen bu 

uygulama, Kuzey Amerika kıtasının iki ucunda yer alan UBC (University of British 

Columbia) ve Harvard Üniversitesi arasında gerçekleşmiştir. Bu işbirliği sürecinde 

katılımcılar, kendileri için gerekli materyali sunucudan indirerek yaptıkları 

tasarımları kendi stüdyolarının ortak sayısal kitaplıklarına (sayısal sunum panolarına) 
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yüklemişlerdir. Sunum kitaplıklar, öğrenciler arasında düzenli olarak değiş tokuş 

edilmiş ve öğrenciler mümkün olduğunca bu materyallere ulaşabilmiştir.  

Sürecin ilerleyen aşamalarında, iki stüdyo arasında ses bağlantısı kurularak 

değerlendirme jürisi gerçekleşmiştir. Jüri üyelerinin, aynı görsel veri üzerinde 

konuşacakları düzende gerçekleşen bu jüri toplantısı, fiziksel jürinin, sonuç veren, 

yorumlar ve tartışmalarla dolu yapısıyla örtüşmektedir (Wojtowicz, 1995) 

Bu üç uygulama sonucu, tekil iş istasyonları yerine ağların önemi fark edilmiştir. 

Uygulamalarda, sayısal ortamda grup tasarımında yer alan süreçlere dair fikir sahibi 

olunmuştur. 

3.3.2 Sanal Köy Projesi (Virtual Village Project)  

Sanal Köy projesi, önceki bölümde anlatılan üç deneyden ortaya çıkmıştır. Projenin 

hedefi, teorik ve pragmatiktir. İlk hedef, mesleki ve akademik ortamlarda, coğrafi 

olarak dağıtılmış ve eşzamanlı olmayan tasarım pratiğinin uygulanabilir olup 

olmadığını görmeyi amaçlamaktadır. İkinci hedef ise, duvarlarla çevrili geleneksel 

bir köy olan Kat Hing Wai'nin modernleştirilmesi için kolektif bir şekilde tasarım 

yapmaktır. Kat Hing Wai, 16. yy'da kurulmuş ve özgün dokusunun hatırı sayılır bir 

kısmını korumuş, yüksek tuğla duvarlar ve dört adet kule ile kapatılmış bu köyün 

içerisinde 3x12 metrelik dar evler bulunmaktadır. Proje kapsamında, tarihi önemi 

olmayan tüm yapıların yerine öğrenciler tarafından işbirliğiyle yapılmış ve 

bilgisayarda üretilmiş yapılar yerleştirilecektir. Köyün geliştirilmesi ve 

modernleştirilmesi için birden fazla aşama sonucu elde edilecek farklı alternatifler 

üretilmesi girişiminde bulunulmuştur (Wojtowicz, 1995). 

İlk aşama, evlerin modellerinin üretilmesidir. Katılımcılar, bu aşama sonunda evin 

katı modelini, kesitini, zemin planını ve test render'ını sunmak durumundadırlar. 

Geometrik modeller ve görseller, sayısal sunum panosuna postalanır. Bir sonraki 

aşama, sayısal sunum panosundaki tasarımlar arasından seçilen ev tasarımlarının 

kullanılarak köyün içerisine yerleştirilmesi sürecidir. Bu süreç, formel bir karar 

verme süreci ve kolektif tasarım belleğinden seçimi içermektedir. Tüm bu süreçlerin 

sonunda, eşzamanlı bir şekilde, video konferans teknolojisi yardımıyla final jürisi 

gerçekleşmiştir (Wojtowicz, 1995). 

Tüm bu süreç beraberinde bazı dersler çıkarmayı sağlamıştır. Bunlar;  
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 Sanal tasarım stüdyosu içerisinde katılım zamana göre değişmekte ve mekana 

bağımlı olmamaktadır.  

 Birebir elektronik posta iletişimi yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır ve 

teşvik edilmelidir. 

 Tasarım ekiplerinin oluşup olgunlaşabilmesi için zaman gereklidir.  

 Taranmış el eskizlerinin ağ üzerinden karşı tarafa gönderilmesi, başlangıç 

fikirlerinin üretimi için ideal bir yöntemdir.  

 Veri depolanması ve ulaşım hızı önemli bir sorundur.  

 Büyük ölçekli işbirliği ekipleri, destek ve bilgi yönetimi konusunda büyük yük 

doğrumaktadır. Gelecekte bu görevin katılımcılar arasında dağıtılması mümkün 

olabilir. 

 Tasarımı eleştirenler için yeni bir rol ortaya çıkmıştır. Bu rol demokratik bir ortam 

yaratarak öğrencileri ve diğer katılımcıları tasarımın eleştirilmesine dahil edebilir. 

Oylama sistemi kullanılabilir (Wojtowicz, 1995). 

 

ġekil 3.14 : Sanal tasarım stüdyosu katılımı, mekandan bağımsız,  
zamana göre değişmektedir (Wojtowicz, 1995) 

3.3.3 Phase (X) ve paylaĢılan eser sahipliği 

Phase(X), tek kişi üzerinden yürütülen tasarım sürecini geride bırakmayı amaçlayan 

bir tasarım stratejisi uygulamasıdır. Temelinde paylaşılan bir tasarım projesi 

veritabanı yatmaktadır. Tasarım sürecinin herhangi bir aşamasında –phase (X)- 

öğrenci bir tasarım üreterek ortak veritabanına katkıda bulunur. Çalışmanın sonraki 
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aşamalarında, öğrenci veritabanından kendi kriterlerine göre iyi bulduğu tasarımları 

seçer ve seçilen tasarım geliştirilerek tekrar veritabanına yerleştirilir (Schmitt, 1999). 

Phase (X) yapılan tasarımın genealojisi oluşturup, her katılımcının katkısının, başarı 

oranının ve harcadığı zamanın izini sürebilir. Her tasarımcının katkısı olması, 

işbirliği ortamında bireyselliği kaldıracağı gibi, her katılımcının tasarımı daha 

geliştirmesini ve kendi çözümlerinden ziyade en iyi çözümü aramasını sağlamaktadır  

(Schmitt, 1999) 

 

ġekil 3.15 : Phase(X) arayüzü (Url-11) 

Bu işbirliği sürecinde, html, vrml (Virtual Reality Modeling Language), MySQL, 

Php ve Microstation gibi protokoller ve araçlar kullanılmıştır. Veritabanında 

saklanan bütün projeler, web arayüzü ile gösterili ve düzenlenir. Web tarayıcı bu 

çalışmanın kullanıcılar arası arayüzünü oluşturmaktadır. Arayüz aracılığıyla tüm 

projelere, katılımcı bilgilerine, yol gösterici rehberlere, çalışma konusu ile ilgili 

makalelere ulaşılabilmektedir.  

ETH Zurich‟te uygulanan Phase(X) işbirliği ortamı daha sonra Hong Kong 

Üniversitesi ve Washington Üniversitesi (Seattle) ile ortaklaşa bir sanal tasarım 

stüdyosu oluşturmak için kullanılmıştır (Schmitt, 1999).  

3.3.4 Zaman Çoğullayıcı (Multiplying Time) 

Üç ayrı kıta üzerinde, üç ayrı zaman diliminde bulunan okullar arasında, bilgisayar 

destekli tasarım (CAD) yazılımları, merkezi bir veritabanı, sanal doku yöresi 

(PhaseX arayüzü) ve video konferans kullanılarak gerçekleştirilmiş bir sanal tasarım 



 
45 

stüdyosu uygulamasıdır. 24 saatlik bir tasarım döngüsü (24 Hour Design Cycle) 

oluşturmayı hedefleyen bu uygulamada, Hong Kong'da bulunan öğrenciler 8 saatlik 

bir çalışma sonrası tasarımlarını ortaya çıkardıktan sonra tasarımlarını merkez 

veritabanına yerleştirmektedirler. Bu süreç tamamlandıktan sonra Zürih'te bulunan 

öğrenciler aynı yolu izleyerek Hong Kong'ten gelen tasarımlar üzerinde 

çalışmaktadırlar ve onları Seattle'da ki öğrenciler takip etmektedirler. Sonuç olarak 

24 saat boyunca sürekli devam eden, küresel bir tasarım stüdyosu ortaya çıkmıştır   

(Hirschberg v.d., 1999; Kolarevic v.d., 2000). 

