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ÖNSÖZ 

 

Bu araştırmanın amacı bütünleşik sanal tasarım stüdyolarında uygulama 

olanaklarının ve kısıtlamaların Türkiye şartları göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmesidir. Türkiye’deki mevcut durumun ve bütünleşik sanal tasarım 

stüdyosu kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle enformasyon 

teknolojilerindeki gelişmeler, bu gelişmelerin mimarlık üzerindeki etkileri, sanal 

tasarım stüdyosu kavramı ve bu kavramla ilgili olduğu kabul edilen diğer bazı 

noktaların öncelikle açıklanması gerektiği düşünülmüştür. Son kısımda ise bu 

amaçla mekansal ve zamansal olarak yayılmış, özellikle yurtdışı bağlantılı çalışan 

firmalar ve kişiler arasında bir anket çalışması yapılmıştır. 
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MĠMARLIK BÜROLARINDA SANAL ORTAMDA ĠLETĠġĠM VE ĠġBĠRLĠĞĠ 

UYGULAMA OLANAKLARI 

ÖZET 

Hızla gelişen enformasyon teknolojileri tüm dünyayı değiştirdiği gibi Türkiye’yi de 

değiştirmektedir. Bu değişimler toplumsal, bireysel ve örgütsel değişimlerdir.  

Tasarım karmaşık ve işbirliğine dayanan bir süreçtir. Aynı zamanda tasarım farklı 

insanların kendi geçmişlerini ve bundan dolayı da tasarım ihtiyaçlarına farklı bakış 

açılarını kattıkları sosyal bir eylemdir. 

İçinde bulunduğumuz döneme bu bağlamda bakıldığında enformasyon 

teknolojilerindeki gelişmelerin mimarlık alanı üzerindeki etkilerinin incelenmesinin, 

sunduğu olanakların belirlenmesinin ve anlaşılmasının büyük önem taşıdığı 

düşünülmüştür. 

Buradan yola çıkarak tez çalışmasının başlangıç kısmını oluşturan “Bölüm 2”de 

enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler anlatılmaktadır.  

Enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler bilgisayar sistemlerindeki gelişmelerle 

başlamaktadır. Bilgisayar sistemlerinin gelişmesi, ucuzlaması ve daha esnek hale 

gelmesiyle işyeri içindeki farklı bölümlerin birbirine erişimi sağlamıştır ve bu da 

kurulmuş olan veri sistemlerinin faydalılığını ortaya çıkaran bir yönelme 

oluşturmuştur.  

Enformasyon teknolojilerinin etkileri genel olarak beş ana başlık altında 

incelenebilmektedir: odağın bireye kayışı, verinin enformasyona dönüşümü, insan – 

bilgisayar ortaklığının gelişimi, merkezi kontrol uygulamalarının geçerliliğini yitirmesi 

ve bilgi tabanlı organizasyonların gelişimi. 

Bölüm 3’de enformasyon teknolojilerinin mimarlık alanındaki etkileri ve katkıları 

anlatılmaktadır. Bu etkiler genel olarak dörde ayrılmaktadır: mimari mekana etkileri, 

mimari tasarıma etkileri, mimari çalışma ortamına etkileri, mimari örgütlere etkileri. 

Enformasyon teknolojilerinin mimari mekan üzerindeki etkileri, geleneksel 

yöntemlerin yerini enformasyon teknolojilerinin desteklediği yeni yöntemlerin alması 

sonucu değişen mekansal ihtiyaçlardan oluşmaktadır. Mimari tasarım üzerindeki 

etkileri, yeni teknolojilerin kullanılmasının sağladığı olanakları ve bunların 

kullanılması sırasında karşılaşılabilcek zorluklardan bahsetmektedir. Çalışma ortamı 

üzerindeki etkileri ise ofis ortamı içerisinde gerek örgütsel gerekse bireysel alandaki 
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değişikleri incelemektedir. Mimari örgütlere etkileri ise firma içerisinde karar verme 

süreçlerindeki değişimleri temel almaktadır. 

Bölüm 4’te sanal tasarım stüdyosu kavramı detaylı olarak açıklanmaktadır. Tasarım 

karmaşık ve işbirliğine dayanan bir süreçtir. Çok nadiren bir tasarımcı müşteri, 

yatırımcı, üretici ya da diğer tasarımcılarla etkileşime geçmeden bir tasarım 

problemine çözüm üretebilir. Geleneksel tasarım stüdyoları tasarımcıların bireysel 

veya bir takımın parçası olarak çalıştığı, proje sürecinde tasarımcıların ihtiyaç 

duydukları bütün araçları ve kaynakları içeren yerlerdir. Sanal tasarım stüdyoları 

temel olarak geleneksel tasarım stüdyolarına çok benzerler. Tasarım stüdyosu 

tanımlamasının başına gelen “sanal” kelimesi eylemin “gerçek olmayan” elektronik 

ortamda geçtiğini ifade etmektedir. Geleneksel tasarım stüdyolarında olduğu gibi 

sanal tasarım stüdyoları da bir “alan”a veya “ortam”a gereksinim duyar ancak bu 

“ortam”a bilgisayarla ulaşılabilir ve ağ üzerinde bir yerlerdedir. Daha da önemlisi 

gerekli ağ yeterliliklerine sahip herhangi bir bilgisayarla bu ortama ulaşılabilinir, 

bulunulmakta olan konum önemli değildir. Bunlara bağlı olarak,  sanal tasarım 

stüdyoları “tasarımcıların küresel konumlarından bağımsız olarak bireysel veya bir 

takımın parçası olarak çalıştıkları yer” olarak tanımlanabilir. 

Sanal tasarım stüdyoları, yaygın sanal tasarım stüdyoları ve merkezi sanal tasarım 

stüdyoları olarak genelde ikiye ayrılmaktadırlar. Yaygın sanal tasarım stüdyolarında 

ağdaki her nokta tümüyle nokta içinde çalışacak bir dizi araç içerir. Bütünleşme bir 

noktadan diğerine enformasyon akışı sağlayacak bir grup uyumlu aracın 

belirlenmesine bağlıdır. Bütünleşme açısından ikiye ayrılırlar: bütünleşik olmayan 

sanal tasarım stüdyoları ve bütünleşik sanal tasarım stüdyoları. Merkezi sanal 

tasarım stüdyoları ise Ağdaki her nokta verilerin desteklenmesi ve tüm noktaların 

iletişim ihtiyacının karşılanması için merkezi sunucunun eşgüdümüyle çalışacak bir 

dizi araca sahiptir. Bu tip ortamlar kullanıcı/sunucu paradigmasıyla çalışırlar ve 

platformlardan bağımsızdırlar. Bu yeni gelişmekte olan ortamın fonksiyonelliği 

internet protokolleriyle ve sanal doku metaforuyla sınırlanmaktadır. Teknolojik 

altyapısı sanal tasarım stüdyosu ortamlarında yüksek derecede özelleştirilebilmeye 

ve kolayca uyum sağlamaya olanak verir. Merkezi ortamlar, masaüstü metaforu ve 

alan metaforu olmak üzere iki şekilde oluşturulabilir. 

Bölüm 5’te bütünleşik sanal tasarımstüdyolarından bahsedilmektedir. Tasarımda, 

yazı ve resim işlemede, iletişimde, çizelgelerde ve enformasyon yönetiminde 

bütünleşik uygulamalar içerir. Bu ortamlardaki nesneler ve bu nesnelere karşılık 

gelen uygulamalar arasındaki büyük uyum işbirliğine dayanan enformasyon 

yönetiminde otomatikleşmeyi ciddi bir biçimde artırır. Teknolojik altyapısı genellikle 
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platformlara bağımlıdır. Bu sebeple mevcut sistemlere uygulanmasında zorluklar 

vardır. Bu problem dikkatli bir seçim ve bileşenlerin düzenlenmesiyle aşılabilir. 

Bütünleşik sanal tasarım stüdyoları, bu bölüm kapsamında, bütünleşme koşulları ve 

arayüz tasarımı, yönetim ve işbirliği, iletişim ve işbirliği ve proje enformasyonunun 

sağlanması, depolanması ve güncelleştirilmesi başlıkları altında 

incelencelenmektedir. 

Bölüm 6’ün konusu mimarlik bürolarinda sanal tasarim stüdyosu uygulama 

olanaklari ve kısıtlamalardır. Ortaklaşa tasarım için bilgisayar desteğinin kullanılması 

henüz gelişiminin ilk evrelerindedir. Enformasyonun ve iletişimin birbirinden farklı 

özelliklere sahip olan bilgisayar, yazılım ve donanımlardan oluşmuş sistemler 

arasında bütünleşmesi için alınması gerekli uzun bir yol vardır. Sanal tasarım 

stüdyolarındaki iletişim kısıtlamaları genel olarak iki ana başlık altında 

incelenebilmektedir: ortamdan kaynaklanan kısıtlamalar, sosyal kısıtlamalar. 

Bölüm 7 ise anket çalışmasını temel alan bir alan çalışmasından ve bunun 

değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Anket çalışması özellikle enformasyon 

teknolojilerini kullanmaya meyilli firmaların yöneticileri arasında yapılmıştır. Bu 

ankette katılımcılardan hangi aşamalarda, hangi yazılımı, ne amaçla kullandıkları 

sorulmuştur. 

Bölüm 8 sonuç kısmını oluşturmaktadır ve genel olarak yapılan çalışmanın ve 

Türkiye’deki durumun değerlendirmesini içermektedir. 
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APPLICATION POSSIBILITIES OF COMMUNICATION AND COLLABORATION 

IN VIRTUAL ENVIRONMENT IN ARCHITECTURAL OFFICES 
 

SUMMARY 

As the whole world, great changes occurs in Turkey because of the the rapidly 

growing structure of information technologies. These are social, personal and 

organizational changes. 

Design is a complex and collaborative process. At the same time design is a social 

action that people reflect their backgrounds and their different dimensions to design 

requirements. 

In this period it’s thought that searching the impacts and defining the possibilites of 

information technologies on architectural issues is very important. 

Accordingly the developments on information technolojies are told the in the first 

part of this thesis. 

The developments on information technology begins with the developments of 

computer systems. By the being easily acquired, becoming more flexible and 

widespread acceptance of computer sytems obtained different departments in a firm 

to access each other. That constituded a trend which revealed the effectiveness of 

the installation of data systems 

In general the effects of information technology is classified in 5 parts: the moving 

focus to individual, transformation of data to information, human-computer 

interaction, demolition of centralised control ideas and the developments of 

knowledge based organizations. 

In chapter 3 the effects and the contributions of information technology on 

architectural issues is told. In general these effects can be classified in four parts: 

the effects on architectural space, effects on architectural design, effects on 

architectural workspace and effects on architectural organizations. 

The substitution of new methods supported by information technology for traditional 

methods caused effects on architectural space like the changes of spatial 

requirements. The effects on architectural design can be summarized as the 

possibilities and the difficulties that can be met on use. In the part “effects on 

architectural workspace” organizational and individual changes within office caused 

by the new technology. “The effects on architectural organizations” is based on the 

changes of decision making process within the office. 
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In chapter 4 the concept of virtual design studios is told. Design is a complex and a 

collaborative process. Rarely a design problem can be solved by the designer 

without interaction of the other designers, clients, experts of other diciplines, 

suppliers, etc. Traditional design studios are the places that designers work as an 

individual or a part of a team where the required resources and tools can be found 

by the project process. Commonly it can be told that the virtual design studios and 

traditional studios are very similar. The word “virtual” expresses that the action 

occurs in the “unreal” electronic environment. As traditional studios, a “space” or an 

“environment” is required in virtual design studios but it can only be reached by 

computers and somewhere on the net. Moreover, it’s possible to access to the 

environment by any computer having capabilities of net, the location is unimportant. 

Accordingly, virtual design studios can be defined as a space that designer work 

individually or as a part of team without locational restrictions. 

Virtual design studio environments are divided into two: distributed virtual design 

studio environment and centralised virtual design studio environment. In distributed 

virtual design studios each of the nodes contains several tools to work within the 

node. Integration depends on a group of appropriate tools to obtain information flow 

from one node to another. The distributed virtual design studios are generally 

divided into two: loosely coupled virtual design studios and tightly integrated virtual 

design studios. The centralised virtual design studio environments are maintained 

with a group of tools to support the data and to meet the communication needs of 

the nodes by the coordination of the central server within the nodes. That type of 

environments work with the paradigm of client/server and are free from the 

platforms. The functionality of this newly grown environment is limited with the 

internet protocols and web metafor. It’s technological infrastructure allows high level 

of customization and easy adaptation in virtual design studio environment. The 

centralised virtual design studios are divided into two metaphors: the desktop 

metaphor and the place metaphor. 

In chapter 5 tightly integrated virtual design studios are told. It contains integrated 

tools for design, text and image processing, communication, scheduling and 

information management. In this environment, the harmony between the objects and 

their equivalent tools automatize the information management based on the 

collaboration. The infrastructure of the technology depends on platforms. That 

creates difficulties to apply it to the existing systems. That problem can be solved by 

a careful selection and the arrangements on components. 
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The tightly integrated virtual design studios are researched in four topics: integration 

agreements and interface design, management and collaboration, communication 

and collaboration, handling project information, library support and currency. 

In chapter 6 the application possibilities and the difficulties of virtual design studios 

in architectural offices. The use of computer support for collaborative design is in its 

first phase. There is a long way for integration of information and communication 

between systems with different configurations of computers, softwares and 

hardware. Generally there are two types of communication difficulties in virtual 

design studios: difficulties caused by the environment and social difficulties. 

Chapter 7 is based on an area work containing a questionaire and the evaluation of 

that questionaire. The questionaire is hold within the managers of firms that have 

tendencies to use the information technology. In this questionaire the participants 

are asked for the tools that they use and their purposes for using these tools. 

In chapter 8 conclusion part takes place and contains evaluation of the study and 

the present condition in Turkey. 
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1. GĠRĠġ 

1960‟lı yıllardan günümüze kadar geçen sürece genel olarak bakıldığında 

enformasyon teknolojilerinin adeta biir patlama yaparcasına geliĢtiği gözlenmektedir. 

Enformasyon teknolojilerindeki bu geliĢme gittikçe artan bir ivme ile toplumsal hayatı 

etkilemektedir. Bu etkiler hem bireyler, hem örgütler hem de toplumsal yapılar 

üzerinde  varlığını hissettirmektedir. 

Mimarlık, özellikle mimari tasarım ve mimari proje süreci göz önüne alındığında, 

iletiĢim odaklı bir alandır. Mimari tasarımda ve mimari proje sürecinde mimarların 

diğer mimarlarla, mühendislerle, tasarımcılarla, üreticilerle, müĢterilerle, taĢeronlarla 

ve hatta yasal onayların alınması ile ilgili mercilerle kuracakları iletiĢim iliĢkileri proje 

sürecinin sağlıklı geliĢimi açısından hayati bir önem taĢımaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında geliĢen enformasyon teknolojilerinin sağladığı olanaklar, diğer bir çok 

alanda olduğu gibi, mimarlık alanında da bir çok kolaylıklar ve fırsatlar sunmaktadır. 

Ancak bu olanaklardan faydalanıldığı oranda gerek bireysel olarak mimarlar gerekse 

mimari örgütler kendilerini bir dönüĢüm içerisinde bulmaktadırlar. 

“Endüstri çağından enformasyon çağına geçiĢ dönemi” olarak adlandırılan içinde 

bulunduğumuz dönem geleneksel yönetim fikirlerinin bırakılıp yenilikçi fikirlerin 

sahiplenildiği bir dönemdir. Bu dönemde odak bireylerin fiziksel yeterliliklerinden 

uzaklaĢıp entellektüel yeterliliklerine kaymıĢtır. Yönetim açısından bakıldığında, 

enformasyon teknolojileri ve küreselleĢmenin birbirini ivmelendiren etkisiyle, endüstri 

çağı boyunca etkisini sürdüren merkezi fikirler etkisini kaybetmeye baĢlamıĢtır. 

Merkezi fikirlerin yerini birey odaklı, zamansal ve mekansal olarak yayılmıĢ 

örgütlenmeler almaya baĢlamıĢtır. Bu yönelimin mimarlık alanındaki etkisi “sanal 

tasarım stüdyosu” kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Ion, Thomson ve 

Mailer (1999), sanal tasarım stüdyolarını “tasarımcıların küresel konumlarından 

bağımsız olarak veya bir takımın parçası olarak çalıĢtıkları yer” olarak 

tanımlamaktadırlar. 

Sanal tasarım stüdyosu kavramı oldukça yeni bir kavramdır ve henüz alması 

gereken uzun bir yol vardır. Ancak gelmiĢ olduğu noktada yapılmıĢ çalıĢmalar ve 

yapılandırılmıĢ örnek stüdyolar incelendiğinde sanal tasarım stüdyoları örgütsel 

açıdan aĢağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000): 
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Sanal Tasarım Stüdyoları 

a. Yaygın Sanal Tasarım Stüdyoları 

● BütünleĢik Olmayan Sanal Tasarım Stüdyoları, 

● BütünleĢik Sanal Tasarım Stüdyoları 

b. Merkezi Sanal Tasarım Stüdyoları 

● Masaüstü Metaforu, 

● Alan Metaforu 

Sanal tasarım stüdyoları özelinde “bütünleĢik sanal tasarım stüdyoları” bu 

çalıĢmanın ana akslarından birini oluĢturmaktadır. Bu kapsamda sanal ortamda 

bütünleĢme koĢulları ve arayüz tasarımı, yönetimsel ihtiyaçlar, iletiĢim ihtiyaçları ve 

proje enformasyonunun sağlanması, depolanması, güncelleĢtirilmesi ve iĢbirliği 

sırasındaki koĢullar incelenmiĢtir. 

Tez kapsamında sanal ortamda iletiĢim ve iĢbirliği uygulama olanakları ve 

kısıtlamalar araĢtırılmıĢ ve Türkiye Ģartlarını belirleyebilmek amacıyla inĢaat 

sektöründe faaliyet gösteren firmalar dahilinde bir anket çalıĢması yapılmıĢtır. 

Anketler e-posta yoluyla dağıtılmıĢtır ve yollandığı kiĢiler ve firmalar enformasyon 

teknolojilerini kullanma potansiyeline sahip (özellikle mekansal ve zamansal olarak 

dağıtılmıĢ firmalar, örneğin merkezi Türkiye‟de bulunan yurtdıĢı bağlantılı çalıĢan 

Ģirketler veya bunlarda çalıĢan mimarlar ve inĢaat mühendisleri gibi) firmalar ve 

kiĢiler arasından seçilmiĢlerdir. 

1.1. Tezin Amacı 

Bu çalıĢmanın amacı geliĢmiĢ enformasyon teknolojilerinin mimarlık alanına 

sunduğu olanaklardan biri olan “sanal tasarım stüdyosu” kavramının irdelenerek 

mimarlık bürolarında sanal ortamda iletiĢim ve iĢbirliğinin Türkiye‟deki uygulama 

olanaklarının ve karĢılaĢılabilecek kısıtlamaların belirlenmesidir. 

1.2. Tezin Kapsamı 

Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda enformasyon teknolojilerinin geliĢimi 

incelenmiĢ ve bireysel, örgütsel ve toplumsal alandaki etkileri irdelenmiĢtir. Bu etkiler 

doğrultusunda enformasyon teknolojilerinin mimari alanındaki uygulamalara etki ve 

katkıları araĢtırılmıĢtır. 
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“Sanal tasarım stüdyosu” ve onun alt parçalarından biri olan “bütünleĢik sanal 

tasarım stüdyoları” incelenmiĢ ve sanal tasarım stüdyolarının kurulumunda  ve 

kullanımında önemli olabilecek noktalar gözden geçirilmiĢtir. 

Bu araĢtırma kapsamında EK-A‟da gösterilmekte olan bir anket çalıĢması 

yapılmıĢtır. Yapılan literatür araĢtırmaları ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi 

sonucunda Türkiye‟deki mevcut durum belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

1.3. Tezde Ġzlenen Yöntem 

Bu tez çalıĢması izlenen yöntem açısından iki kısımdan oluĢmaktadır. Ġlk kısım 

seçilen konu ve bu konu ile ilgili olabileceği düĢünülen konular hakkında yoğun bir 

literatür taramasından oluĢmaktadır. Bu tarama sırasında dikkat edilen nokta, 

konunun enformasyon teknolojileri gibi kendini çok kısa zaman aralıklarında 

yenileyebilen bir alan olmasından dolayı, mümkün olduğunca son beĢ yıl içerisindeki 

araĢtırmalara, kitaplara, makalelere ve konferanslara odaklanmıĢ olduğudur. Ayrıca 

tezin konusu ile tam olarak örtüĢmeyen, bazıları farklı disiplinlere ait (inĢaat 

mühendisliği, sanal doku sayfası yayıncılığı, çoğulortam üretimi, eğitim gibi) birçok 

kaynak, alıntı yapılmadığı için kaynak listesinde gösterilmese de, gözden geçirilmiĢ 

ve yorumlanarak çalıĢma içerisinde yerini almıĢtır. 

Ġkinci kısım ise bir anket çalıĢmasını içeren alan çalıĢmasından oluĢmuĢtur. Bu 

çalıĢmada kullanılan ankette katılımcılardan hangi aĢamalarda, hangi yazılımı, ne 

amaçla kullandıkları sorulmuĢtur. Katılımcılar özellikle enformasyon teknolojilerini 

kullanma potansiyeline sahip olan firma ve kiĢiler arasından seçilmiĢlerdir. 
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2. ENFORMASYON TEKNOLOJĠLERĠNĠN GELĠġĠMĠ 

Özel iĢ yerlerindeki ilk bilgisayar sistemleri faturalandırma, satın alma ve ücret 

bordrolarının hazırlanması için kurulmuĢtur. Bilgisayar sistemleri geliĢtikçe, 

ucuzladıkça ve daha esnek hale geldikçe iĢyeri içindeki farklı bölümlerin birbirine 

eriĢimi sağlandı ve bu da kurulmuĢ olan veri sistemlerinin faydalılığını ortaya çıkaran 

bir yönelme oluĢturdu. EriĢimin geniĢlemesi sadece maliyetlerde efektifliği getirmedi 

aynı zamanda toplam üretkenliği ve yönetimin etkinliğini de artırdı. ġirket içinde 

farklı bölümlere eriĢim varolan verilerin Ģirketin amaçlarına uygun olarak kullanılmak 

üzere farklı bir mantıksal yapılanma ile değerlendirilmesine yol açtı. Örneğin, üretim 

tahmin Ģemalarında oluĢturulan veriler aynı zamanda hedeflenen pazarların 

planlanmasında, reklamların düzenlenmesinde veya Ģirketin kapital ihtiyaçlarının 

tahmininde kullanılmaya baĢlandı. 

Erken dönem veri yönetim sistemleri basit iĢ makinelerinin  tasarım stratejileri ile ve  

sadece belirlenmiĢ bir iĢi yapmak üzere tasarlanmıĢlardı. Bu problemin kaynağı ise 

veri iĢleme endüstrisinden yazılım endüstrisine kadar geniĢleyen bir yelpazeyi 

kapsıyordu. COBOL gibi “yüksek derecede” ticari dillerin ortaya çıkmasıyla sistemler 

donanıma daha az bağımlı hale gelmeye baĢladılar. 

John Walker1 bilgisayarın geçirdiği evrimleri beĢ ana kısma ayırmaktadır: 

a. Plugboard‟ların kullanıldığı sadece kısıtlı komut setlerinin uygulanabildiği 

bilgisayarların üretilmesi; 

b. Delikli kartlarla çalıĢan, daha fazla veri girdisi ve daha kompleks rutinlerin 

uygulanmasına olanak veren bilgisayarların ortaya çıkıĢı; 

c. Komutların doğrudan girilebildiği ve değiĢtirilebildiği klavye ve monitörlü 

bilgisayarlarin üretilmesi; 

d. Kullanıcıların karmaĢık komut ve rutinleri ezberlemek zorunda olmadığı menü 

tabanlı programların ortaya çıkıĢı; 

                                                

1
 John Walker: Yazılım devlerinden biri olan Autodesk‟in önemli isimlerinden biri 
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e. Mouse yardımıyla iĢaretleme ve tıklama yaparak kullanılan kullanıcı grafik 

arayüzlü sistemlerin ortaya çıkıĢı; 

Bertol (1997), bu geliĢim Ģemasının son aĢamasının sanal gerçeklik olacağını 

öngörmektedir. 

Bilgisayar teknolojilerinin geliĢimi sadece yazılım ve donanımların geliĢmesiyle 

sınırlı kalmadı. Bilgisayarların askeri ve bilimsel amaçlarla kullanımını daha faydalı 

hale getirmek için bilgisayar ağları kurulmaya baĢlandı. 1957‟de Amerikan Savunma 

Bakanlığına bağlı bir araĢtırma kurumu olan Advanced Research Project Agency 

(ARPA), merkezi olmayan ve göreceli olarak daha az hataya izin veren tamamen 

yaygın yapılı bir bilgisayar ağı oluĢturdu. Bu ağ tamamen askeri amaçlarla 

kurulmuĢtu ve amacı farklı noktalarda bulunan askeri noktaların gizli olarak 

haberleĢmelerinin sağlanmasıydı. Bu ağ daha sonra internetin altyapısını oluĢturan 

ARPANET‟e dönüĢtürüldü.Ġnternetin tarihsel geliĢimi Tablo 2. 1‟de özetlenmiĢtir. 

Enformasyonun ve bilginin bilgisayarda temsil yöntemleri geçen 40 yılda 

araĢtırmalara konu olmuĢtur, özellikle de “yapay zeka” alanında (Ginsberg, 1993). 

Ancak bu çalıĢmalar genellikle küçük uygulama alanlarında kalmıĢtır ve bilgisayar 

bilimleriyle ilgili dar bir çevre dıĢında yaygın bir ilgi çekememiĢtir. 

Endüstri Çağından Enformasyon Çağına geçiĢ hayatımızda sadece bir takım 

değiĢimler oluĢturmadı, aynı zamanda bu değiĢimin hızını da ivmelendirdi. Önemli 

olaylar arasındaki süreler gerçekte kısalmaya baĢlarken, iki olay arasında geçen 

zaman sanki yavaĢlamaya baĢladı (Kurzweil, 1999). 
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Tablo 2. 1. Ġnternetin geliĢim süreci (Zidarich, 2002) 

1957  Sovyetler Birliği ilk yapay uydu olan Sputnik‟i uzaya gönderdi, 

 Amerikan Savunma Bakanlığına bağlı bir araĢtırma kurumu olan Advanced 
Research Project Agency (ARPA – http://www.arpa.mil/ ), merkezi olmayan 
ve göreceli olarak daha az hataya izin veren tamamen yaygın yapılı bir 
bilgisayar ağını askeri amaçlarla kullanılması amacıyla oluĢturdu. 

1969  Amerikan Savunma Bakanlığı ARPA‟yı düĢman saldırısı karĢısında 
kullanmak üzere bir sistem geliĢtirmesi için görevlendirdi ve ARPAnet 
kuruldu, 

 Ġlk fiziksel ağ California‟da kuruldu ve  dört noktaya bağlandı: Los 
Angeles‟ta University of California ve Stanford University, Santa Barbara‟da 
University of California ve University of Utah. 

1971  ARPAnet yayılmaya baĢladı. Yılın sonlarına doğru 15 üniversite ve enstitü 
ARPAnet‟e dahil edilmiĢti. 

1972  ARPAnet üzerinde ilk elektronik posta sistemi kuruldu. Bir yıl sonra ilk 
uluslararası bağlantılar Ġngiltere‟yle ve Norveç‟le yapıldı. 

 ARPAnet‟e banzer bir takım ağlar oluĢmaya baĢladı (usenet, BITNET, 
CSFNET gibi). 

1973  ARPA ismini, Ġngilizce‟de savunma anlamına gelen defence kelimesinin ilk 
harfini alarak, DARPA (http://darpa.mil/) olarak değiĢtirdi. 

1975  Uydu yardımıyla ilk okyanus ötesi bağlantı Hawaii ve Ġngiltere arasında 
oluĢturuldu ve ilk TCP deneyleri Stanford Üniversitesince gerçekleĢtirildi. 