 

ġekil 3.16 : 24 Saatlik Küresel Tasarım Stüdyosu (Kolarevic v.d. 2000) 

Bu işbirliği sürecinde, öğrenciler bir ağ tarayıcısı sayesinde ulaşılabilen MSQL 

veritabanına, tasarımlarının 3 boyutlu modellerini (Sculptor ve VRML biçiminde), 

metin ve görsellerle destekleyerek postalarlar. Öğrenciler ortaya çıkardıkları ürünleri 

veritabanına aktardıktan sonra, hazır HTML şablonlarını kullanarak sonraki grubun 

kullanabileceği sunumlar gerçekleştirmek durumundadır. Her aşamada, öğrenciler 

buldukları en iyi ürün üzerinden tasarımı devam ettirmek durumundadır. Phase(X) 

örneğinde de olduğu üzere, katılımcılar kendi tasarımlarına devam edemezler. Bu 

başka tasarım üzerinden yürüyen süreç, öğrencilerin üstü kapalı bir şekilde tasarım 

ekipleri oluşturmasını sağlamaktadır. Devam ettirdikleri tasarımların sahipleri ile 

iletişim kurarak, niyetlerini anlamaya çalıştıkları gözlemlenmiştir (Kolarevic v.d., 

2000).  

En iyi tasarımların seçildiği süreçte, bu iyi tasarımların süregelen bir evrilmesi söz 

konusu olmaktadır. Sonuçta ortaya çıkan tasarım ürünleri ortak bir çalışma ürünü 

olup, tüm katkıda bulunanların takip edilebileceği bir süreçte gerçekleşmektedir. Bu 

noktada oluşturulan veritabanı, bireysel katkıları bünyesinde barındıran bir bellek 

görevi görmektedir. Veritabanı sayesinde, kullanıcılarda tasarımın genealojisini, 

katkıda bulunanları görebilmekte ve her tasarımın gelişimi üzerinde d üşünerek endi 

tasarımlarına yön verebilmektedirler.  
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İşbirliği çalışmalarında gözlemlenen, ürün sahipliği üzerindeki çatışma, Phase(X) 

arayüzü ve uygulanan evrimsel yaklaşım sayesinde, hem tasarım üzerindeki tüm 

katkılar açıkça görülebilmekte ve aynı zamanda tasarım sürecinde bu çatışma ortadan 

kalkmaktadır. Öğrenciler, diğerlerinin işlerinden seçim yapmak zorunda oldukları 

için, ortaya çıkacak son ürünü şekillendirecek ön tasarımlar üzerinde yoğun bir 

düşünce ve uzak fikir alışverişi gerçekleşmiştir.  

3.3.5 OMNIUM Project 

1999 yılında, ilk Omnium projesi, UNSW (Avusturalya)‟da 11 üniversiteden 50 

öğrencinin katılımıyla Omnium 1.0 – Küçük Kırmızı Araba (Omnium 1.0 – Small 

Red Car) adı altında gerçekleşen bir grafik tasarım projesi olarak gerçekleşmiştir. 

Sonuçtan çok kapsamlı bir grafik tasarım sürecine eğilen ve özel olarak geliştirilmiş 

sanal doku yöresi arayüzü ile iletişimi yapılandırarak teknik zorlukları azaltmaya 

çalışan bir işbirliği projesi olmayı amaçlamıştır (Broadfoot ve Bennett, 2003). 

Omnium projesi, etkin bir çevrimiçi işbirliği süreci için iki temel unsur üzerinde 

durmaktadır. Bunlardan birincisi tasarım süreci ve diyaloğun etkin bir şekilde 

yürütülmesi, diğeri ise kullanıcı dostu çevrimiçi teknik bir sistemdir (Bennett, 2003). 

 

ġekil 3.17 : Omnium Project çerçevesinde temel unsurlar (Bennett, 2003)   

Bu iki temel unsur, çalışma arayüzü oluşturulurken ortaya çıkmaktadır. Arayüz 

eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan özellikleri, sohbet odaları, mesaj panoları, tartışma 

ve geribildirim alanları, çalışma gruplarına ait dosyaların depolanabileceği, 
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bağlantıların paylaşılabileceği alanlar yaratmaktadır. Site, her kullanıcı profili için 

kolay kullanım olanağı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır (Bennett, 2003).  

Omnium projesi, hiyerarşik bir yapı oluşturmak yerine, öğrenciyle öğretici aynı 

konuma yerleştirerek öğrenci merkezli bir öğrenme şeklini desteklemektedir. Bu 

durum, güncel tasarım stüdyosu yöntemlerindeki öğretici-öğrenci arasındaki kalfa-

çırak ilişkisini ortadan kaldırmaktadır. Arzulanan, akranlardan öğrenmektir (peer 

learning).  

 

ġekil 3.18 : Omnium arayüzü: Öğrencinin kişisel  

sayfası ve detayları (Bennett, 2003) 

Omnium projesi, beş ayrı aşamayla tasarım sürecini yürütmeyi hedeflemektedir. İlk 

olarak „toplanma‟ aşamasında, bireysel, kişisel, kavramsal görsel tepkiler ve 

araştırmalar yürütülmektedir. „Tanımlama‟ aşamasında, takım olarak ilk kararların 

verilmesi ve nasıl ilerleneceğinin değerlendirmeleri yapılmaktadır. „Biçimlendirme‟ 

aşamasında, önceki iki aşamada oluşturulan fikirlerin parçalara ayrılmasıyla 

katılımcıların kendi süreçlerini değerlendirmeleri mümkün olacaktır. Bu aşamada 

takımların bazı fikirlerini kenara atarak ortaya çıkacak fikrin daha iyiye varmasını 

sağlayacak fikirler üzerinden devam etmeleri istenmektedir. „Soyutlama‟ aşaması, 

takımların kenara atacakları fikirleri daha da artırmaları ve çalışmalarının özünü 

aktaracak şekilde sadeleştirmeleri gerekmektedir. Son olarak „çözümleme‟ 

aşamasında tasarımın son sunum noktasına getirilmesi amaçlanmaktadır. Takımlar 

kolektif olarak tüm önceki işlerini tek bir parça haline getirirler. Bu şekilde, önceki 

aşamalarda gerçekleştirdikleri görsel ve metinsel diyaloglardan oluş süreci 

sonlandırırlar (Bennett, 2003). 
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3.3.6 CoOL Studio 

1998 yılında Georgia Tech Üniversitesi‟nde başlatılan ve çevrimiçi paylaşma, 

tartışma, yansıtma ve farklı tasarım düşüncelerini bir araya getirmeyi  hedefleyen 

CoOL Studio (Collaborative On-Line Studio for Architecture) bunun için dört ana 

husus üzerinde durmaktadır. Bunlar; 

 Internet üzerinde bilgiye ulaşımı (öğreticilerin hazırladıkları problemler dahil)  

sağlayarak, öğrencilerin daha geniş ölçüde teorik ve pratik bilgiyle içiçe olmaları 

amaçlanmaktadır.  

 CoOL Studio‟nun öğrencilerin tasarımlarını ve fikirlerini daha net b ir şekilde 

anlatabilmelerine yardımcı olabilmesi hedeflenmektedir.  

 Uzaktan eleştiri imkanı sunarak, öğrencilerin geniş bir yelpazede farklı bakış 

açılarından faydalanması sağlanmaktadır.  

 Eşzamanlı olmayan paylaşım yolları sağlayarak ve karşılıklı yorum kanalları 

yaratarak, işbirliği için çeşitli fırsatlar yaratılması amaçlanmaktadır (Zimring, 2001). 

 

ġekil 3.19 : Birbirlerine bağlı CoOL Studio sayfaları (Zimring, 2001) 

CoOL Studio, CoWeb olarak adlandırılan bir sanal doku yöresi üzerinden 

yürütülmektedir. CoWeb, herhangi bir kullanıcının bir kaç ekstra bilgi ile, sayfalar 

yaratmasını ve düzenlemesini sağlayan bir arayüzdür. Bu uygulamanın sadece bir 

işbirliği uygulaması değil, aynı zamanda bir öğrenme arayüzü olara k herkesin 

birbiriyle ilişkisini destekleyen bir uygulama olması amaçlandığı için esnek ve açık 

bir ortam olması için kullanıcılara bu kontrol imkanı verilmiştir.  
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CoWeb arayüzü sayesinde, tasarım süreci tüm katılımcılara (öğrenci, öğretici, ve 

diğ.) görünür  kılınmaktadır. Tasarım süreci, ilk olarak öğrencilerin çevrimiçi bir 

günlük yaratması ile başlamaktadır. Günlük yardımıyla, öğrencilerin bütün 

düşünceleri, değerlendirmeleri, tartışmaları, oluşturdukları kavramları ve tasarım 

sürecine dair bütün diğer unsurların kaydı tutulabilmektedir. Bu günlük, bir eskiz 

defteri görevi görmektedir ve internet üzerinde herkesin erişimine açıktır. Tasarım 

süreci ilerledikçe, öğrenciler kendi sayfalarında sunumlar da hazırlamaktadırlar. 

Sunumlar görseller, metinler ve animasyonlardan oluşmaktadır (Zimring, 2001). 

Genel olarak özetleyecek olursak, CoOL Studio, tasarım konusuyla ilgili ya da ilgisiz 

uzak eleştirmenlerin, tasarım sürecine dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Bunu 

yaparken, yüzyüze sunumların aksine, eşzamanlı olmayan değerlendirme sayesinde, 

öğrencilerin projelerinin daha iyi anlaşılabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte 

öğrencilerinde birbirleriyle bilgi paylaşabileceği, akranlarında öğrenebileceği bir 

tasarım ortamı yaratılması hedeflenmektedir.  

3.3.7 Design eXchange 

Design eXchange, sanal tasarım stüdyosu ve tasarıma dair bilgilerin paylaşıldığı bir 

forum olarak işleyen bir uygulamadır. Uygulamanın temelinde web 2.0'ın getirdiği 

yeniliklerden biri olan wiki teknolojisi yatmaktadır. Amaç, genel tasarım konuları 

kapsamında bir tasarım kültürü yaratmak ve bunu desteklemektir (Blevis v.d., 2008). 

Bu noktada, wikilerin getirdiği özgürlük ve karşılıklı güvenin, fiziksel işbirliği 

ortamlarında da var olması fikrinden yola çıkarak, tasarımcılardan oluşan bir 

katılımcılar grubu oluşturup, birbirlerinin tasarımları üzerinde çalışmaya davet eden, 

bu sayede kendiliğinden gelişen bir sanal tasarım stüdyosu kültürü oluşması 

hedeflenmiştir (Blevis v.d., 2005).  

Design eXchange 4 temel fikir üzerinde durmaktadır. Sanal tasarım stüdyosu 

oluşturmak; tasarım dair tüm unsurların gözden geçirildiği, yorumlanabileceği 

açıklıkta paylaşılan bir forum; bilgiye ulaşım ve paylaşım için düzenlenmiş, kişisel, 

grup, sınıf ve herkese açık seviyelerde alanlar yaratmak ve bu alanlarda tasarım 

bilgisi, topluluğu yaratmaktır.  
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ġekil 3.20 : Design eXchane arayüzü (Blevis v.d., 2005) 

Oluşturulan wiki içerisinde, kamuya açık ve özel alanlar yaratarak, fiziksel tasarım 

kültürüne dair analoji yaparak, birden fazla sanal tasarım stüdyosunu bünyesinde 

barındırmayı hedefleyen uygulama, bu sayede tek bir proje sürecinin değil aynı anda 

birden fazla projenin yürütülebildiği bir stüdyolar bütünü yani çevrimiçi toplulukları 

bünyesinde barındırabilecektir. Günümüzde wikilerin çevrimiçi ansiklopediler 

olduğu algısı bu uygulama yönelimiyle değişime uğramıştır. Design eXchange, wiki 

teknolojisini tasarım çatısı altında özelleştirerek, salt bilginin aktarıldığı değil aynı 

zamanda kişiler tarafından manipüle edildiği, bilginin aktarımının nesnellikten 

öznelliğe kayabildiği bir etkileşim ortamı oluşturmaktadır. Bu da bilgi çeşitliliğini, 

çeşitli bilgiler arasında ilişkili bağlantılar kurabilmeyi sağlayabilmektedir (Blevis 

v.d., 2005). 
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4.  OPEN ATRIUM YAZILIMI ARACILIĞIYLA SANAL TASARIM 

STÜDYOSU UYGULAMASI 

Bu bölüm içerisinde, tez kapsamında yapılan uygulama, uygulama dahilinde 

kullanılan donanım ve yazılımlar anlatılmaktadır. Uygulama bileşenleri VPS (Virtual 

Private Server – Özel Sanal Sunucu) ve açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Ubuntu 

ve yine açık kaynaklı bir Web 2.0 yazılımı olan ve işbirliği çalışmalarını daha etkin 

kılmak için tasarlanmış, iletişim ve etkileşim araçlarını sahip Open Atrium‟dan 

oluşmaktadır. Bu bölümde anlatılan uygulamaya çevrimiçi olarak 

http://178.79.159.175/vdsa/ bağlantısından ulaşılabilmektedir.  

4.1 Donanım ve Yazılım 

Gerçekleştirilen uygulama için, komut satırı bilgisi olan herhangi bir kullanıcı için 

tasarlanmış ve tarayıcı aracılığıyla kontrol edilebilen, bilindik sunuculardan temelde 

çok farkı olmayan VPS sunucu kullanılmıştır. Sunucu üzerinde bulunan donanım 

aşağıda belirtildiği gibidir: 

 Intel Xeon CPU L5520, 2.27 GHz 

 512 Mb RAM 

 16 Gb Harddisk 

 200 Gb Bantgenişliği 

Yukarıda belirtilen donanıma ek olarak, sunucu üzerinde Open Atrium 

uygulamasının çalışabilmesi için temel oluşturan açık kaynaklı yazılımlar 

kullanılmaktadır.  

4.1.1 Linux iĢletim sistemi (Ubuntu 10.04 LTS)  

Linux, açık kaynaklı kernel (çekirdek) kullanan işletim sistemlerine verilen genel 

isimdir. Linux işletim sistemleri, telefonlar, tabletler ve diğer mobil cihazların yanı 

sıra kişisel bilgisayarlar, sunucular ve süper bilgisayarlar gibi çok çeşitli 

donanımlarda çalışabilmektedir. Linux işletim sistemleri, açık kaynaklı olmalarından 
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ötürü serbestçe düzenlenebilir ve yeniden dağıtılabilir.  Bu durum, birden fazla Linux 

“dağıtımının” ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dağıtım, Linux kerneli kullanan ve arzu 

edilen araçlar ve kitaplıklarla özelleşen işletim sistemleridir.  

 

ġekil 4.1 : Linux gelişim haritası (Url-18) 

Tez için gerçekleştirilen uygulamada Ubuntu 10.04 LTS (Long-term Service – Uzun 

süreli destek) dağıtımı kullanılmıştır.  Tüm Linux işletim sistemlerinden olduğu gibi 

Ubuntu işletim sistemi de, grafik kullanıcı arayüzünün yanı sıra, komut satırı ile 

çalışabildiği için sunucu üzerinde çalıştırılan uygulamalar için kolaylık ve güvenlik 

sağlamaktadır. Bunun yanı sıra; geniş destek ağı, kullanıcı topluluğunun kalabalık 

olması, kullanım ve destekte kolaylık sağlamaktadır.  Güvenliğin öncelikli olduğu bu 

işletim sistemi sunucular için tercih edilmektedir. Bundan dolayı, hem kolaylık hem 

de stabilitesinden ötürü uygulama için bu işletim sistemi kullanılmıştır.  

4.1.2 Apache 2 HTTP (Hypertext transfer protocol – Hipermetin transfer 

protokolü) sunucusu   

Apache HTTP sunucusu, sanal doku yörelerinin büyümesini ve gelişmesini sağlayan 

en önemli ağ sunucusu yazılımlarından biridir. Mayıs 2011 rakamlarına göre, 200 

milyondan fazla sanal doku yöresi Apache HTTP sunucusu yazılımına 

kullanmaktadır ve bu rakam mevcut sanal doku yörelerinin %62‟sine denk 

gelmektedir. Apache HTTP sunucusu, tüm Unix işletim sistemlerinde 

çalışabilmektedir, bu da bilenen ve genel olarak kullanılan tüm sunucu işletim 

sistemlerinde çalışabildiği anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, çekirdek 

fonksiyonları genişletebilmek için Perl, Python, ve PHP gibi çok sayıda betik ve 

programlama dilini desteklemektedir.  
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4.1.3 MySQL RDMBS (Relational database management system – ĠliĢkisel 

veritabanı yönetim sistemi):  

Ağ sunucusu üzerinde, çok sayıda veritabanına çoklu kullanıcı erişimi sağlayan 

ilişkilsel veritabanı yönetim sistemi olan MySQL, bu uygulamada kullanılan diğer 

uygulamalar gibi açık kaynaklı bir yazılımdır. Açık, serbest kaynaklı uygulamaların 

çoğu MySQL‟i aynı sebepten, yani açık kaynaklı olmasından ötürü tercih etmektedir. 