1979  Usenet kuruldu (Haber grupları oluĢturulmaya baĢlandı ve kullanıcılar 
çevrimiçi fikir alıĢveriĢlerinde bulunmaya, tartıĢmaya baĢladılar). 

1980  ARPAnet kapatıldı. 

1981  BITNET elektronik posta adresi, sunucu listeleri ve dosya transferi (FTP) 
hizmetleri vermeye baĢladı. 

1982  Amerikan Savunma Bakanlığı TCP/IP standartlarını açıkladı. 

1983  ARPAnet‟in askeri kanadı MILNET olarak yeniden kuruldu ve Savunma 
Veri Ağı‟yla bütünleĢtirildi. 

1984  ARPAnet‟e bağlı bilgisayarların sayısı 1000‟i geçti 

 Yeni bir endüstri dalı ortaya çıktı: kiĢisel bilgisayar endüstrisi 

 Alan adı sistemi oluĢturuldu. Alanlar:com (commercial), org (organization), 
edu (education) gibi. 

 William Gibson „Neuromancer” adlı romanında “siberuzay” terimini kullandı. 

1985  Teknolojiler ve mekanizmalar bugünkü internetin altyapısını oluĢturdu, 

 WELL (Whole Earth „Lectronic Link) http://www.well.com/ kuruldu. 

1986  Amerikan Ulusal Bilim Kurumu (NFS) NFSNET‟i kurdu. Kar amacı 
gütmeyen bu ağ zamanına göre çok güçlü bilgisayarlardan oluĢturulmuĢtu 
ve internet için gerekli teknolojik tabanı oluĢturdu  

1987-89  1987‟de 10,000, 1989‟da 100,000 bilgisayar sınırı aĢıldı. Aynı yıl NFSNET 
sisteminin hızı 30 kat artacak Ģekilde geliĢtirildi, 

 IRC(Internet Relay Chat) piyasaya sürüldü, 

1990  Ticari iletiĢim Ģirketleri internet trafiğinden pay alabĢlmek için kendi veri 
sistemlerini oluĢturmaya baĢladılar 

1991  Ġlk arama motoru olan yazı bazlı Gopher piyasaya çıktı. 

1992  Ağa bağlı bilgisayar sayısı 1,000,000 sınırını aĢtı 

1993  Grafik arayüzlü ilk tarayıcı olan Mozaik University of Illinois‟da geliĢtirildi. 

1994  Yahoo (http://www.yahoo.com/ ) kuruldu. 

1995-2001  1993‟ten sonra ağa bağlı bilgisayar sayısı patlama denebilecek seviyede 
arttı. 

 Ġnternet‟e eriĢim ucuzladı, kolaylaĢtı ve geniĢledi. 

http://www.arpa.mil/
http://darpa.mil/
http://www.well.com/
http://www.yahoo.com/
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2.1. Odağın Bireye KayıĢı 

Endüstri Çağı fiziksel ürünlere ve insan gücüne dayalı makineleĢmiĢ kitlesel üretimi 

maksimize etmeye önem vermiĢtir. IĢi mekanikleĢtirirken bireyleri merkezi, hiyerarĢik 

ve otoriter bir tavırla kontrol ve organize etmeye odaklanmıĢtır (ġekil 2.1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.1. Enformasyon Çağında DeğiĢen Odak (Pohl, 2000) 

Enformasyon çağında odak, insanın fiziksel yeterliliklerinden entellektüel 

yeterliliklerine ve bireylerin potansiyellerine kaymıĢtır. Kitlesel üretim yerini bilgisayar 

kontrollü üretime, fiziksel ürünler yerlerini sanal ürünlere, bilgi üretimine ve 

iĢletilmesine bırakmıĢlardır. Entellektüel özelliklere verilen önem, enformasyon için 

artık elle yapılan kağıt üzerindeki enformasyon akıĢının karĢılayamayacağı kadar 

büyük bir ihtiyaca ve benzeri görülmemiĢ bir arzuya yol açtı. Gerekli olan 

enformasyon akıĢının sağlanması yolunda yapılan ilk iyileĢtirme, sayısallaĢtırılmıĢ 

verilerin yüksek hızlı aktarımına imkan veren küresel iletiĢim altyapısının 

oluĢturulmasıydı. 

Ġkinci aĢama ise verilerin bir enformasyon biçimiymiĢ gibi değerlendirilmesine olanak 

veren nesne bazlı veri iĢleme modellerinin oluĢturulması ve bunların bilgisayar 

tabanlı sistemlerde analizi ve iĢlenmesiydi. Geçtiğimiz on yılda enformasyon 

sunumu ve otomatik analiz yönetimi yeterlilikleri dikkat çekici bir biçimde artmıĢtır. 

Bu ortamda toplum enformasyon merkezli hale gelmiĢtir ve teknoloji günlük 

hayatımızın her alanını kontrol eder hale gelmiĢtir (ġekil 2.2). 

 

Endüstri Çağı 
 

● Fiziksel ürünler 
● ĠĢin otomasyonuna 

odaklanma 
● Fiziksel ve kağıt bazlı 

enformasyon akıĢı 
● Bolluğun imal edilen 

ürünlerle sağlanması 
● Seri üretim 
● Toptan satıĢ 
● MüĢteri servislerinin 

mükemmelliğine odaklanma 
● SatıĢ sonrası yardım 
● Insan gücüne dayalı 

büyüme 

Enformasyon çağı 
 

● Sanal ürünler 
● Bilginin üretimine ve 

iĢletilmesine odaklanma 
● Sanal ve sayısallaĢtırılmıĢ 

bilgi akıĢı 
● Enformasyon ve bilgiye 

dayalı bolluk 
● Seri üretimin özelleĢtirilmesi 
● Bireysel pazarlama 
● Uygun koĢullarda kiĢiye 

özel çözümler sunulması 
● SatıĢ öncesi hizmet 
● Bireysel bilgiye dayalı 

büyüme 
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ġekil 2.2. DeğiĢimin göstergeleri (Pohl, 2000). 

Artan gelir durumu, enformasyon iliĢkili ürün ve bilgi göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir. Ayrıca bireylerin yaptıkları iĢte daha özgür tavırlar 

koyabilmelerinin sebebi de budur. Bu eğilimin yakalanmasını sağlayan enformasyon 

çağına geçiĢteki ilk öncüler her türlü verinin sayısallaĢtırılması, veri iĢleme 

araçlarının düĢen maliyeti ve iletiĢim hizmetlerinin yaygınlaĢmasıdır (Pohl, 2000). 

ġirketlerin ofislerdeki fonksiyonları bilgisayar kontrollü aletler kullanarak otomatize 

etmeye baĢlamaları otomasyon yönelimini ivmelendirmiĢtir. Bunun sonucunda 

teknolojinin fiyatı düĢmüĢ ve buna karĢılık satıĢ hacmi ve üretim seviyesi artmıĢtır, 

yeni ürünler daha fazla insan için daha kolay ulaĢılabilir olmaya baĢlamıĢtır. 

Yeni teknolojiler sonucu, Ģirket yapılarında köklü değiĢiklikler yaĢanmıĢtır. Bu 

değiĢiklikler çalıĢma ortamı ihtiyaçlarında da büyük etkiler yapmıĢtır. Insan gücüne 

daha az ihtiyaç duyulurken nitelikli personel ihtiyacında artıĢ olmuĢtur. Farklı 

yönetimsel kademelerdeki çalıĢanlar arasındaki iletiĢim daha yoğun bir hal almıĢtır. 

2.2. Verinin Enformasyona DönüĢümü 

Endüstri Çağından Enformasyon Çağına geçiĢte karĢımıza çıkan en büyük 

farklılıklardan biri veri ile enformasyon arasındaki iliĢkidir. Son 15 yılda endüstri ve 

ticaret sektörü, ellerinde bulunan çok büyük miktarlardaki verinin, bunların 

düzenlenmemiĢ olmasından dolayı ne kadar iĢe yaramaz olduklarını farketmiĢ ve bu 

büyük veri havuzunu amaçlarına yönelik olarak düzenlemek için oldukça büyük 

gayret göstermiĢlerdir. 

Enformasyon teknolojileri hayatın her alanını etkiledi 
ve toplum medyaya yogunlaĢtı. 

Ekonomi enformasyon merkezli hale geldi ve gelir 
artıĢları enformasyon iliĢkili ürünlere ve bilgilere 

dayandırıldı. 

Uzaysal ve konumsal sınırlamaların kalkmasıyla 
dünya küresel bir pazar haline geldi. 

Bireyler kendilerine yetmeye baĢladılar ve iĢ 
alanlarında daha bağımsız çalıĢmaya baĢladılar. 

YaĢam kalitesini artırmaya çalıĢan ve enformasyonla 
iliĢkili Ģirketlerde çalıĢanların sayısı arttı 
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ġekil 2.3. Enformasyonun AĢırı Yüklenmesi Miti (Pohl, 2000) 

ġekil 2.3‟te gördüğümüz gibi veriden bilgiye giden yolu genel olarak dörde 

ayırabiliriz: 

● Ham (düzenlenmemiĢ) veri 

● Nitelikli (düzenlenmiĢ) veri 

● Enformasyon (iliĢkilendirilmiĢ veri) 

● Bilgi (yorumlanmıĢ ve kurallara bağlanmıĢ veriler) 

Veriler birbirleriyle iliĢkisi olmayan sayı ve kelimelerden oluĢurlar. ġekil 2.4‟te 

görüldüğü gibi “Ģehir”, “köpek”, “Salı”, “yağmur”, “santimetre”, “dakika” kelimeleri bir 

veri grubunu oluĢturabilir. Eğer bu veriler bir araya getirilerek “Salı günü Ģehre 

dakikada on santimetre yağmur yağdı” Ģeklinde bir cümle oluĢturulursa bu bir 

enformasyondur. Ve bu enformasyondan yola çıkılarak “bu Ģiddette yağıĢlar sel 

oluĢturabilir” Ģeklinde bir sonucu varılırsa bu bilgidir. 

 

BĠLGĠ 
(YORUMLANMIġ VE 

KURALLARA BAĞLANMIġ) 

ENFORMASYON 
(ĠLĠġKĠSEL AÇIDAN 

ZENGĠN) 

NĠTELĠKLĠ VERĠ 
(DÜZENLENMĠġ) 

HAM VERĠ 
(DÜZENLENMEMĠġ) 

DÜġÜK HACĠMLĠ 

YÜKSEK HACĠMLĠ 

YÜKSEK DEĞERDE 

DÜġÜK DEĞERDE 
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ġekil 2.4. Veri, enformasyon ve bilgi (Pohl, 2000) 

Bağlam, normalde sadece insanın biliĢsel yeteneklerine bağlıdır. Bilgisayarlar söz 

konusu olduğunda, verinin enformasyona dönüĢümü sırasında yapılan 

iliĢkilendirmeler insan kullanıcılar tarafından yapılır. ġekil 2.5‟te veri – insan kullanıcı 

– bağlamsal iliĢkiler sonucu ortaya çıkan bilgi arasındaki kesiĢim gösterilmektedir. 

Bilgisayarlar ilk sahneye çıkmaya baĢladıklarında yoğun olarak veri iĢleme araçları 

olarak kullanılıyorlardı. Örneğin 1980‟lerde bilgisayar merkezleri dendiğinde akla veri 

iĢlenen merkezler geliyordu. Bu sebeple bilgisayarların yaygınlaĢması ilk baĢlarda 

uzman kullanıcılara olan ihtiyaçta bir artıĢa sebep olmadı (ġekil 2.6‟dan da 

anlaĢıldığı gibi bağlam konusu bilgisayarlardan ayrı ele alınıyordu). Bilgisayarların 

veri iĢleme araçlarına indirgenmiĢ olmalarının bugün karĢımıza çıkardığı sonuç, 

bilgisayarların karar alma süreçlerinde olması gereken noktadan uzakta kalmasına 

yol açmaktadır. 

 

 

 

 

      ġehir 
  Köpek 
                Salı 
Yağmur 
        Santimetre 
 
    Dakika 
 

Veriler sayılardan ve 
kelimelerden 
oluĢurlar 

Salı günü Ģehre 
dakikada on 
santimetre 
yağmur yağdı 
 

Enformasyon sayıların ve 
kelimelerin birbirleriyle 
ilĢkilendirilmiĢ halidir 

bu Ģiddette 
yağıĢlar sel 
oluĢturabilir 
 

Bilgi enformasyondan 
çıkarımlar yapılarak 
elde edilir 
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ġekil 2.5. DesteklenmemiĢ problem çözümü 

 

ġekil 2.6. Kısıtlı veri iĢleme desteği (Pohl, 2000) 

   001001101 
VERĠ 

90%    ada 
 Salı   18:00 
   Tropik 
101110100 
 

BAĞLAM 

“Tropik adalarda yağmur 
genellikle akĢam üzerleri 
yağar.” 

Enformasyon 

 

ĠNSAN 
KULLANICI 

      

ĠNSAN 
TARAFINDAN 
ELDE EDĠLEN 

YENĠ BĠLGĠ 

ĠNSAN TARAFINDAN 
ELDE EDĠLMĠġ 

KULLANILMAYAN EK 

BĠLGĠ 

ĠNSAN TARAFINDAN 
ELDE EDĠLMĠġ 

KULLANILMAYAN EK 

ENFORMASYON 

   001001101 
VERĠ 
90%    ada  Tropik 
 Salı   18:00 
101110100 
 

BĠLGĠSAYAR 
Veri ĠĢleme Yeteneği 

(Önceden TanımlanmıĢ 
Çözümler) 

 
 

    ĠNSAN 

KULLANICI 

ENFOR-

MASYON 

BAĞLAM 
“Tropik adalarda yağmur 
genellikle akĢam üzerleri 

yağar.” 