Çoğu içerik yönetim sistemi (CMS), Wikipedia, Facebook gibi sanal doku yöresi 

uygulamaları veritabanı yönetimi için MySQL kullanmaktadır. MySQL, herhangi bir 

grafik arayüzle dağıtılmadığı için, bu uygulamada kolaylık olması için phpMyAdmin 

yazılımı kullanılmaktadır. Bu yazılım, tarayıcı üzerinden ulaşılabilen bir grafik 

arayüz yardımıyla veritabanını görsel olarak okunmasını ve düzenlenebilmesini 

sağlamaktadır. 

 

ġekil 4.2 : phpMyAdmin arayüzü (Url-19) 

4.1.4 PHP (PHP: Hypertext preprocessor – Hipermetin öniĢlemcisi) 

PHP, dinamik ve ilişkisel sanal doku yöreleri tasarlamak amacıyla kullanılan bir 

betikleme dilidir. PHP, neredeyse bütün ağ sunucuları üzerinde ya da başlı başına bir 

yorumlayıcı olarak çalışabilmekte ve bütün işletim sistemlerinde 

kullanılabilmektedir. Php.net sanal doku yöresinde yer alan istatistiklere göre, 2007 

yılında 1,224,183 sunucuda ve 21 milyona yakın alan adındaPHP kullanılmaktadır.  
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ġekil 4.3 : MySQL, PHP ilişkisi 

PHP yorumlayıcı (interpreter) bir betik dilidir. Derleyici (compiler) dillerden farklı 

olarak, program üzerindeki işlemler gerektikçe sunucu üzerinde çalışırlar. Bu sayede 

kullanıcıların ihtiyaçlarına, izinlerine ve yaptıklara sorgulara göre uyarlanabilir tepki 

almalarını sağlamaktadır. PHP aynı zamanda bir filtre olarakta görülebilir. 

Kullanıcıdan aldığı bilginin veritabanı üzerindeki karşılığını bularak, veritabanı 

üzerindeki bilgiyi, çoğu zaman HTML‟e çevirerek, kullanıcıya  grafik bir çıktı olarak 

tarayıcılar yardımıyla görüntülemesini sağlamaktadır. İçerik yönetim sistemleri ve 

Wikipedia, Facebook gibi bilinen uygulamalar PHP ile yazılan araçlarla 

oluşturulmuştur. 

4.1.5 LAMP yazılım kümesi ve diğer uygulamalar 

LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) kümesi olarak adlandırılan ve önceki 

bölümlerde anlatılan yazılım kümesi, ağ arayüz geliştiricileri ve kullanıcıları için 

belirli avantajlar sağlamaktadır. PHP ve MySQL‟in kolay anlaşılabilir ve kolay 

kodlanabilir olması, PHP yardımıyla internet uygulamalarının kolay bir şekilde 

MySQL veritabanına bağlanabilmesi, yerel ağda çevrimiçi olmadan geliştirilebilinip 

sonra ağa yüklenebilmesi ve son olarak sık kullanılması sebebiyle ortaya çıkan geniş 

destek topluluğu diğer yazılımlara göre daha avantajlıdır.  

Tüm bu yazılımlara ek olarak, geliştirici ve yönetici tarafında grafik kullanıcı 

arayüzü olmaması sebebiyle sunucuya görsel iletişim sağlanabilmesi adına yine açık 

kaynaklı bir yazılım olan Webmin yapılandırma aracı kurulmuştur. Webmin, işletim 

sisteminin detaylı kontrolünü sağlayan, MySQL veritabanları üzerinde düzenlemeye 

imkan tanıyan ve tarayıcı sayesinde erişilen grafilk bir arayüzdür. Bu sayede 

yöneticinin sunucu üzerinde komut istemcisiyle gerçekleştireceği işlemler grafik bir 

arayüz sayesinde daha kolay bir şekilde yapılabilecektir. LAMP yazılım kümesinin 
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kurulumu sayesinde sunucu bilgisayar üzerinde uzak dosya alışverişi ve internet 

yazılımı kurulabilmek mümkün hale gelmiştir. Bundan sonraki aşama, uygulamada 

kullanılacak temel yazılım olan Drupal ve Open Atrium‟un kurulması olacaktır.  

4.2 Open Atrium 

Open Atrium, açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemi (CMS) yazılımı olan 

Drupal‟in değiştirilip yeniden dağıtılan ve grup işbirliğinin yürütülebileceği interaktif 

bir Web 2.0 yazılımıdır. Yazılım, etkin bir iletişim ve etkileşimi amaçlamaktadır. Bu 

faaliyetler gerçekleşirken, diğer yandan bilgi ve içeriğin amaca uygun bir şekilde 

düzenlenmesini de sağlamaktadır. Günümüzde uluslararası organizasyonlar, ticari 

firmalar ve çevrimiçi yayıncıların iletişim aracı olarak kullanabildiği bu uygulama 

öntanımlı olarak bünyesinde; blog, wiki, mesajlaşma alt uygulamalarını 

barındırmakta ve açık kaynaklı olması sayesinde isteğe göre uyarlanabilme, 

değiştirilebilme imkanlarına sahiptir.  

Open Atrium‟un temel aldığı Drupal yazılımı, PHP ile yazılmış ve gönüllüler 

tarafından ortaya çıkarılmış açık kaynaklı bir yazılımdır. Drupal çekirdeği olarak 

bilinen, içerik yönetim sistemlerinin çoğunda bulunan temel özelliklerle birlikte 

sunucu üzerine kurulur, daha sonra kendi gönüllüler topluluğu tarafından geliştirilen 

“contrib modülleri” olarak bilinen ek betiklerle amaca uygun olarak geliştirilir. Bu 

eklentilerle gelişebilme ve modüler tasarım, Drupal‟in içerik yönetim sisteminden 

ziyade, içerik yönetim çerçevesi ya da ağ uygulama çerçevesi olarak da 

adlandırılmaktadır. Tüm bu gelişmiş ve sofistike programlama arayüz imkanları 

olmasına rağmen, herhangi bir programlama bilgisi olmadan basit sanal doku 

yöreleri ve yönetim imkanları tanımaktadır.  

Belirtildiği üzere Open Atrium, Drupal‟in çekirdek fonksiyonlarının üzerine eklenen 

modüller ile genişletilerek oluşturulan bir yükleme profilidir. Çalışabilmek için yerel 

ağ üzerinde ya da çevrimiçi erişimin sağlanabileceği bir sunucuya ihtiyaç 

duymaktadır. Sunucu bünyesinde bulunan veritabanıyla ilişkilendirilen Open Atrium, 

tarayıcı üzerinde kullanıcıdan alınan girdinin, PHP betikleriyle filtrelenerek grafik 

arayüz olarak HTML olarak tekrar kullanıcıya bilgi olarak ulaşılması prensipiyle 

çalışmaktadır. PHP‟nin yorumlayıcı (interpreter) özelliği yardımıyla, gerektiğinde 

çalışarak hafif ve hızlı bir uygulamadır.  
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ġekil 4.4 : Open Atrium arayüzü  

Open Atrium beraberinde 6 adet özellikle beraber hazır olarak gelmektedir. Bunlar; 

blog, wiki, takvim, yapılacak listesi, anlık ileti kutusu ve yönetim panelidir. Bu hazır 

özelliklerin yanı sıra, Drupal‟in temel özelliği olan eklentilerle geliştirilebilir ya da 

yönetici kendi özelliklerini yaratabilir. Bu sayede işbirliğinin türüne göre 

gereksinimlere cevap verebilecek hale getirilebilir. Örnek olarak, öntanımlı bir video 

konferans özelliği olmasa da, gerektiği durumlarda video konferansa imkan tanıyan 

bir modül yaratılabilinir ya da topluluğun geliştirdiği mevcut modüllerden 

faydalanılarak bu işlev uygulamaya dahil edilebilir.  

Open Atrium tüm bu işlevsel özelliklerin yanı sıra, kullanım özellikleri açısından da 

önemli imkanlar sağlamaktadır. Web 2.0 teknolojisi yardımıyla veri yönetimi ve 

kontrolü, kullanıcılara verilen izinlere bağlı olarak tüm katılımcılar tarafından 

yürütülmektedir. Bunu yaparken herhangi bir ön programlama veya betik dili 

bilgisine ihtiyaç duyulmaması bir hem kullanıcılar hem de yönetici açısından 

avantajdır. Bu sayede hız ve etkinlik bakımından statik sistemlere göre iyiye doğru 

bir fark oluşabilmektedir.  

4.3 Open Atrium Yardımıyla Sanal Tasarım Stüdyosu Uygulaması 

Araştırma için yapılan uygulama, Open Atrium yazılımı yardımıyla gerçekleştirilen 

kısa süreli bir  denemeden oluşmaktadır. Uygulama, temel olarak ortaya atılan soyut 

anahtar kelimelerden yola çıkarak yaratıcı bir işbirliğinin mümkünlüğünü 
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gözlemlerken, süreç içerisinde yazılımın avantajlarını, dezavantajlarını ve 

olasılıklarını incelemeyi amaçlamıştır. Bu bölüm içerisinde, yazılımın ve 

gerçekleştirilen uygulamanın aşamaları ve bölümleri anlatılmaktadır.  

4.3.1 Arayüz ve iĢlevler 

Uygulama için hazırlanan arayüz belirli bölümlerden oluşmaktadır. İlk olarak 

katılımcıların kendilerine ait kullanıcı bilgilerini girerek oturum açmaları gereklidir. 

Oturum açarak kullanıcılar, daha sonra yapacakları tüm işlemlerin kayıt altına 

alınmasını, kendilerine tanınan yetkilere bağlı olarak girebildikleri içeriklerin kendi 

kullanıcı alanlarına depolanabilmesini sağlayacaklardır. Bu sayede yapılan tüm 

işlemler kullanıcı alanından takip edilebilecek ve işbirliğine dahil olan katılımcıların 

süreç içerisinde yaptığı katkı gözlemlenebilecektir.  

 

ġekil 4.5 : Uygulama haritası 

Kullanıcılar oturum açtıktan sonra karşılarına anasayfa çıkmaktadır. Anasayfa 3 

sekme ve iki sütunda bulunan toplam 4 başlıktan oluşmaktadır. Sekmeler sırasıyla 

anasayfa yönetim paneli, projeler ve üyeler listesinden oluşmaktadır. Anasayfa 
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yönetim paneli üzerinde bulunan 4 başlık ise tüm uygulama alanına dair genel bilgi 

vermeyi amaçlamaktadır. Bu başlıklar, karşılama metni, kullanıcıların son yaptıkları, 

oturum açmış kullanıcının dahil olduğu projeler ve çevrimiçi kullanıcı listesinden 

oluşmaktadır. Karşılama metni uygulama alanı ile ilgili genel bilgi vermeyi 

amaçlayan bir statik metin kutusudur. Son yapılanlar listesi, hangi kullanıcının, hangi 

projeye ait hangi içeriği eklediği veya düzenlediği liste halinde yer almaktadır. Sağ 

sütunda bulunan dahil olunan projeler kısmında kullanıcının yer aldığı projelere ait 

bağlantılar bulunmaktadır. Son olarak çevrimiçi kullanıcılar bölümünde o anda 

uygulama alanında oturum açmış kullanıcıların listesini görebilmek mümkündür.  

 

ġekil 4.6 : Uygulama anasayfası 

Anasayfada bulunan  projeler  sekmesi, uygulama alanı içerisinde yer alan projelerin 

bağlantılarıyla birlikte bir dizin oluşturmaktadır. Dizin içerisinde yer alan bağlantılar 

beraberinde projeye ait kısa bir açıklama ile listelenmektedir. Aynı zamanda bu alan 

içerisinde kullanıcının dahil olduğu projeleri görebildiği ayrı bir dizinde mevcuttur.  

Anasayfa üzerinde yer alan son sekme olan üyeler sekmesi, içerisinde kullanıcıların 

genel bir dizinini barındırmaktadır. Dizin içerisinde kullanıcıların ismi, avatarları 

bulunmaktadır ve bu öğeler kullanıcıların kendi kişisel alanlarına ait bağlantılar 

olarak kullanılmaktadır.  
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ġekil 4.7 : Kullanıcı alanı 

Kullanıcıların kişisel alanları, kullanıcının projelere ait katkılarının bulunduğu bir 

liste ve dahil olduğu projelerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcı hesabına ait 

genel ayarlara da bu bölümden ulaşılabilmektedir. Ayrıca kullanıcının hesabındaki 

gelişmelere kayıt olunduğu takdirde, elektronik posta ile kullanıcının yaptıkları 

hakkında haber alınabilmektedir.  

Anasayfa, uygulama alanı içerisinde yer alan tüm projeler ve kullanıcılara ait ana 

erişim noktası olarak görülebilir. Böyle bir alan olması, kullanıcıların, diğer 

kullanıcıları takip edebilmesini, dahil oldukları projeleri görebilmelerini ve kendi 

projeleri dışındaki diğer proje gruplarıyla ile etkileşim kurabilmeleri açısından 

önemlidir. Bu alan sayesinde, uygulama alanı içerisinde daha geniş bir topluluk ağı 

oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Kullanıcılar, anasayfa üzerinde dahil olmak istedikleri ya da hali hazırda dahil 

oldukları projenin bağlantısı ile proje sayfasına yönlendirilmektedirler. Proje 

sayfalarında 6 adet sekme bulunmaktadır. Bu sekmeler sırasıyla; proje anasayfası, 

günlük, kitaplık, durum takibi, takvim ve üyelerdir.  

Proje anasayfası iki bölümden oluşmaktadır: giriş ve whiteboard. Giriş bölümü 

içerisinde 6 öğe yer almaktadır. Projeye dair yön gösterici açıklamalar ve 

bağlantıların bulunduğu statik metin kutusu, proje katılımcılarının tarih sırası ile son 

yaptıkları girdiler ve değişiklikler listesi, yüklenen dosyalar, anlık ileti kutusu, 

günlük içeriklerine yapılmış son yorumlar ve projeye dahil olan çevrimiçi 
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kullanıcılar listesi. Bu öğeler yardımıyla proje dahilinde kullanıcıların katılımlarının 

takip edilebilmesi ve karşılıklı etkileşim ve diyalogun rahat okunabilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

ġekil 4.8 : Proje anasayfası 

Proje anasayfasında bulunan son yapılanlar listesi, sadece o proje içerisinde 

yapılanlara ait olmakla birlikte, güncelleme, yorum ve yeni içerik gibi yap ılan işin 

niteliğini de göstermektedir. Anlık ileti kutusu, kullanıcıların hızlı iletişim kurmaları 

gerektiği anlarda kullanabilecekleri, kısa diyaloglar kurabilecekleri bir sohbet 

kutusudur. Son eklenen dosyalar bölümünde, kullanıcıların içeriğe dahil ett iği ek 

dosyaların listesine ulaşabilmek mümkündür. Son olarak, son yorumlar kutusu 

günlük sayfalarında yapılan tartışmalara son eklenen fikirleri ve yorumları, anasayfa 
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üzerinde görebilmek ve kullanıcıların günlük sayfalarına yapılan eklemeleri daha 

rahat farketmeyi amaçlamaktadır.  

Proje anasayfası üzerinden ulaşılan bir diğer bölüm olan whiteboard, kullanıcıların 

eşzamanlı ya da eşzamanlı olmayan bir biçimde proje için eskiz yapabildikleri, kendi 

çizimleri üzerinden tartışabildikleri bir alan olarak düşünülmektedir. Whiteboard 

uygulaması için, ücretsiz bir uygulama olan ve herhangi bir sanal doku yöresine 

gömülebilen Scribblar tercih edilmiştir. Scribblar, kullanıcının ek bir yazılım 

kurmasına gerek kalmadan tarayıcı arayüzünde çalışabilmektedir. Gerçek zamanlı ve 

çok kullanıcılı çalışabilen, aynı zamanda karşılıklı sesli mesaj iletimi, gerçek zamanlı 

sohbet, limitsiz kullanıcı sayısı ve görsel yükleme/indirme desteği bulunmaktadır. 