BĠLGĠSAYAR: SADECE VERĠNĠN TEMSĠLĠ 

BĠLGĠSAYAR 
TARAFINDAN 
ELDE EDĠLMĠġ 

ġU ANDA 
KULLANILMAYAN 

VERĠ 

ġU ANDA 
KULLANILMAYAN 

ĠNSAN/BĠLGĠSAYAR 

YETENEKLERĠ 

ĠNSANLAR 
TARAFINDAN 

YORUMLANMIġ 
VERĠTABANLARI 

 

ĠNSANLAR TARAFINDAN 
OLUġTURULMUġ 

KONUYLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ 
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ġekil 2.7‟de insan karar vericilerin sınırlı bilgisayar desteğiyle mevcut iletiĢim 

olanaklarını kullanarak (telefon, fax, e-posta, mektup, yüz yüze görüĢmeler) 

yaptıkları tipik bir iĢbirliği gösterilmektedir.sanal olarak her uzman kullanıcı çeĢitli 

bilgisayımsal2 iĢlemleri gerçekleĢtirmek için bilgisayar kullanır. Bu bilgisayarların 

ağla bağlanmıĢ bir ortamda bir takım veri paylaĢım yetenekleri vardır, ancak insan 

karar vericiler karar verme iĢlemleri yapılırken bu yeteneklerden doğrudan 

faydalanamazlar. Her bilgisayar kullanıcısına ham veri iĢlemede yardımcı olur. 

Verinin yorumlanması, bilginin ortaya çıkarılması ve iĢbirlikçi takım çalıĢmasının 

gerektirdiği karmaĢık karar verme mekanizmaları uzman kullanıcıların varlığını 

zorunlu kılar. Diğer bir deyiĢle bilgisayarlar enformasyon eriĢimi olmadan, sınırlı bazı 

bağlamsal sonuçlarla, yaygın iĢbirlikçi problem çözme alanlarında kullanılamazlar. 

 

ġekil 2.7. kısıtlı bilgisayar desteği (Pohl, 2000) 

Bu bağlamda bilgisayarların sağladığı imkanlarla iĢ dünyası ve örgütsel yapılarda 

kullanımının kısa bir tarihi açılımını vermek faydalı olabilir. Maliyeti karĢılanabilir 

aletler olarak bilgisayarların piyasaya çıkması 1960‟lara rastlar. Bu sırada 

bilgisayarlar genellikle faiz oranı tabloları ve değer düĢürme tabloları gibi sayısal 

hesaplamalar yapmak için kullanılıyorlardı (ġekil 2.8). 1970‟lerin ilk yıllarından 

itibaren bu bilgisayımsal iĢler içine muhasebecilik, kayıt depolama ve rapor üretimi 

de girmeye baĢladı. Hesap tutma, ücret ödeme gibi bıktırıcı fonksiyonlar 

                                                
2
 “computational” kelimesine karĢılık olarak kullanılmıĢtır. 
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bilgisayarlara devredilmeye baĢlandı. 1970‟lerin sonuna doğru bilgisayarlar geliĢmiĢ 

otomasyon araçları olarak üretkenliği artırıcı bir Ģekilde kullanılmaya baĢlandı. 

 

ġekil 2.8. Ticari Ġstihbaratın GeliĢimi (A) (Pohl, 2000) 

1980‟lerin baĢlarında (ġekil 2.9) iĢ dünyası, bilgisayarların güvenilir, performansı 

sürekli ve geliĢmeye açık olduğu konusunda yeterli güvene sahip oldu. Buna bağlı 

olarak Ģirketler iĢ akıĢlarını bilgisayarların fonksiyonel bütünleĢmesinin bir parçası 

olacak Ģekilde geliĢtirdiler. Daha geliĢmiĢ ofis yönetim uygulamaları iĢ akıĢını bizzat 

kendileri yapılandırdılar. 1980‟lerin sonlarına doğru bu yaklaĢımlar sonucu Ģirketler, 

sadeleĢtirme, akıĢkanlık ve küçülme gibi kavramların öne çıktığı yaklaĢımlarla 

yapısal değiĢiklikler geçirdiler. Bir çok fonksiyonel pozisyonlar ve bazı bölümler 

yerlerini ofis otomasyon sistemlerine bıraktılar. 1990‟ların baĢında göze çarpan en 

önemli problem, büyük miktarlardaki ham verinin depolanmasıydı ve geliĢtirilmiĢ 

veritabanı yönetim sistemlerinin (DBMS) ortaya çıkmasıyla bu sorun halledildi. Ham 

veriler nitelikli veritabanlarına dönüĢmeye baĢladı. 

1990‟ların ortalarında (ġekil 2.10) rekabetçi ortamın kızıĢmaya baĢlamasıyla veri 

analizinde ve cevap oluĢturmada daha hızlı, Ģablon belirleme yetenekleri daha kesin 

sistemlere ihtiyaç doğdu. Bu süreçte veri-dokuevleri3, veri savaĢları4 ve çevrimiçi 

                                                
3
 Veri-dokuevleri: “data-warehouse” kavramına karĢılık olarak kullanılmıĢtır. 
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analitik iĢleme5 kavramları tasarlandı ve kısa sürede gerçekleĢtirildi (Humpries et al. 

1999). Bu dönemde ticari eğilimin, pazar paylarına ve müĢteri tercihlerine dair 

enformasyon akıĢının sürekliliğini elde etmek istemesi, “ticari istihbarat” kavramının 

rahatça kullanılmasını sağladı. 

 

ġekil 2.9. Ticari Ġstihbaratın GeliĢimi (B) (Pohl, 2000) 

1990‟ların sonunda Ģirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri internet  tabanlı küresel  

e-ticaret ortamlarında gerçek zamanlı olarak varolmalarını gerektiren bir hal aldı. 20. 

yüzyılın sonlarında iĢ dünyası veri iĢleme ortamlarının kısıtlamalarından ciddi bir 

biçimde sıkılmaya baĢladı. E-ticaret ortamı müĢteri profilleri toplamak açısından çok 

çekici olanaklar sunuyordu, bu profiller sayesinde büyük gelir potansiyeli taĢıyan 

çevrimiçi pazarlama stratejileri kolaylıkla geliĢtirilebiliyordu. Ancak ham verilerden 

otomatik olarak nitelikli enformasyon elde edilmesine yönelik beklentiler mevcut 

yöntemlerden dolayı karĢılıksız kalıyordu. Bu yöntemler basit anahtar sözcüklerin 

kullanılmasından karmaĢık dil-iĢlem araçları kullanarak istatistiki ve deneysel 

sonuçlar oluĢturmaya kadar geniĢleyen bir açılım sergiliyordu (Denis, 2000 ve 

Verity, 1997). Sorunun temeli aslında ġekil 2.6‟da da görüldüğü gibi bilgisayarlarca 

                                                                                                                                     
4
 Veri savaĢları: ”data marts” kavramına karĢılık olarak kullanılmıĢtır. 

5
 Çevrimiçi analitik iĢleme: “On-Line Analytical Processing (OLAP)” kavramına karĢılık olarak kullanılmıĢtır. 
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iĢlenmiĢ verilerin yorumlanmasının oldukça büyük oranda insan kullanıcıya 

bırakılmıĢ olmasıydı. 

 

ġekil 2.10. Ticari Ġstihbaratın GeliĢimi (C) (Pohl, 2000) 

2.3. Ġnsan – Bilgisayar Ortaklığının GeliĢimi 

Kavramsal olarak enformasyonun bilgisayarda temsili için ġekil 2.6‟daki bağlam 

dairesinin bilgisayar dairesine doğru kaydırılması gerekir (ġekil 2.11). Bu, verinin 

bağlamsal bir çerçevede bilgisayara enformasyonmuĢ gibi girilmesini sağlar. Veri, 

bağlam ve insan kullanıcı dairelerinin kesiĢimindeki enformasyon ve bilgi 

bilgisayarda tutulmaktadır. Pratikteki uygulamalardan en yaygın olanlarından birinin 

kavramsal diyagramı ġekil 2.11‟de gösterilmiĢtir. 

Daha önce ġekil 2.4‟te gösterildiği gibi enformasyonun temel elemanları, veriler ve 

iliĢkilerdir. Enformasyonun bilgisayarda temsilinde verilerin sunulması kadar 

iliĢkilerin sunulması da önemlidir. Bu konudaki en faydalı yaklaĢımlardan biri özel 

uygulama sunucularında nesne modelleri biçiminde bir ontoloji tanımlamaktır. 

Burada sunucuda yer alan nesnelerin ve bu nesneler arasındaki iliĢkilerin 

tanımlanması gerekir (ġekil 2.12). 
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ġekil 2.11. Erken Dönem Ġnsan-Bilgisayar Ortaklığı (Pohl, 2000). 

 

ġekil 2.12. Tipik Bir Nesne Modelinin Dallanması (Pohl, 2000). 
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Fiziksel (örneğin otomobil, insan, bina, vs.) ya da kavramsal (örneğin olay, 

mahremiyet, güvenlik, vs.) her olay davranıĢsal karakteristik çerçevesinde 

tanımlanmalıdır. Örneğin, otomobil bir kara taĢıtıdır. Kara taĢıtları kümesinin bir 

elemanı olarak kümesinin tüm özelliklerini miras alır ve bazı özel karakteristikleri 

kümeye ekler (ġekil 2.13). Benzer olarak kara taĢıtları, taĢıtlar kümesinin bir 

elemanıdır. Özelliklerin alt gruplara aktarılması konusunda C++ (Stroustrup, 1987), 

ve Java (Horstmann ve Cornell, 1999) gibi nesne yönelimli bilgisayar dilleri oldukça 

güçlü bir yardım sunarlar. 

 

ġekil 2.13. Nesne modeli – Miras Yöntemi (Pohl, 2000) 

Bununla birlikte nesnelerin karakteristiğinden ve özelliklerin alt gruplara miras 

kalması konusundan daha önemlisi nesneler arasındaki iliĢkilerdir. ġekil 2.14‟te 

gösterildiği gibi otomobiller bizzat kendi baĢlarına nesne olarak nitelenebilecek 

bileĢenlerden oluĢurlar. Örneğin, tipik olarak her otomobilin bir motoru, bir direksiyon 

sistemi, bir elektrik güç ünitesi ve bir fren ünitesi vardır. Genellikle fosil yakıt 

kullanırlar, klima sistemleri vardır ve bazılarında yol bilgisayarları için geliĢtirilmiĢ 

yön bulmaya yarayan sistemleri vardır. Bazı sebeplerden dolayı bu sistemleri, 

otomobilin alt sistemleri olarak değil de doğrudan nesne olarak sınıflandırmak daha 

avantajlı bir durum yaratabilir. Bunun birinci faydası daha sonra yapılacak bir 

ebeveyn-çocuk seçiminde daha esnek tercih olanakları sunabilmesidir. Çünkü 

örneğin birkaç çeĢit klima sistemi ve birkaç çeĢit otomobil tipi vardır. Ġkincisi klima 

sistemi kendi içinde ısı kontrol ünitesi, soğutma ünitesi, dağıtım sistemi gibi 
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bileĢenlere bölünür. Üçüncüsü bu bileĢenlerin ayrı ayrı nesnelermiĢ gibi ele alınması 

onlar hakkında daha fazla detayın arĢivlenmesine ve iliĢkilendirilmesine imkan verir. 

Son olarak bu nesnelerle ilgili olarak yapılacak herhangi bir düzeltme otomatik 

olarak iliĢkilendirilmiĢ nesnelere yansır. Örneğin bir otomobil kullanım ömrü 

sırasında bir klima sistemi değiĢimi geçirebilir. Bu durumda otomobili kayıtlardan 

tamamen silmek yerine sadece klima sistemi silinir ve yerine yeni klima sistemine ait 

bilgiler girilir. 

 

ġekil 2.14. Nesne Modeli – iliĢkiler (Pohl, 2000) 

Bilgisayarda bir ontolojinin yapılandırılmasıyla enformasyonun nasıl temsil 

edilebileceği ġekil 2.15‟te gösterilmiĢtir. Uluslararası kabul görmüĢ bir standart olan 

ASCII6 sayıları, alfabetik karakterleri ve bir çok diğer sembollerin temsili için 0 ve 1 

rakamlarından oluĢan setleri kullanan basit bir dijital kod oluĢturmuĢtur. Bu bize 

“Polis Arabası Grant KavĢağındaki köprüyü geçiyor” cümlesini bilgisayar ortamında 

temsil etmemize yardımcı olur. Bununla birlikte bir ontolojinin olmaması bilgisayarın 

bu karakter setini anlamsız bir yazı dizisi olarak algılamasına sebep olur. Diğer bir 

deyiĢle bilgisayar bu cümleden hiç bir Ģey anlamaz. Bu örnek Ģu anda e-posta‟nın 

durumunu özetlemek için de kullanılabilir. E-postaların oldukça yaygınlaĢması, ucuz 

olması ve küresel iletiĢimde değerli bir alternatif sunmasına rağmen, 

                                                
6
 ASCII: American Standart Code for Information Interchange (Enformasyon DeğiĢ TokuĢu için Standart Amerikan 

Kodu) 
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değerlendirmeye alındığında hem gönderen kiĢi açısından hem de gönderilen kiĢi 

açısından kullanılmak üzere yorumlanması sadece insan kullanıcı tarafından 

yapılabilmektedir. 

 

ġekil 2.15. Rakamlardan Enformasyona GidiĢ (Pohl, 2000) 

 

ġekil 2.16. Uzman Tipleri (Pohl, 2000) 
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Bu gibi uzman sistemler farklı amaçlar için farklı yollarla programlanabilir           

(ġekil 2.16). Eğer “Polis Arabası Grant KavĢağındaki köprüyü geçiyor” mesajı 

iliĢkilendirilmiĢ bir nesne seti olarak gönderilmiĢ olsaydı, bilgisayar bazlı uzman 

sistemler bu mesajın içeriğini ve bu mesaj sonucunda yapılması gereken iĢlemleri 

kolayca anlayabilirlerdi. 

Günümüzde bilgisayar bazlı uzman sistemleri veri iĢleme sistemleri üzerinde büyük 

faydalar sağlamıĢlardır. Önümüzdeki bir kaç on yıl içerisinde ġekil 2.17‟de 

gösterilmekte olan “bağlam” dairesinin insan, bilgisayar, veri ve bağlam alanlarında 

paylaĢtırılmıĢ “iliĢkilendirilmiĢ hazır bilgi” oranını artıracak Ģekilde devamlı olarak 

“bilgisayar” dairesine doğru kayması beklenmektedir. 