Bütün bu işlevlerin bir arada toplanması, kullanıcıların eşzamanlı tasarım yaptıkları 

zaman büyük önem taşımaktadır. Ek bir alan ya da yazılıma ihtiyaç duymadan, 

karşılıklı iletişim kurulabilen, üzerinde tartışılabilen bir uygulamanın varlığının 

işbirliğini daha güçlü hale getirebileceği düşünülmektedir.  

 

 

ġekil 4.9 : Whiteboard bölümü 

6 adet sekmeden biri olan günlük bölümü, kullanıcıların fikir alışverişi yapabileceği, 

kendi fikirlerini ve araştırmalarını aktarabileceği ve diğer kullanıcıların fikirlerine 

yorum yapabileceği bir tartışma alanı olarak düşünülmektedir. Kullanıcılar 

diledikleri konularla ilgili, diledikleri kadar günlük sayfası yaratabilmektedir. 

Kullanıcılar, günlük sayfaları içerisinde zengin medya (video, resim, flash, vb.) 
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paylaşabilirler. Yoğun şekilde kullanılan TED, Vimeo ve Youtube videolarına ait 

bağlantılar, metnin içerisinde farkedilerek gömülü bir video oynatıcısı haline 

dönüşmektedir. 

 

ġekil 4.10 : Katılımcıların hazırladığı günlük sayfası örneği 

Günlük sayfaları birbirlerine referans verebilmektedirler. Herhangi bir kullanıcı, bir 

diğer kullanıcının günlük sayfasını referans göstererek, kendi girdisinin kaynağını 

belirtir. Bu sayede kullanıcılar arası etkileşim gözlemlenebilmektedir.  

 

ġekil 4.11 : Tartışma için kullanılan günlük bölümü 
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Son olarak kullanıcılar, istedikleri kullanıcılara günlük içeriklerine dair uyarılar 

gönderebilmektedir. Yeni içerik, düzenleme ve silme gibi eylemlerden diğer 

kullanıcıları haberdar etmek, işbirliği düşünüldüğünde önemlidir.  

Bir diğer sekme olan kitaplık bölümü, işbirliği sonucu ortaya çıkan bilgi ve ürünlerin 

paylaşımı, sınıflandırılması ve düzenlenmesi için kullanılan bir alandır. Günlük 

sayfalarından işleyiş olarak çok farklı olmasa da, yapılan tartışmalardan elde edilen 

sonuçların düzenli bir şekilde sunulması açısından önemlidir. Günlük sayfalarında 

kullanıcılara tanınan özgürlüğe göre, kitaplık alanının kullanımı biraz daha 

sınırlandırılmıştır.  

 

ġekil 4.12 : Kitaplık sayfası 

Kitaplık bölümü sayfalar ve onların alt sayfalarından oluşmaktadır. Sayfalar 

üzerinde, birbirlerine referans verebilme imkanı bulunmaktadır. Bu düzende, ortaya 

çıkan bilginin ve ürünün kategorize edilerek, düzenlenmiş bir şekilde katılımcılara 

ulaştırılması amaçlanmaktadır.  

Durum takibi sekmesi, kullanıcıların kendi aralarında görev dağılımı yapmalarını ve 

bu görevlerin takip edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Durum takibi yaparak, 

katılımcıların işbirliği içerisindeki etkinliği, projenin alt görevlerinin daha hızlı ve 

etkin bir biçimde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.  
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ġekil 4.13 : Takvim sayfası 

Takvim bölümü, kullanıcıların projeye ait bir takvim oluşturmalarını, bu takvim 

üzerinden gerçekleştirilecek görevlerin ve sürecin takip edilmesini amaçlamaktadır. 

Bu takvim aynı zamanda bilinen ajanda yazılımlarıyla beraber çalışarak (iCal, 

Google Calendar v.b.) kullanıcılara gerektiği takdirde uyarılar gönderilebilmesini 

mümkün kılmaktadır.  

Son sekme olarak, üyeler sekmesi, projeye katılan kullanıcıların listesini 

barındırmaktadır. Aynı zamanda, projede yer alan kullanıcıların, bütün uygulama 

alanında yer alan kullanıcıları projeye dahil edebilmesi bu alandan gerçekleştirilir. 

Bu özellik yardımıyla, kullanıcılar projeye yardımı olabileceğini düşündükleri diğer 

kullanıcıları bu sayede projeye dahil edebilirler.  

Bahsi geçen tüm sekmelerdeki işlevler, kullanıcılar tarafından düzenlenebilmektedir. 

Kullanıcıların kısıtlama olmaksızın içerik ekleme, düzenleme ve silme yetkisine 

sahip olarak çalışmaları amaçlanmaktadır. Bu sayede, hiyerarşisi olmayan, özgür bir 

işbirliği ortamının oluşması hedeflenmektedir.  

4.4 Uygulama : Bilgi Merkezi 

Bu araştırma kapsamında Open Atrium yardımıyla gerçekleştirilen işbirliği 

projesinin amacı, Web 2.0 teknolojisinin getirileriyle ortaya çıkan yeni sosyal sanal 

doku yöreleri üzerinde, yaratıcı işbirliği ve tasarım sürecinin nasıl gerçekleşeceğini 
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gözlemlemektir. Bir diğer amaç ise, sanal doku yöreleri üzerinde yapılacak bir 

işbirliğinde tasarım hedefinin hangi kesinlikte tanımlanması gerektiğini anlamaktır. 

Bundan dolayı, tasarım hedefi sadece anahtar kelime görevi gören “bilgi merkezi” 

öbeği ortaya atılarak  tanımlanmıştır. Muğlak bir ifadeden yola çıkarak, katılımcıların 

süreç içerisindeki hangi davranışları sergileyeceklerinin ve nasıl bir sonuca 

varacaklarının gözlemlenmesi hedeflenmektedir.  

Daha farklı bir amaç ise, donanım ve yazılımın işbirliği sürecine ne derece etki 

ettiğini anlamaktır. Kullanılan yazılım işbirliğini desteklese de, tasarımın kendine has 

unsurlarının gözlemlenebilmesi önemliydi. Çalışma sürecinde bu unsurlara yardımcı 

olabilmesi için, Open Atrium dağıtımında ön tanımlı olarak bulunmayan whiteboard 

yazılımı, 3. parti bir uygulama kullanılarak uygulama alanına dahil edilmiştir. 

Donanım olarak, kişisel kullanım için düzenlenmiş bir sunucunun işbirliği sürecini 

destekleyip destekleyemeyeceği gözlemlenmesi amaçlanmaktadır. Stabil bir donanım 

ve yazılım düzeni, işbirliğinin aksamaması için önemlidir. Bu noktada ilk deneme 3 

kişilik küçük bir grup ile yapılmıştır.  

4.4.1 Uygulamaya dair ilk tartıĢmalar ve fikir yürütmeler 

Çalışma için ortaya konan “bilgi merkezi” anahtar kelimesi, iki farklı katılımcıdan 

iki farklı yaklaşımın ortaya çıkmasına neden oldu. Katılımcılardan biri, turist bilgi 

merkezlerini inceleyip bunlara dair fikirler ve örnekler sunarken, bir diğer katılımcı 

“bilgi merkezi” öbeği içerisindeki “bilgi” kelimesi üzerinden fikirler ortaya koymaya 

başladı. Bilginin soyutlanması, bilginin soyut olarak kişiye aktarılmasından yola 

çıkarak, etkileşim ve etkileşimli yüzeylerle ilgili görseller ve videolar paylaşılarak 

tartışıldı. Bu noktada yapılan paylaşımlarda, bilginin neye ait olduğunu tartışmak 

yerine farklı örneklerde hangi bilgilerin ne şekilde kullanıcıya aktarıldığı üzerinde 

duruldu.  