 

ġekil 2.17. Ġnsan-Bilgisayar Ortaklığının GeliĢimi (Pohl, 2000) 

2.4. Merkezi Kontrol Fikirlerinin ÇöküĢü 

Yakın geçmiĢe bakıldığında örgütlerin yönetim ve yapılarında büyük değiĢiklikler 

olduğu görülür. Vurgu ardıĢık ve hiyerarĢik bir modelden bireysel katılımcıların 

potansiyellerine ve bireylerin müteĢebbisliğine önem veren “sanal doku-benzeri” 

ağlara kaymıĢtır. 

Mekanik sistemlerin çoğunluğu için geçerli olan baskın özellik, kabul görmüĢ 

merkezi örgüt yönetimi modelinin kontrol edebileceği ardıĢık aktivitelerdir. Örgütsel 

düzenin sağlanması için merkezi kontrolün gerekli olduğu varsayılırdı. Bu 
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organizasyonlar ve sistemler beklenilen olaylar karĢısında oldukça çabuk ve efektif 

tepkiler gösterebilirlerken beklenmedik durumlara karĢı savunmasızdırlar. HiyerarĢik 

örgütler esneklik, sorumluluk ve iĢsizlik oranı gibi kendisi için önem taĢıyan 

kavramların yokluğunda kolaylıkla zarar görebilir. 

Bütün organizmalar ve gerçek dünyadaki sistemlerin çoğu paralel bir modeli baz 

alırlar. Bu model sorumluluğun dağıtılması ilkesini temel alır ve sistemdeki 

noktaların yerel durumlar karĢısında geliĢtirmiĢ oldukları tavırları otonom olarak 

uygulayabilecekleri yaygın bir kontrol ortamını teĢvik eder. Bu sanal doku-benzeri 

sistemler ve organizasyonlar yüksek derecede iĢsizlik oranı sunarlar. Bu tip 

örgütlerde hiç bir üye, örgüt için yaĢamsal açıdan vazgeçilmez değildir. Bütün 

katılımcıların ortaklaĢa çalıĢmalarıyla ortaya çıkan örgütsel yetenekler her zaman 

bireysel yeteneklerin üstüne çıkar. 

Bununla beraber bu tür organizasyonların doğasında geleneksel merkezi yönetim 

modelinden farklı hususlar vardır. Birincisi öngörülebilir olmamanın getirdiği kaliteyi 

içinde taĢır, çünkü iliĢkisel olarak küçük ya da önemsiz sayılabilecek yerel 

değiĢiklikler kendiliğinden katalitik bir tepkime oluĢturarak büyük bütünsel 

değiĢiklikler ortaya çıkarabilir. Ġkincisi, bu gibi organizasyonlardaki değiĢimler ani 

yada acil olmaktan çok evrimseldir. Diğer bir deyiĢle sanal doku-benzeri örgütler 

öngörülen olaylara hiyerarĢik organizasyonlar kadar çabuk ve kararlı tepkiler 

gösterebilirler. 

UyarlanmıĢ karmaĢık sistem7 ortamının diğer ilginç bir tarafı ise soğuk (calm) bir 

ortam olmasıdır. GeçmiĢte refah seviyesi ve baĢarı genellikle düzene ve 

öngörülebilirliğe bağlanırdı. Bununla beraber karmaĢık uyarlanmıĢ sistemlerin 

değiĢen Ģartlar karĢısında büyümesi ve adapte olma yeteneği onun bileĢenleri ve 

uzmanları arasındaki etkileĢimin yoğunluğuna ve zıtlığına bağlıdır. Çünkü etkileĢimin 

yoğunluğu uyarlanmıĢ bir karmaĢık sistemin performansını uyaracağı ve artıracağı 

sezgisel olarak açıktır. Birbirinden farklı uzmanların rol aldığı gruplar daha kurnaz ve 

daha ustaca davranan gruplardır. ÇeĢitlilik, hüneri, deneyimi ve tahmini geliĢtirir. 

Bütün bunlar belli derecede otonom davranıĢlar gösterebilen yerel noktalarda 

bulunan uzmanlarla birleĢtirildiğinde daha özgür davranabilen, daha yaratıcı, daha 

uyumlu ve etkileĢim açısından daha geliĢmiĢ noktalar ortaya çıkar. Tabii ki bu 

etkileĢimin tamamı yapısal değildir. Gerçekte bu etkileĢimin çoğunluğu yüzleĢme ile 

ilgilidir ve yıkıcıdır. Ancak bu yıkıcılık sistemin esnekliği ile tolore edilir ve zaman 

içerisinde sistemin geliĢmesi açısından faydalıdır. 

                                                
7
 UyarlanmıĢ karmaĢık sistem: Ġngilizce‟deki “complex adaptive system” kavramına karĢılık olarak kullanılmıĢtır. 



 22 

2.5. Bilgi Tabanlı Örgütlerin GeliĢimi 

Odağın gün geçtikçe bireye kayması ve geleneksel hiyerarĢik örgütlenme yapısının 

yerel otonomiye izin veren sanal doku-benzeri yapılara doğru kayması bilgiye daha 

önce benzeri görülmemiĢ bir önem verilmeye baĢlanmasına yol açtı. Eskiden bilgi 

insan varlığının bir ispatı olarak görülürken bugün bilginin bilgisayar tarafından elde 

edilebileceği yönündeki düĢünceler her geçen gün daha fazla taraftar bulmaya 

baĢlamıĢtır. KuĢkusuz bilgisayar tabanlı sistemler alanında veri ile enformasyonun 

eĢ anlamlı kelimeler olmadığının geç kalmıĢ keĢfi ve enformasyonu elde edecek 

bilgisayarın yeteneklerinin karar verme süreçlerinde insan-bilgisayar ortaklaĢa 

çalıĢması için gerekli ön koĢullardan biri olması bu fikirlerin doğruluğuna iĢaret 

ediyor. 

 

ġekil 2.18. Bilgi Tabanlı Örgütlerin KuruluĢu (Pohl, 2000) 

Bilgi tabanlı bir örgütün kurulumu üç çeĢit kaynakla tanımlanabilir (ġekil 2.18): insan 

kaynakları, örgütsel kaynaklar ve iliĢkisel kaynaklar. Bu küreler arasındaki sürekli 

etkileĢim örgüt yeterliliklerinin oluĢturulması için gerekli olan bilgi kaynaklarının insan 

kaynakları tarafından yapılandırılmasını sağlar. Örgütsel kaynakları insan kaynakları 

tarafından geliĢtirilen yeterliliklerin yaygın bir ortama yayılmasında rol oynar. ĠliĢkisel 

kaynaklar ise örgütsel yeteneklerin ürün geliĢtirmek amacıyla kullanılmasında itici 

gücü oluĢturur. 
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3. ENFORMASYON TEKNOLOJĠLERĠNĠN TASARIMA ETKĠLERĠ VE SAĞLADIĞI 

KATKILAR 

Bilgisayarların hızlı geliĢimi ve toplumsal olarak genel kabul görür olmaları sonucu 

yaygınlaĢmaları bir çok sektörde olduğu gibi mimarlık alanında da değiĢimlere yol 

açmıĢtır. 

Enformasyon teknolojileri bilgisayarları (dizüstü, masaüstü, avuçiçi), iletiĢim 

araçlarını (telefon, cep telefonu, fax) ve çevresel donanımları (dosya sunucuları, 

yazıcılar, çiziciler, tarayıcılar, slayt yazıcıları) içermektedir. Ayrıca veritabanları, CAD 

sistemleri, çoğulortam ve diğer veri ve programlar da enformasyon teknolojileri 

arasında sayılmaktadır. Enformasyon teknolojileri mimari pratiğe yeni dinamikler 

getirmiĢtir (Coyne ve diğerleri, 1996). 

Mimari projeler tasarım sürecinde yedi ana tasarım evresinden geçerler (Kim, 2000): 

a. Kavramsal tasarım ve programlama 

b. ġematik tasarım 

c. Tasarım geliĢtirme 

d. Yapım dökümantasyonu 

e. Teklif hazırlanması ve metrajın çıkarılması 

f. ĠnĢaat ve denetleme 

g. ĠnĢaat sonrası değerlendirme 

Mimarlık yukarıda listelenen evrelerde yoğun bir iĢbirliğini gerektirir. Öte taraftan 

taĢıyıcı sistem tasarımında, kentsel planlamada, mekanik projelendirmede, elektrik 

projelerinde, iç mimari tasarımda, grafik tasarımda vb. alanlarda da  yoğun bir 

iĢbirliği gerekir. Her tasarım evresinde, yukarıda sayılan alan ve evrelerdeki iĢbirliği 

mimari projelerin baĢarılı olarak tamamlanabilmesi için gereklidir. 

Proje üzerindeki iletiĢim katılımcılar arasında gerçekleĢir. Katılımcıların proje süreci 

içerisinde taĢıdıkları roller Tablo 3.1‟deki gibidir. Proje süreci içerisinde bazı 
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katılımcıların birden fazla görevi üstlenmeleri mümkündür ancak bütün görevlerin bir 

katılımcı tarafından üstlenilmesi bir mimari projede  mümkün görünmemektedir. 

Tablo 3.1. Katılımcılar ve rollerin tanımı (Wix ve Katranuschkov, 2002). 

Katılımcı Tanım 

MüĢteri Ayrı ayrı eylemlerde bulunan katılımcıları belirleyen ve 
genellikle ücretlerini ödeyen, binanın sahibi, iĢletmecisi 
veya onlarla iliĢkili katlımcılar 

Proje Yöneticisi Proje yönetimi ile ilgili bütün eylemlerden sorumludur. 
Projenin bütününde tek bir proje yöneticisi olabildiği gibi 
farklı aĢamalarda sorumluluk alan farklı proje yöneticileri 
de olabilir. 

Tasarımcı Projenin fonksiyonel ve estetik açılardan tasarımından 
sorumludurlar. Ġlgili konular mimari, peyzaj, iç mimarlık 
olabildiği gibi sözleĢme gibi mevzuata iliĢkin konular da 
olabilir. 

Bina Servis Tasarımcısı Projede ortam koĢullarını oluĢturan aktif sistemlerin 
tasarımıyla uğraĢırlar. Mekanik, elektrik, aydınlatma, 
akustik, bina otomasyonu ve benzeri alanlardaki 
tasarımlardan sorumludurlar. 

Maliyet Yöneticisi Proje sürecinde bütün katılımcılar rol oynarlar. Maliyet 
yöneticisi projedeki maliyetlerin hesaplanmasından ve 
kontrolünden sorumludur. Bazı durumlarda bazı 
katılımcılar maliyetle ilgili roller alabilirler. Örneğin bina 
servis tasarımcıları hakediĢlerini hesaplamak için kendi 
rollerine ek olarak bu rolü de paylaĢabilirler. 

Yüklenici  Yapım aĢamasındaki en temel roldür. Alt yüklenici 
eylemlerini kontrol ederler ve kağıt üzerindeki projenin 
fiziksel bir gerçek haline dönüĢmesinde rol oynarlar. 

Alt Yüklenici Yüklenicinin desteği ile özelleĢmiĢ yapım iĢlerini 
(mekanik, elektrik, aydınlatma, otomasyon, hafriyat, 
temel, vs.) yürütürler. 

Tedarikçi Projeye malzeme ve araç sağlarlar. Yüklenici, alt 
yüklenici veya alt-alt yüklenici rollerinde bulunabilirler. 

DanıĢmanlar Bütün örgütler bazı özel konularda danıĢmanlık 
hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Bunlar su, elektrik, gaz, 
yangın, kanalizasyon gibi konular olabilir. 

… … 
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Geleneksel ofis paradigması incelendiğinde Tablo 3.1‟de gösterilen katılımcılar 

arasındaki iletiĢim, geliĢmiĢ teknolojik imkanlarla donatılmıĢ günümüz dünyasında 

kabul edilemeyecek kadar süreksizdir. Katılımcılar birbirleriyle iletiĢim kurabilmek ve 

dahası etkileĢim içine girebilmek için ya bire bir görüĢmek (telefon ya da toplantı 

yapmak yoluyla) ya da faks gibi kağıt bazlı ve eĢ zamanlı olmayan iletiĢim 

yöntemlerini kullanmak zorundadırlar. Bir proje üzerindeki görüĢmelerin telefon 

aracılığıyla yapılması her zaman zordur. Çünkü her iki taraf da görsel olarak 

kolaylıkla anlatılabilecek durumları kelimelerle anlatmaya çalıĢırlar ve bu sırada 

karĢılıklı olarak yanlıĢ anlaĢılma riski yüksektir. Proje üzerindeki ortak çalıĢmaların 

toplantılar yardımıyla kotarılması ise bütün katılımcıların zaman ayırmasını 

gerektirmektedir. Mekansal ve zamansal olarak yayılmıĢ bir projede toplantı yapmak 

ise oldukça zorlaĢmaktadır. Faks kullanımı hem telefon hem de toplantı yoluyla 

yapılan çalıĢmalardaki eksiklikleri giderebilmektedir, fakat bu durumda bile faks      

e-postanın sunduğu kolaylıklar karĢısında zayıf kalmaktadır. 

E-posta, video konferans ve chat gibi geliĢmiĢ enformasyon teknolojilerinin mimari 

ofis ortamında kullanılması, diğer katılımcılarla yapılan iletiĢimin ve etkileĢimin 

geliĢtirilmesinde faydalı olmaktadır. 

GeliĢen enformasyon teknolojileri göz önüne alındığında kavramsal tasarım ve 

programlama, Ģematik tasarım, tasarım geliĢtirme, yapım dökümantasyonu, teklif 

hazırlanması ve metrajın çıkarılması aĢamalarında toplanan enformasyonun 

katılımcılar arasında karĢılıklı olarak iletilmesinde sorun yaĢanmamaktadır. Ancak 

özellikle inĢaat ve denetleme aĢamasında, katılımcıların Ģantiyede veya açık 

alanlarda bulunmalarından dolayı enformasyon iletiminde zorluklarla 

karĢılaĢılmaktadır. Bu zorluklar ancak taĢınabilir bilgisayarların kullanılmasıyla 

aĢılabilmektedir. Bu bilgisayarlar modem bağlantılı dizüstü bilgisayarlar olabildiği gibi 

yeni geliĢtirilmiĢ bir teknoloji olan avuç içi bilgisayarlar da olabilir. ġekil 3.1‟de 

Windows iĢletim sistemine sahip, üzerinde MS Office ve AutoCAD yüklü olarak 

bulunan video kameralı bir Cassiopedia E-124 avuç içi bilgisayar görülmektedir. Bu 

avuç içi bilgisayar bir kablo ile Nokia 6210 GSM terminaline bağlanmıĢtır.           

ġekil 3.2‟de ise avuç içi bilgisayarlarda kullanılabilen yazılımlar gösterilmiĢtir. 
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ġekil 3.1. ġantiye katılımcısının ekipmanı (Magdic ve diğerleri, 2002) 

 

ġekil 3.2. Avuç içi bilgisayarda sırasıyla OnSite View, Pocket Excel ve Mobile Player 
yazılımları (Magdic ve diğerleri, 2002) 

3.1. Mimari Mekana Etkileri 

Mimari ofislerde bilgisayarların daha yaygın olarak kullanılmaya baĢlanması ile 

birlikte tasarımcıların çalıĢmak için ihtiyaç duydukları masa alanı artmıĢtır, çünkü 

hem monitör, kasa, klavye ve fare gibi bilgisayar bileĢenleri için hem de yazıcı, 

tarayıcı gibi çevresel donanımlar için belli alanların tahsis edilmesi gerekmektedir. 

Geleneksel ofislerde projeler ve proje enformasyonuna ait dökümantasyon büyük 

oranda kağıt üzerinde yapılmaktaydı ve saklanmaktaydı. Bu, projelerin ve 

dökümantasyonun saklanması ve depolanması için belli miktarda alanların ayrılması 

gerekmekteydi. GeliĢmiĢ enformasyon teknolojilerinin kullanımının yaygınlaĢması  

(faksın yerini e-postanın alması, proje enformasyonunun ve dökümantasyonunun 

sayısal ortamda ve sanal doku sayfalarında saklanmaya baĢlanması, v.b.) sonucu 



 27 

verilerin ve enformasyonun arĢivlenmesi kağıt ortamından dijital ortama kaymıĢtır. 

Bunun sonucunda arĢiv ve depo olarak ihtiyaç duyulan alanlar azalmıĢtır. 

Bilgisayarların ofislerde yaygın olarak kullanılması ve bu araçların çoğunlukla 

yüksek miktarlarda enerjiyle çalıĢmaları sonucu ofislerde harcanan enerji miktarı 

artmıĢtır. 

Bilgisayarların sayıca fazla olduğu mekanlarda, bilgisayar donanımlarının ortama 

yaydığı ısı zaman zaman konfor koĢullarını zorlayacak değerlere ulaĢmaktadır. Bu 

sebeple havalandırma sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Havalandırma 

sistemlerinin kurulumu belli bir maliyeti beraberinde getirmektedir ve bu sistemlerin 

kurulum maliyeti yanında ayrıca bir de kullanım maliyeti olduğu da göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Bilgisayarlar ve monitörler, yazıcılar, çiziciler gibi çevresel donanımlar ortama belli 

miktarlarda titreĢim ve gürültü yayarlar. Bu titreĢimlerin ve seslerin çalıĢma ortamı 

içerisinde yayılmasının önlenmesi için malzeme seçimine dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

Bilgisayarların yoğun olarak kullanıldığı çalıĢma ortamlarında bir kablolama sorunu 

yaĢanmaktadır. Her bilgisayar kullanıcısı en az dört kablo bağlantısına (bir monitör, 

bir bilgisayar, bir telefon ve bir ağ kablosu) ihtiyaç duymaktadır. Bu durumda 

kablolamanın estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından asma 

tavan veya yükseltilmiĢ döĢeme ugulamalarının yapılması gerekmektedir. 

Bilgisayarların mimari ofislerde yoğun olarak kullanılmaya baĢlanması  ofisteki 

konfor koĢullarının gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Örneğin, aydınlatma 

tasarımı geleneksel ofislere göre farklılaĢmaktadır, çünkü monitörlerde yansıma 

olmaması gerekmektedir. 

3.2. Mimari Tasarıma Etkileri 

Enformasyon teknolojilerinin geliĢmesi mimari tasarım üzerinde etkili olmuĢtur. 

Koutamanis (2002), bu etkileri: 

a. Tasarım ve üretim süresinde kısalma, 

b. Maliyette azalma, 

c. Kalitenin artması, 

d. Sürecin optimizasyonu  



 28 

olarak özetlemektedir. 

● CAD yazılımlarının geliĢimi ve mimari ofislerde kullanımlarının yaygınlaĢması bu 

ofislerdeki üretkenlik potansiyellerini önemli ölçüde artırmıĢtır. CAD sistemleri 

yardımıyla tasarım projelerin üzerindeki değiĢiklikler kolaylıkla yapılabilmekte, 

tasarımla ilgili alternatifler kolaylıkla üretilebilmektedir.  

● 3D modelleme teknikleri yardımıyla tasarımların sanal ortamda oluĢturulması 

mümkün olmuĢtur. Bu sayede henüz projenin ilk evrelerinde tasarımın formunun 

gözden geçirilmesi, renklerinin seçilmesi, kullanılacak malzemelerin seçilmesi 

gibi eylemler yapılabilmektedir. Böyle seçimlerin projenin ilk evrelerinde 

yapılabilmesi kuĢkusuz ki süreci hızlandırıcı bir etki yapmaktadır. Ayrıca 3D 

modeller oluĢturmanın diğer bir yararı yapım aĢamasında yaĢanılabilecek 

kararsızlıkların ve hataların önlenebilmesidir. Bütün bu faydalar göz önüne 

alındığında 3D modelleme olanaklarının fonksiyonel kullanımının maliyeti 

düĢürücü bir unsur olarak projelere yansıyacağı söylenebilmektedir. 

● Ağ üzerinde kullanıcılar arasında paylaĢtırılabilen AutoCAD, NetMeeting gibi 

yazılımlar farklı mekanlarda bulunan tasarımcılara eĢ zamanlı tasarım yapabilme 

olanağı sunmaktadır. 

● Proje enformasyonunun e-posta ile tasarımcılar arasında dağıtılması ile farklı 

zaman dilimlerinde bulunan tasarımcılar aynı proje üzerinde çalıĢabilmektedir. 

Bu yolla 24 saat çalıĢabilen mimari ofisler oluĢturmak mümkün olmuĢtur. 

● GeliĢmiĢ enformasyon teknolojilerinin mimarlık ofislerinde kullanımının 

yaygınlaĢması, tasarım yaparken gereken veriye, enformasyona ve bilgiye 

eriĢimi ve bunların üretimini kolaylaĢtırmaktadır. Ġmgeler tarayıcılar yardımıyla 

sayısallaĢtırılıp üzerlerinde kolaylıkla düzeltmeler yapılabilmekte, veriler geliĢmiĢ 

veri tabanı uygulamaları yardımıyla gerektiğinde kullanılmak üzere tasnif 

edilebilmekte, proje enformasyonu sanal doku sayfalarına yüklenerek farklı 

noktalardan eriĢme olanakları sağlanabilmektedir. Bu gibi olanaklar, tasarımın 

geleneksel sistemlerdekine göre daha çabuk olgunlaĢmasına ve daha zengin 

sonuçlar çıkarılabilmesine olanak vermektedir.  

3.3. Mimari ÇalıĢma Ortamına Etkileri 

Enformasyon sistemlerinin, özellikle de bilgisayarların geliĢmesi ve yaygınlaĢması 

sonucu diğer bir çok sektörde olduğu gibi mimarlık alanında da çok önemli 

değiĢimler yaĢanmaktadır. CAD yazılımlarının kullanımı artmakta ve bunun bir 
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sonucu olarak kullanıcıların performansı artmıĢ ve maliyetler dikkat çekici bir Ģekilde 

düĢmeye baĢlamıĢtır. CAD yazılımlarının kullanımının yaygınlaĢması sonucu bazı 

firmalar masaüstü yayıncılığı veya çoğulortam tasarımı gibi bilgisayar ağırlıklı 

alanlara artan önemler vermeye baĢlamıĢlardır. Masaüstü yayıncılığı olanaklarının 

geliĢimi ile birlikte yazı bazlı dökümanların oluĢturulmasına verilen önem artmıĢ 

hatta bazı firmaların bünyelerinde grafik tasarımcılar bulundurmaya baĢladıkları 

gözlenmiĢtir. Buna benzer değiĢiklikler bina yönetiminde, çoğulortam ve grafik 

çalıĢmalarında, dökümantasyon servislerinde, özel bina tipleri için geliĢtirilmiĢ CAD 

sistemlerinin kiĢiselleĢtirilmesi ve satılmasında, yazılım geliĢtirme alanında ve CAD 

danıĢmanlığında da oluĢmuĢtur. 

GeliĢen enformasyon teknolojileri profesyonel elemanlar ile yönetimsel personel 

arasındaki iliĢkilerin yeniden yapılandırılmasını gerektirmiĢtir. Tasarımla ilgili 

konularda yardımcı olan destek elemanlarının sayısı azalmıĢ, bunlar ya yönetimsel 

görevlere çekilmiĢ ya da iĢten çıkarılmıĢlardır. Firmada üretilmekte olan 

enformasyonun miktarına ve niteliğine bağlı olarak yönetimsel görevlerde yer alan 

destek elemanlarının sayısında artıĢlar veya azalmalar olabilmektedir. Ayrıca mimari 

uygulamadaki döküman kalitesine eskisinden daha fazla önem verilmektedir. 

Enformasyon teknolojileri tasarımcının sadece tasarım yapmasına, tasarımla ilgili 

olmayan diğer iĢlerin yönetimsel destek elemanlarına kaymasına sebep olmaktadır. 

Buna bağlı olarak “orta seviye”deki yönetimsel rollerin ve destek elemanlarının daha 

da azalacağı söylenebilmektedir. 

Mimari uygulama firmalarının yapısındaki gözle görülür değiĢikliklerden birisi küçük 

firmaların daha fazla yaĢama Ģansı bulmalarıdır. Bunun sebebi enformasyon 

teknolojileri ve CAD sistemleri konusunda uzmanlaĢmıĢ ve uyumlu çalıĢabilen küçük 

bir ekibin, aynı kalitede iĢ yaparken, geniĢ fakat kısıtlı yeterliliklere sahip 

elemanlardan daha verimli olabilmesi ve iĢi daha düĢük maliyetlerle bitirebilmesidir. 

Yani CAD sistemleri ve masaüstü yayıncılığı küçük giriĢimcilerin büyük giriĢimcilerle 

aynı profesyonel kalitede iĢler yapmalarına olanak sağlamaktadır. 

Enformasyon teknolojileri alanında kullanılmakta olan araçlar yüksek teknoloji 

ürünleridir ve sürekli geliĢim halindedirler. Gerek kullanılan araçların gerekse 

yazılımların her an geliĢtiği bir ortamda satın alma veya yenileme kararları firmalar 

açısından oldukça önemlidir. Böyle ortamlarda kullanılan araçların ne zaman satın 

alınacağı ya da kiralanıp kiralanmayacağı, kullanılacak araçların/yazılımların hangi 

özelliklere sahip olması gerektiği gibi sorulara cevap vermek zorlaĢmaktadır. Bu gibi 

durumlarda uzman kiĢilerin danıĢmanlığına baĢvurmak yerinde olacaktır. 
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Göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardan biri enformasyon 

teknolojileri her ne kadar maliyeti düĢürücü bir unsur olarak görülse de bir ilk yatırım 

maliyeti gerektirdiğidir. Bu ilk yatırım maliyetinin içinde kullanılacak donanımlar, 

yazılımlar ve kullanıcı faktörleri bulunmaktadır. Burada belirtilmesi gereken önemli 

nokta ilk yatırım maliyeti içerisinde büyük payı yazılımlar ve donanımlar alıyor gibi 

görünse de aslında kullanıcılar almaktadır ve bu ancak kullanıcı iĢten ayrılıp yerine 

yeni bir kullanıcı geldiğinde, yeni kullanıcının araca alıĢması sürecinde geçen 

zamanın maliyetinin hesaplanmasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Bugün gelinmiĢ olan noktada enformasyon teknolojilerine karĢı mimarların 

geliĢtirmiĢ oldukları tepkiler genel olarak 4 grupta toplanabilmektedir (Coyne ve 

diğerleri, 1996): 

● geleneksel iĢlerin otomatikleĢtirilmiĢ iĢlerle değiĢtirilmesi, 

● geleneksel hizmetlerin enformasyon teknolojilerinin olanak sağladığı yenilikçi 

yöntemlerle sağlanması, 

● geliĢmiĢ enformasyon teknolojileri temelli hizmetlerin sunulması, 

● bilgisayar dahil olmak üzere enformasyon teknolojilerinin hiç kullanılmaması. 

3.4. Mimari Örgütlere Etkileri 

Mimari organizasyonların enformasyon teknolojilerine nasıl yaklaĢtığına bakıldığında 

birbirinden farklı bir kaç yaklaĢım görülmektedir. Bunlardan birincisi “rasyonel karar 

üretme” yaklaĢımıdır. Burada vurgu tarafsız olarak karar üretmededir. Teknoloji 

gelecek ile ilgili mantıklı kararlar verilirken göz önünde bulundurulacak 

değiĢkenlerden biri olarak kabul edilir. Ġkinci yaklaĢım “teknolojik belirlenimcilik8” 

olarak adlandırılmaktadır ve teknoloji asal bir kavram olarak sosyal faktörler ya da 

çalıĢma pratikleri gibi kavramlar da dahil olmak üzere herĢeyin üstünde 

tutulmaktadır. Üçüncü yaklaĢım ise “praxis yaklaĢımı”dır. Bu yaklaĢımda teknoloji 

bazı özel çalıĢma Ģartları altında iĢlerin daha kolay yapılmasını sağlayan bir araç 

olarak görülmektedir. Vurgu belli Ģartlar altındaki insan eğilimlerinde ve teknolojinin 

bu eylemler sırasında sağladığı faydalardadır. 