 

Tüm bunlar gerçekleşirken, katılımcıların arayüzü anlamaya çalışmalarından ötürü, 

birbirleriyle koordine olmak konusunda sıkıntı yaşadılar. Özellikle bir katılımcı 

arayüzün karışık olduğunu ifade ederek, yardım istedi. Anlık ileti kutusu üzerinden 

ve kitaplıkta oluşturulan yönlendirici bilgiler ile bu sorun giderildikten sonra 

koordinasyon sağlanabildi.  
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Arayüz iyice anlaşıldıktan ve koordinasyon sağlandıktan sonra, tartışma ortamı 

olarak kullanılması istenen günlük bölümünde gerçekleşen diyalogların 

zenginleşmeye başladığı gözlemlenmiştir.  

 

ġekil 4.14 : Günlük bölümünde yürütülen tartışmalar 

Tartışma şekillendikçe, soyut örneklerden daha yapısal örneklere doğru bir geçiş 

olduğu gözlemlenmiştir. Kullanıcılar, çevresiyle etkileşime giren yapılar üzerinden, 

çevreden aldığı bilgilerin temsilini gerçekleştirilen yapı örnekleri (Toyo Ito – Tower 

of Winds, Beyazıt Kulesi v.b.) ortaya atılarak gerçek ve şehre ait bilginin temsiline 

olanak veren bir tasarım gerçekleştirmeleri gerektiğini düşünmeye başlamışlardır. 

Birbirinden çok fazla ve bağımsız konu başlığının ortaya atılmasından ötürü 

kullanıcılar anlık ileti kutusu üzerinden genel tartışmalar yürütmeye başladılar. Hızlı 

ve kısa kısa cevaplar halinde yürütülen diyalog sonucu daha etkink bir tartışma 

sonucu ortaya tasarımla ilgili daha net fikirler çıkmaya başlamıştır.  

Bilgi almak için kullanılan mobil cihazların (widget) tanıdığı imkanlar düşünülerek, 

“bankamatik”, “şehir bilgi noktaları” gibi bilgi araçları ve turist bilgi merkezi gibi 

fikirler kenara atılmıştır. Çalışmanın kapsamı daraltılarak, şehirle ilintili ve şehir 

ölçeğinde spesifik bir bilginin aktarılması için bir tasarım yaratılması fikri ortaya 

atılmıştır. Daha farklı ve ütopik teknolojiler (“bioluminescent” objeler) gibi fikirler 

ortaya atılarak, fikirlerin daraltılmasına rağmen halen kısıtlanmadığı 

gözlemlenmiştir. Bu durum uygulama açısından olumlu bir durum olarak görülebilir. 
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Sonuçta, tartışmanın kapsamının daraltılmasına rağmen, yaratıcı fikirler sekteye 

uğramamamıştır. Bu durum yaratıcı işbirliği için olumlu sonuçlar doğuracaktır.  

 

ġekil 4.15 : Günlük sayfasında farklı kullanıcıların açtığı tartışma konuları 
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Şehir ölçeğinde tasarım yapılması fikri ortaya atıldıktan sonra, rüzgar ölçer gibi 

kullanılan örnekler, daha soyut olarak trafik ve meteorolji bilgisinin sanal ortamda 

kullanıcıya aktarılması gibi çevrimiçi uygulamalar tartışılmıştır. Sonuç olarak, 

katılımcılar trafik bilgisinin temsili üzerinde yoğunlaşmışlardır. Trafik bilgisinin 

şehir kullanıcısına aktarılması ile ilgili tartışmalar yapılmıştır.  

 

ġekil 4.16 : Uygulama Süreci 

4.4.2 Uygulama sonucu  

Katılımcılar, fikir alışverişinin yeterli düzeye geldiğini anladıkları anda, whiteboard 

uygulamasına katılarak uygulama üzerinde eskizlerle tasarım aşamasına 

başlamışlardır. Bilgi merkezi kelimelerinden yola çıkarak, muğlak bir ifade sonucu 

ortaya bir tasarım çıkartılması, uygulama için olumlu bir sonuç olarak 

düşünülmektedir. Sonuç olarak, uygulamanın amacına uygun olarak gözlemlenebilen 

bir süreç ortaya çıkmaktadır.  

 

ġekil 4.17 : Whiteboard üzerinde gerçekleşen tasarım alışverişi 
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Ortaya çıkan fikir, trafik yoğunluk bilgisinin şehir mobilyası olarak şehir 

kullanıcısına aktartılması olmuştur. Whiteboard üzerinde katılımcılara ait tasarım 

fikrinin görsel olarak anlaşılması mümkün olmaktadır. Whiteboard üzerinde 

gerçekleşen tasarım alışverişi sonrası, trafik yoğunluğunun şehir içerisinde belirli 

mesafe aralıklarında sürücülere soyut bir şekilde aktarılması görevini üstlenecek bir 

şehir mobilyası ortaya çıkmıştır. Kırmızıdan beyaza doğru oluşan gradyen, 

yoğunluğu ve hangi mesafede olduğunu şehir kullanıcılarına aktaracak bir uyarıcı 

olarak düşünülmüştür. Sonuç olarak, çalışma ortaya çıkan bu ürünle 

sonlandırılmıştır.  

Sonuç olarak, sürecin önemli olduğu bu uygulamada katılımcılar kendilerinden 

beklenen fikir alışverişini kapsamlı bir şekilde yerine getirerek, ortaya bir tasarım 

ürünü çıkartabilmişlerdir.  

 

ġekil 4.18 : Süreç sonunda ortaya çıkan tasarım 

4.4.3 Uygulamaya dair kullanıcı yorumları 

Çalışma süresince kullanıcılardan uygulamaya dair geribildirim alabilmek için 

fikirleri alınmıştır. İlk olarak kullanıcıların, arayüzün karmaşıklığından şikayetçi 

olduğu ve içerik eklemekte zorlandıkları gözlemlenmiştir. Bu noktada, kullanıcılara 
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yardımcı olabilmesi için bir rehber hazırlanmıştır. Rehberi okuduktan sonra 

kullanıcılar arayüzü daha rahat kullanmaya başlamışlardır.  

Bir diğer sıkıntı, günlük içerisinde açılan her başlıkta tartışmanın zorluğu ve dağınık 

olmasıdır. Bundan ötürü proje sayfalarının hepsinde görülebilen ve içerik girilebilen 

bir anlık ileti kutusu eklenmiştir. Bu sayede kullanıcıların daha etkin bir şekilde 

tartışabildikleri gözlemlenmiştir.  

Kullanıcılar, uygulamanın hiyerarşik bir yapıya sahip olmamasından ötürü serbest 

olmalarının kendileri için iyi olduğunu fakat bu duruma alışmakta güçlük çektiklerini 

belirtmişlerdir. Özellikle muğlak bir ifadeden yola çıkarak yaratıcı tasarıma 

başlarken, her kullanıcının kendi fikrini net bir şekilde ifade etmesi beklenmektedir. 

Arayüze alışma safhasında, kullanıcılar bunun çok kolay olmadığını belirtmişlerdir. 

Aynı zamanda, her kullanıcının kendi günlük sayfalarını yaratmaları, ortaya çıkan 

bilgi ve fikir alışverişini dağınık hale getirdiği ifade edilmiştir. Bu noktada, yapılan 

tüm paylaşımlar ve tartışmalar kitaplık bölümünde düzenlenerek kullanıcılardan 

belirli aşamalarda, ortaya çıkan tüm bilginin düzenlenmesi istenmiştir. Bu sayede, 

kullanıcılar, süreci geriye doğru daha rahat takip edebildiklerini aktarmışlardır.   

 

 



 
71 

5.  SONUÇ VE TARTIġMALAR 

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişimle beraber ortaya çıkan Web 2.0 

teknolojisi sanal doku yörelerini kökten değiştirmiştir. Kullanıcıların dinamik 

sayfalar üzerinde, farklı formatlarda bilgiyi rahat ve esnek bir şekilde birbirleriyle 

paylaşmalarını mümkün kılan Web 2.0, internetin sosyal bir ortam haline gelmesini, 

üzerinde yeni ilişkiler kurulmasını sağlamıştır. Bu durum, sosyal bir ortam üzerinde 

bilginin dağıtımını, değiştirilmesini, yorumlanmasını ve öğrenilmesini beraberinde 

getirilmiş. Günümüzde Facebook, Twitter, Wikipedia gibi bir çok sosyal medya 

sitesi, sosyal olarak bilginin kişiden kişiye aktarıld ığı ortamlar olarak dikkat 

çekmektedir. Bu durum e-öğrenme sistemlerine de entegre olarak, sosyal öğrenmenin 

mümkün olduğu e-öğrenme 2.0 ortaya çıkmıştır. Çevrimiçi ortamda, görsel ya da 

metin tabanlı olarak, bilgi dinamik bir şekilde aktarılmakta ve öğrenilmektedir. Sanal 

doku yörelerinin kavuştuğu bu yeni dinamik yapı, eski statik haline kıyaslandığında, 

işbirliğini ön plana çıkarmaktadır. Bilgi, sanal doku yöreleri üzerinde, kullanıcılar 

tarafından ortaklaşa olarak yaratılmakta, geliştirilmekte ve dağıtılmaktadır.  