 

3.4.1. Rasyonel Karar Üretme YaklaĢımı 
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Rasyonel karar verme yaklaĢımında baskın karakter tarafsız analizlerin 

yapılmasıdır. Bu yaklaĢıma göre enformasyon teknolojilerinin kullanılmaya 

baĢlanmasından önce mimari pratikteki eylemlerle ve sunulan hizmetlerle ilgili 

pazarın mantıklı bir bakıĢ açısıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Yönetim, iĢ 

tamamlama süresi ve çalıĢanların eğitim masrafları gibi faktörlerin hesaplanmasını 

gerektirir. Enformasyon teknolojilerinin kullanılmaya baĢlanması ile vurgu üretkenlik 

artıĢının veya düĢüĢünün hesaplanmasına kaymaktadır (Dill ve Pitman, 1985). 

Rasyonel yaklaĢımlara ait bir çok kısıtlamalar mevcuttur: Birincisi, üretkenliğin hangi 

finansal dengeler gözetilerek değerlendirileceğinin belirlenmesi oldukça zordur. Eğer 

üretkenlik girdiler ve çıktılardan oluĢuyorsa girdiler, sermayeden ve çalıĢanların 

harcayacağı zamandan; çıktılar ise bitirilen iĢler, kar, Ģöhret ve gelecekte artabilecek 

iĢ hacminden oluĢmaktadır. Ancak gerek girdileri gerekse çıktıları hesaplamak 

oldukça zordur: Ġkincisi, teknolojinin üretkenliği artırıcı bir unsur olarak genel kabul 

gördüğü bir ortamda rasyonel yaklaĢımın kendisinin bir kısıtlama olduğu gerçeğidir: 

Üçüncüsü, iĢ dünyasında “rasyonel “ kuralların uygulanmasına karĢı önemli ölçüde 

ayak direme vardır. Peters ve Waterman(1982), Japon ve Amerikan Ģirketlerinin 

müĢteri hizmetleri, çalıĢanların cesaretlendirilmesi, ürünlerin daha dayanıklı ve uzun 

süre çalıĢır Ģekilde tasarlanması ve pazar değerlendirmesi gibi konularda yaptıkları 

dar odaklı amaç analizlerinin marjinalleĢtirdiği stratejilerle baĢarıya ulaĢtıklarını 

belirtmiĢtir. 

3.4.2. Teknolojik Belirlenimcilik YaklaĢımı 

Teknolojik belirlenimcilik yaklaĢımı geleceğin teknoloji tarafından Ģekillendirileceği 

düĢüncesine dayanmaktadır. Bu bakıĢ açısında bireylerin ve grupların değiĢime 

etkileri teknolojinin etkilerine göre daha az olduğu kabul edilmektedir. 

Bilgisayarların hızlarının artması, foto-gerçekçilik, kullanıcı dostu arayüzler ve veri 

değiĢim standartları gibi geliĢmeler “doğal ilerleme” olarak görülmektedir. 

Teknolojinin bugün yetersiz kaldığı vaya sorun oluĢturduğu alanlarda yine 

teknolojinin zaman içerisinde otomatikleĢmiĢ bir Ģekilde çözümler getireceği kabul 

edilmektedir. 

Bu model CAD çalıĢmalarının geçmiĢini içinde taĢımaktadır. Mimari pratikte CAD 

sistemlerinin kullanımı ilerici ve devrimci bir yaklaĢımdır (Coyne ve diğerleri, 1996). 

                                                                                                                                     

8
 belirlenimcilik: determinizm 
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Teknolojinin sağladığı ilerlemeler bakıĢ açılarına göre faydalı ya da zararlı olarak 

nitelenebilmektedir. Kimilerine göre bu bir fırsatın habercisidir ve ona göre tavır 

alınması pazar payının korunması ve yeni pazarlar oluĢturma açısından önemlidir. 

Diğerleri ise değiĢikliklerin her zaman olacağını ve onların buna uyum sağlamak 

zorunda kalacaklarını düĢünmektedirler. Teknolojiyi sonunda kontrolü 

kaybetmelerine yol açacak bir baskı aracı olarak görmektedirler. 

Teknolojik belirlenimcilik doğası gereği teknolojinin ilerici ve sürekli bir yol olduğunu 

varsaymaktadır. Bu sürekli yolun kanıtı olarak 1960‟lardan beri her üç yılda bir 

bilgisayarların iĢlemci hızlarının yaklaĢık iki kat artması gösterilebilir. 

3.4.3. Praxis YaklaĢımı 

Praxis yaklaĢımı vurgusunu günlük hayattaki deneyimlerden almaktadır. Bu 

yaklaĢımda teknolojiyle çalıĢanların eylemlerinin karmaĢık Ģekillerde etkileĢim 

içerisinde oldukları kabul edilmektedir. Enformasyon teknolojilerinin bir firmaya 

giriĢinin firmadaki uygulamalarda bir düzensizlik yaratacağı kabul edilmektedir. 

Bir firmada çalıĢanlar arasındaki iliĢkilere, özellikle de örgütsel yapılara ve 

katılımcıların biçimsel rollerine bakıldığında yaklaĢım daha iyi anlaĢılabilmektedir. 

Teknolojiler birbirleriyle benzer biçimlerde bağlanmıĢlardır. KarmaĢık teknolojik 

sistemin içerdiği iliĢkiler: fiziksel iliĢkiler (telefon sistemi yada elektrik sistemi 

üzerindeki bilgisayarların bağlılığı gibi), mecazi iliĢkiler (CAD sistemleri ile elle çizim 

araçları arasındaki iliĢki, çoğulortam bileĢenleri ile video ve film arasındaki iliĢki), 

kurumsal iliĢkiler (dağıtım sistemleri, düzenlemeler, çalıĢma ve eğitim sistemleri 

arasındaki iliĢkiler) ve  yerel iliĢkilerdir. (bilgisayar-yazıcı bağlantısı, modemin 

bilgisayarı telefon hattına bağlaması gibi). 

Bu teknolojik bileĢenlerin bir örüntü Ģeklinde birbirine bağlanmasına “praxis” adı 

verilmektedir. Bu yaklaĢımda tasarımcının örüntü üzerindeki yeri CAD sistemi ve 

iliĢkili teknolojilerle, yöneticinin yeri dökümanlar, cep telefonu ve Ģirketin sağladığı 

otomobil, sekreter ve yönetimsel yardımcıların yeri daktilolar, kelime-iĢlemciler ve 

telefonlardır. Teknolojik varlıklarla praxis arasındaki karĢılıklı bağlı olma durumu 

özellikler bileĢenlerden birinin değiĢtirilmesi durumunda daha iyi anlaĢılabilir 

olmaktadır. Örneğin, firmada kelime-iĢlemcilerin kullanılmaya baĢlanması 

yönetimsel yardımcıların rolü ile ilgilidir. Ancak bu değiĢiklik yapıldığında rolünde 

değiĢim olanlar sadece yönetimsel yardımcılar olmamaktadır. Kelime-iĢlemciler her 

ne kadar daktilolardan yola çıkarak geliĢtirilmiĢ olsalar da aynı zamanda firma 

yönetiminde kullanılabilecek bileĢenler de içermektedirler. 
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Bu yaklaĢım yeni teknolojileri, deneyimlerin farklı bir Ģekilde anlatılmasının aracı 

olarak görmektedirler:çoğulortam bileĢenleri mimari deneyimleri bir reklamcı 

yaklaĢımıyla açıklamakta, bilgisayar destekli masaüstü yayıncılığı ise bir yayıncılık 

iĢiymiĢ gibi anlatmaktadır. 
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4. SANAL TASARIM STÜDYOLARI 

Tasarım farklı insanların kendi geçmiĢlerini bundan dolayı da tasarım ihtiyaçlarına 

farklı bakıĢ açılarını kattıkları sosyal bir eylemdir (Bucciarelli, 1988). Geleneksel 

tasarım stüdyoları tasarımcıların bireysel veya bir takımın parçası olarak çalıĢtığı, 

proje sürecinde tasarımcıların ihtiyaç duydukları bütün araçları ve kaynakları içeren 

yerlerdir. Sanal tasarım stüdyoları temel olarak geleneksel tasarım stüdyolarına çok 

benzerler. Tasarım stüdyosu tanımlamasının baĢına gelen “sanal” kelimesi eylemin 

“gerçek olmayan” elektronik ortamda geçtiğini ifade etmektedir. Geleneksel tasarım 

stüdyolarında olduğu gibi sanal tasarım stüdyoları da bir “alan”a veya “ortam”a 

gereksinim duyar ancak bu “ortam”a bilgisayarla ulaĢılabilir ve ağ üzerinde bir 

yerlerdedir. Daha da önemlisi gerekli ağ yeterliliklerine sahip herhangi bir 

bilgisayarla bu ortama ulaĢılabilinir, bulunulmakta olan konum önemli değildir. 

Bunlara bağlı olarak,  sanal tasarım stüdyoları “tasarımcıların küresel 

konumlarından bağımsız olarak bireysel veya bir takımın parçası olarak çalıĢtıkları 

yer” olarak tanımlanabilir (Ion,  Thomson ve Mailer, 1999). 

Tasarım karmaĢık ve iĢbirliğine dayanan bir süreçtir. Çok nadiren bir tasarımcı 

müĢteri, yatırımcı, üretici ya da diğer tasarımcılarla etkileĢime geçmeden bir tasarım 

problemine çözüm üretebilir. Bu etkileĢim sadece tasarım sürecinin 

karmaĢıklaĢmasını değil, aslında tasarımın biçimlenmesini ve final ürünün 

geliĢmesinde iyileĢmeyi sağlar. ĠĢbirliği eksikliği ise genellikle iletiĢimsizlikten 

kaynaklanır ve bunun sonucu olarak tasarım süreci aksar, kusurlu ya da bitmemiĢ 

ürünler ortaya çıkar. 

Geleneksel ofis paradigmasında büyük miktarlardaki proje veri dosyaları (çizimler, 

belgeler, tablolar, veri tabanları, kılavuzlar, çizelgeler...) stüdyo içerisinde bir 

bilgisayardan diğerine taĢınıp dururlar. Bu taĢınma sırasında gereksiz kopyalar 

ortaya çıkar, bazen gerekli bir dosya bilgisayarlardan birinde kilitli kalır ya da 

kaybolur. Aranan dosyanın bulunması ya da hangisinin en son kullanılan dosya 

olduğunun anlaĢılması sorun olabilir. Enformasyonun depolanması, saklanması ve 

güncellenmesi sürekli bir problemdir. Enformasyon iletiminde ve paylaĢımında 

kopukluklar vardır. MüĢteriyle ya da üretici firmalarla bir tasarım problemini tartıĢmak 
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üzere bir toplantı yapmak gerektiğinde bu tasarım sürecinde bir kopmaya ve zaman 

kaybına sebep olur. 

Buna benzer problemler bir projenin yasal mercilere onaylatılması sırasında da 

yaĢanabilir. Bu durumda proje sürecinde kopmalar oluĢabilmekte, zaman kaybı 

ortaya çıkmakta ve bu da maliyetleri arttırmaktır. Yasal onyları veren kurumların 

sanal doku tabanlı sanal ortamlar oluĢturmaları bu aĢamada zaman kaybının ve 

maliyetin düĢmesinde oldukça faydalı olacaktır (Sulaiman ve diğerleri, 2002).     

ġekil 4.1‟de “çevrim içi bina ve plan onay sistemi”ne ait yükleme modülü 

görülmektedir. Sistem üç kısımdan oluĢmaktadır: CAD yükleme modülü, bilgi tabanlı 

enformasyon iĢleme modülü ve uyumsuzluk raporu modülü. ġekil 4.2‟de ise 

AutoCAD penceresi üzerinde bilgi tabanlı enformasyon iĢleme modülü ve 

uyumsuzluk raporu modülünün kullanımına ait biran gösterilmektedir. 

 

 

ġekil 4.1. Geometrik enformasyonun sisteme yüklenmesi (Sulaiman ve diğerleri, 2002). 
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ġekil 4.2. Bir plan üzerinde ilgili raporların ve uyumsuzlukların belirtilmesi     (Sulaiman ve 
diğerleri, 2002). 

Bir sanal tasarım stüdyosu farklı yerlerde bulunan, birbirleriyle bilgisayar aracılığıyla 

iletiĢim kuran tasarımcılardan oluĢur. Stüdyo mekansal ve zamansal olarak 

yayılmıĢtır ve enformasyon elektronik olarak temsil edilir. Sanal tasarım stüdyoları 

iĢbirliği için tasarım enformasyonunun paylaĢılabildiği ve zaman ve mekan 

boyutunda iletiĢimin sürekli olarak desteklendiği duvarları olmayan bir ortam sağlar. 

Sanal tasarım stüdyoları bugün tasarım projelerinin tartıĢıldığı, proje verilerinin 

düzenlendiği ve yapılandırıldığı, sunumların nakledildiği ve paylaĢıldığı, tasarım 

belgelerinin geliĢtirildiği ve yayınlandığı geliĢmiĢ enformasyon teknolojilerinin yoğun 

olarak kullanıldığı yerlerdir. 

4.1. Sanal Tasarım Stüdyosu Ortamının Özellikleri 

Sanal tasarım stüdyosu faaliyetlerini desteklemek üzere ağa bağlı stüdyo 

bilgisayarlarına kurulmuĢ olan bir grup yazılımdan oluĢur.Burada belirtilmesi 

gereken en önemli nokta sanal tasarım stüdyosu ortamlarının sadece yazılımlardan 

oluĢmadığıdır. Kullanıcı faktörü de sanal tasarım stüdyosu ortamı içerisinde çok 

önemli bir yer tutar. KiĢisel bilgisayarların düzenlenmesinde etkin olan faktör kiĢinin 

enformasyonu düzenlerken yansıttığı biliĢsel Ģemalardır. Buna karĢılık firmalardaki 
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ya da bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarlar “bir örnek” düzenlenmiĢlerdir. Bir 

sanal tasarım stüdyosu ortamındaki bilgisayar ise kullanıcı tasarımcının iletiĢim 

ihtiyacını en üst düzeyde karĢılarken aynı zamanda kendisini rahat hissettiği araçları 

kullanabilmesine de olanak verebilmelidir. 