Bu bağlamda, mesleki bilgide uzmanlaşmanın bir sonucu olarak işbölümü ve 

işbirliği, enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişimle paralel düşünülmelidir. 

İletişim teknolojilerindeki gelişimin sonucu olarak, bilginin ortaklaşa 

oluşturulabildiği, kolay ulaşılabilir ve küresel bir ağ haline dönüşen sanal doku 

yöreleri ve yazılımlar aracılığıyla zaman ve mekandan bağımsız bir halde işbirliği 

mümkün olmaktadır. Bu durum, her problem için daha fazla çözüm üretebilmek 

anlamına geldiği için önemlidir. 

 Her meslekte olduğu gibi, mimarlık pratiği ve eğitimi de bu yeni ortamı kullanma ve 

deneyimleme eğiliminde olmuştur. Bu eğilim sonucu ortaya sanal tasarım stüdyoları 

çıkmıştır. Sanal tasarım stüdyoları eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan enformasyon ve 

iletişim araçları sayesinde tasarım stüdyoları zaman ve mekandan bağımsız olarak 

globalleşmiş ve dinamikleri çoğalmıştır. Net bir çözümü olmayan tasarım 

problemlerine, bu yeni işbirliği ortamı sayesinde çok sayıda fikir ve kritik alabilmek, 

tasarım süreci içerisinde daha geniş bir çözüm kümesi ortaya koyabilmek mümkün 

olabilmektedir. 
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Sanal tasarım stüdyoları, bazı durumlarda fiziksel tasarım stüdyolarının sanal 

ortamdaki benzetimi olarak algılanabilmektedir. Fakat iki ortamı birbirinden ayıran 

karakteristikler mevcuttur. Özellikle eşzamanlı olmayan iletişim araçları sayesinde 

diyaloğun sürekliliğinin sağlanması, sürecin fazlasıyla vurgulanması ve geçmişe 

doğru detaylı takip edilebilmesi, zengin tartışma ortamı sağlaması gibi özellikleri, 

sanal tasarım stüdyolarını eğitimin ve pratiğin içinde yer alması gereken bir olgu 

haline getirmektedir. Günümüzde, fiziksel tasarım stüdyosunda eşzamanlı olmayan 

iletişim araçları ve yöntemleri kullanılmasına rağmen, bu kullanım dağınık, etkin 

olmayan ve yetersiz bir şekilde kullanılmaktadır. Sanal tasarım stüdyoları, temelde 

bu araç ve yöntemler ile yürütüldüğü için iletişim düzenli ve etkin bir şekilde 

gerçekleşmek durumundadır. Aynı zamanda, çok sayıda katılımcının aynı anda ve 

aynı ortam üzerinde iletişim kurması, fiziksel stüdyoya göre daha fazla kritik 

çeşitliliği ve geribildirim anlamına gelmektedir.  

Bu durum, iletişim söz konusu olduğunda, sanal tasarım stüdyolarında farklı bir 

özveri ve yoğunlaşma istemektedir. Katılımcılar, alışık olunanın dışında bir hiyerarşi 

içerisinde işbirliği yapmaktadırlar. Fiziksel tasarım stüdyosu bir öğretici ya da 

stratejinin ön gördüğü bir hiyerarşiye sahiptir. Sanal tasarım stüdyoları ise farklı 

rollere sahip olabilir. Çoğu sanal tasarım stüdyosu uygulaması, planlanmış ve tanımlı 

bir hiyerarşi öngörebilmektedir. Öğreticinin yanı sıra, bilginin derlenmesi, içeriğin 

kontrolü gibi önemli bileşenleri denetleyecek birilerine ihtiyaç duyabilir. Bu durum 

araştırma kapsamında yapılan uygulamada tam tersidir. Özellikle Web 2.0‟ın en 

temel unsurlarından biri karşılıklı “radikal güven”dir. Bu durum ortaya çıkan 

işbirliğinin katılımcılarının denetimini ortadan kaldırır ve bundan dolayı bir hiyerarşi 

getirmez. Yapılan uygulamada gözlemlenen, katılımcıların çalışma içerisinde kendi 

inisiyatifleri doğrultusunda hareket ettikleridir. Özgür bir bilgi paylaşımı ve bu bu 

bilgi üzerinden tartışma yürütülmektedir. Bilginin derlenmesi, ortaklaşa ve karşılıklı 

güvenle gerçekleşmektedir. Bu durum susitimal edilmeye açık bir durum gibi 

görünse bile, yapılan uygulamada da gözlemlendiği üzere, ortak bir amaç 

oluşturulduğu zaman bu durum sorun olmaktan çıkacaktır.  

Gerçekleştirilmiş sanal tasarım stüdyolarının çoğu kendi dönemlerinin sofistike 

teknolojilerinin ortaya çıkarabileceği yeni olasılıkları görebilmek, pratik ve eğitim 

için yeni imkanlar yaratabilmek için gerçekleştirilmiştir. Bu durum, katılımcının 

zorlanmasına, yabancı olduğu bir takım araç ve yöntemleri öğrenmekle zaman 
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kaybetmesine sebep olmaktadır. Her sanal tasarım stüdyosu amacına ve kullandığı 

araçlara bağlı olarak farklı bir arayüz sunabilmektedir. Bu durum, katılımcıları 

zorlayıcı ve oyalayıcı bir faktör olarak görünse bile, bilgisayar ve internetin yoğun 

kullanıldığı bir dönemde, kullanımı kolay arayüzler yardımıyla sorun olmaktan 

çıkacaktır. Web 2.0 ile ortaya çıkan dinamik sanal doku yöresi imkanları, bu duruma 

çözüm olabilecek niteliktedir. Bu araştırmada gerçekleştirilen uygulama, günümüz 

internet kullanıcılarının hali hazırda kullandığı blog, wiki, chat gibi uygulamaların 

bir araya getirilip derlenerek, işbirliğine olanak kılmaktadır. Kullanıcılar, çalışmaya 

başlarken arayüzün karmaşık olduğunu belirtselerde, çok kısa bir sürede kısa yön 

göstericilerle hemen kavramış ve sorunsuz bir şekilde işbirliğini 

gerçekleştirebilmişlerdir.  

Uygulamada kullanılan yazılımın açık kaynaklı olması sayesinde, katı bir sistem 

yerine amaca uygun hale getirilebilecek esnekliğe sahiptir. Bu sayede, farklı işbirliği 

çalışmaları için gerekli düzenlemeleri yapılabilecek, bunu yaparken zaman ve 

donanım bakımından ekstra kaynak tüketmeyecek bir sistem elde edilebilir. Farklı 

yaklaşımların, farklı süreçlerin denenebileceği bir işbirliği ortamı sağlanabilir. 

Kullanılan yazılımlar daha özelleştirilerek daha çeşitli formatlarda (video konferans, 

sesli konuşma) iletişim kurulabilinir.  

Web 2.0 iletişimi temel alan bir yaklaşım olduğu ve iletişime yeni bir boyut 

kazandırdığı için, sanaltasarım stüdyoslarıyla bu konuda örtüşmektedir ve sanal 

tasarım stüdyolarına yeni açılımlar kazandırabilir. Bugün sosyal medya sitelerinin 

bilgi paylaşımındaki rolü ve oluşturdukları geniş topluluk göz önüne alındığında 

benzer bir tasarım ve işbirliği topluluğu oluşturmak mümkün olabilir. Bu durum 

sanal tasarım stüdyolarına sadece tek bir proje sürecini deneyimlemek yerine 

süreklilik kazandıracaktır. Sonuç olarak, Web 2.0 ve sanal tasarım stüdyolarının 

birleşiminden, yeni, esnek, sürdürülebilir bir tasarım stüdyosu ve işbirliği ortamı 

doğacaktır. 
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