Bir sanal tasarım stüdyosunun kurulması ortamın tasarlanması için harcanacak 

zaman ve güç gerektirir. Tablo 4.1‟de bir sanal tasarım stüdyosu kurulması 

aĢamasında karar verilmesi gereken noktalar gösterilmektedir (Maher, Simoff ve 

Cicognani, 2000). 

Tablo 4.1. Sanal tasarım stüdyosunun kurulması aĢamasında karar verilmesi gereken      
noktalar 

ĠletiĢim ve iĢbirliği sağlanması için a. Tasarım sunumlarının düzenlenmesi, 
yapılandırılması, paylaĢtırılması ve 
elektronik olarak yayınlanması, belgelerle 
ve iliĢkili enformasyonla desteklenmesi 
(belgeler, kılavuzlar, çizimler, tablolar, 
formlar,...), 

 b. ortam içindeki enformasyonun 
yapılandırılması, yönetilmesi ve 
paylaĢtırılması için gerekli metafor ve 
modellerin seçilmesi. 

Tasarım desteği, enformasyonun 
arĢivlenmesi ve belge paylaĢımıyla ilgili bir 
anlaĢma 

a. Tasarım projesine ait son tarihli belgelere 
ulaĢılması için kullanılacak merkezi bir 
konumun belirlenmesi, 

 b. Stüdyo içindeki belge değiĢ tokuĢu için 
kullanılacak dosya formatlarının seçimi, 

 c. OnaylanmıĢ formatları kullanan çizim, 
modelleme, belgeleme ve ifade araçlarını
 belirlenmesi. 

Kullanılacak iletiĢim araçlarının seçilmesi a. Toplantı araçları ve toplantı sunucusunun 
seçilmesi, 

 b. Noktadan noktaya iĢbirliği araçlarının 
seçilmesi, 

 c. Notların yollanabileceği bir forumun 
oluĢturulması, 

 d. Mesaj yollamak için e-posta adresleri 
listesi oluĢturulması, 

 e. Gruptaki tüm katılımcılarla aynı anda 
görüĢebilmek için kullanılacak yayın 
sisteminin seçilmesi 
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Bir sanal tasarım stüdyosunda yer alabilmek için belirlenmiĢ teknolojik altyapıya ve 

kabul edilmiĢ stüdyo formatlarına uyum sağlamak gerekir. Yaygın bir ağ yapısındaki 

bir tasarım projesinde her katılımcı özel bir noktayı temsil eder. Sanal tasarım 

stüdyosu olanaklarından ancak bir noktadaki araçlarla diğerlerindeki araçların 

bütünleĢik olması durumunda faydalanılabilir. 

Bu bütünleĢme: 

 STS ortamında birleĢtirilen donanım platformlarının, iĢletim sistemlerinin ve 

ağların birbirleriyle uyumlu olmalarına, 

 Bu ortamdaki enformasyonun çalıĢtırılmasında, iletilmesinde ve 

değiĢtirilmesinde ortak uygulamaların kullanılmasına, 

 Yaygın STS ortamındaki uygulamalara eriĢmeyle bütünleĢebilecek arayüz 

metaforlarına bağlıdır. 

Bir tasarım projesinde katılımcıların iĢlerinin tümünü diğer noktalardan bağımsız 

olarak yapabilmelerine “özerklik” adı verilir. 

 

ġekil 4.3 BütünleĢme – özerklik iliĢkisi (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000). 

ġekil 4.3‟de sahip olunan makinelere, ağlara, iĢletim sistemlerine  ve uygulamalara 

bağlı olarak her  durum farklı konum ve büyüklükteki kutularla gösterilmiĢtir.  
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A kutusu noktaları tek bilgisayar platformuna sahip olan bir sanal tasarım 

stüdyosunu gösterir. Örneğin PC uyumlu makineler. Bu noktalardaki makineler 

uyumlu iĢletim sistemleri ile çalıĢırlar. Mesela win9x/nt. STS yazılımı tek platformlu 

ortama göre tasarlanmıĢtır ki bu da bütünleĢmenin sağlanmasını kolaylaĢtırır. 

B kutusu farklı platformlar içerir. Örneğin Sun SPARC‟ları, Silicon Graphics 

makineleri ve Macintosh‟lar gibi farklı iĢletim sistemleri kullanan makineleri içerirler. 

Bu grup daha esnek bir ortam sağlar, ama aynı zamanda da daha az güvenilirdir. A 

ve B donanım ve yazılım olarak daha özerktirler.  

C ve D de sırasıyla tekli ve çoklu platform içermelerine göre ayrılmıĢlardır. 

Noktalardaki yazılımlar tek baĢlarına bir projeyi tamamlamaya yeterli değildir. 

Örneğin noktalardan biri çizim ve yayın konusunda uzmanlaĢmıĢsa diğeri 

modelleme ve analiz konusunda uzmanlaĢmıĢtır ve bu da yazılım maliyetlerinde 

önemli bir tasarrufu sağlar. Daha az özerklik daha az verimlilik demek değildir ancak 

daha iyi bir organizasyon gerektirir.  

Bu açıdan baktığımızda sanal tasarım stüdyosu ortamını genelde ikiye ayırabiliriz 

(Maher, Simoff ve Cicognani, 2000): 

 Yaygın Ortamlar: ağdaki her nokta tümüyle nokta içinde çalıĢacak bir dizi araç 

içerir. BütünleĢme bir noktadan diğerine enformasyon akıĢı sağlayacak bir grup 

uyumlu aracın belirlenmesine bağlıdır. BütünleĢme iki türlü sağlanır: 

a. BütünleĢik olmayan sanal tasarım stüdyoları, 

b. BütünleĢik sanal tasarım stüdyoları 

 Merkezi Ortamlar: Ağdaki her nokta verilerin desteklenmesi ve tüm noktaların 

iletiĢim ihtiyacının karĢılanması için merkezi sunucunun eĢgüdümüyle çalıĢacak 

bir dizi araca sahiptir. Bu tip ortamlar kullanıcı/sunucu paradigmasıyla çalıĢırlar 

ve platformlardan bağımsızdırlar. Bu yeni geliĢmekte olan ortamın fonksiyonelliği 

internet protokolleriyle ve sanal doku metaforuyla sınırlanmaktadır. Teknolojik 

altyapısı STS ortamlarında yüksek derecede özelleĢtirilebilmeye ve kolayca 

uyum sağlamaya olanak verir. Merkezi ortamlar iki Ģekilde sağlanabilir: 

a. Masaüstü metaforu, 

b. Alan metaforu 
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4.2. Yaygın Ortamlar 

Tasarım stüdyoları, günümüzde, tasarımcıların tasarım projeleri üzerinde görüĢ 

alıĢveriĢinde bulunmak ve tartıĢmak için, proje verilerini düzenlemek ve 

yapılandırmak için, tasarım sunumlarını paylaĢmak ve nakletmek için ve tasarım 

dökümantasyonunu geliĢtirmek ve yayınlamak için geliĢmiĢ bilgisayar olanaklarının 

yoğun olarak kullanıldığı yerlerdir. 

4.2.1. BütünleĢik Olmayan Sanal Tasarım Stüdyoları: 

ĠletiĢim teknolojilerinin, proje yönetiminin ve tasarım belgelerinin yayınlanması  sanal 

doku teknolojisinin bir ürünüdür. BütünleĢmedeki zayıflığa bağlı olarak farklı 

platformlar içerebilirler. Proje sunumları, belgeleri ve diğer enformasyonların 

yönetimi aslında elle yapılır, yani otomatikleĢme yoktur. BütünleĢmedeki zayıflık 

bireysel çalıĢmalardan iĢbirlikçi oturumlara geçiĢte önemli sorunlar yaratabilir. Aynı 

sorunlarla tersi durumda da karĢılaĢılır. 

 

 

ġekil 4.4. Standart bir tarayıcı olan Netscape Communicator içinden projeye ait sanal doku 
sayfasının düzeltilmesi (Craig ve Zimring, 2000). 
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4.2.2. BütünleĢik Sanal Tasarım Stüdyoları: 

Tasarımda, yazı ve resim iĢlemede, iletiĢimde, çizelgelerde ve enformasyon 

yönetiminde bütünleĢik uygulamalar içerir. Bu ortamlardaki nesneler ve bu 

nesnelere karĢılık gelen uygulamalar arasındaki büyük uyum iĢbirliğine dayanan 

enformasyon yönetiminde otomatikleĢmeyi ciddi bir biçimde artırır. Teknolojik 

altyapısı genellikle platformlara bağımlıdır. Bu sebeple mevcut sistemlere 

uygulanmasında zorluklar vardır. Bu problem dikkatli bir seçim ve bileĢenlerin 

düzenlenmesiyle aĢılabilir. 

4.3. Merkezi Ortamlar 

Merkezi ortamlar olarak adlandırılan ortamlar, yaygın ortamlardan farklı olarak, bir 

sanal tasarım stüdyosunda ihtiyaç duyulabilecek tüm araçları tek bir sunucu 

üzerinde toplamaktadırlar. Bu sayede bireysel veya ortak çalıĢmalar sırasında 

çıkabilecek aykırılıklar en aza indirilebilmekte ve noktalar arasında paylaĢtırılmıĢ 

ortam birleĢtirilebilmektedir. 

Merkezi sanal tasarım stüdyosu  ortamı kullanıcı/sunucu modeli mantığı ile 

yapılandırılmıĢtırlar. Merkezi sunucu gerekli bütün araç ve enformasyonu depolar ve 

katılımcıların bütün giriĢ/çıkıĢlarını kontrol eder. Katılımcı proje üzerinde değiĢiklik 

yaptığında bu değiĢiklik eĢ zamanlı olarak sunucu üzerinde kaydedilir. Bu yolla 

katılımcılar ile sunucu araasındaki pratik bir eĢ zamanlılık sağlanmaktadır, ancak 

çok sayıda kullanıcı etkileĢimi sırasında sunucunun bir yoğunluk yaĢaması sistemin 

yavaĢlamasına yol açabilmektedir. 

Merkezi ortamlar yaklaĢımının sanal tasarım stüdyolarına getirdiği faydalar: 

● Basit iĢlemlerle enformasyon paylaĢımı yapmaya olanak sağlayan tamamen 

bütünleĢik araçlar, 

● Ortama ulaĢımda kolaylık, 

● Doğal bir dil ve ikonlarla çalıĢan sezgisel olarak bütünleĢmiĢ arayüz, 

● Yükleme zamanı ve yükleme sırasında yaĢanılan sorun miktarında azalma 

(örneğin yazılım yüklemesi), 

● Farklı platformlarda kolay uyum sağlamadır. 

Merkezi ortamların taĢıdığı en önemli zayıflık ortam kurulduktan sonra merkezi 

sunucuda kurulmuĢ olan araçların baĢkalarıyla değiĢtirilmesindeki zorluklardır. Bu 
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gibi ortamlarda kullanılan uygulamalar özel olarak geliĢtirilmiĢlerdir ve üzerlerinde 

düzenleme yapmak ileri seviyede programlama bilgisi gerektirmektedir. Bununla 

beraber, kullanıcılara olabildiğince fazla seçenek sunabilmek için  HTTP gibi 

standart protokollerin kullanılmasıyla esnekliğe izin vermeyen bu durum 

yumuĢatılabilmektedir. Merkezi ortamlar genel olarak “masaüstü metaforu” ve “alan 

metaforu” olarak ikiye ayrılmaktadırlar (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000). 

4.3.1. Masaüstü Metaforu: 

Masaüstü metaforu yaklaĢımıyla kurulmuĢ sanal tasarım stüdyosu masaüstü bir 

tasarımcının ihtiyaç duyabileceği bütün araçları (çizim, iletiĢim, arĢivleme, 

düzenleme, enformasyon arama ve benzerleri) tek bir arayüzde toplamaktadırlar. 

Masaüstü metaforuna örnek olarak NCSA Habanero (www.ncsa.uiuc.edu) ve 

TeamWave (www.teamwave.com) gösterilebilir. Habanero TCP/IP standartlarını 

kullanmaktadır ve University of Illinois‟daki bir grup tarafından tamamen Java dilinde 

yazılmıĢtır. TeamWave ise özel protokoller kullanmaktadır ve University of 

Calgary‟de bilgisayar bilimleri bölümündeki GroupLab isimli proje grubu tarafından 

geliĢtirilmiĢtir. 

Her nokta iletiĢim ve iĢbirliğine dayalı çalıĢmalar için aynı bütünleĢik uygulama 

kulanıcı paketini kullanır ve bu noktalardan biri o uygulamalar için sunucu görevini 

alır. Bu ortamlar benzer arayüzler kullanmanın ve sunucudaki enformasyona kolay 

eriĢimin avantajını taĢırlar. Bu yaklaĢımın dezavantajı ise mevcut paketlerin henüz 

tam olgunlaĢmamaları, bazı özelliklerinin günümüzde yeterince geliĢtirilmiĢ 

olmamalarıdır. 

4.3.2. Alan Metaforu: 

Alan metaforu, sanal tasarım stüdyoları için üç boyutlu ortamın getirdiği ilginç 

yeterlilikler öneren yeni bir fenomendir (Zidarich, 2002). Görsel elemanların bir chat 

ortamına eklenmesiyle ortamdaki etkileĢim düzeyi oldukça geliĢmiĢtir. 

Alan metaforu mantığıyla oluĢturulmuĢ sanal tasarım stüdyolarında katılımcılara 

iletiĢim ve iĢbirliği yapabilmeleri için elektronik ortamda bir alan sunulmaktadır ve 

katılımcıların stüdyo içerisinde ihtiyaç duydukları araçlar bu alanda bulunmaktadır. 

Katılımcılar üç boyutlu modeller üzerinde eĢ zamanlı ve etkileĢimli olarak çalıĢma 

imkanı bulmaktadırlar, nesneler oluĢturabilmekte, nesneleri düzenleyebilmekte ve 

yerlerini değiĢtirebilmektedirler. Ayrıca chat penceresi yardımıyla yazı bazlı 

iletiĢimde de bulunabilmektedirler. 

http://www.ncsa.uiuc.edu/
http://www.teamwave.com/
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Alan metaforu ile oluĢturulmuĢ sanal tasarım stüdyolarında bir kaç farklı yaklaĢım 

ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi katılımcılara iĢbirlikçi sanal alanlar sunan 

bilgisayar oyunlarıdır. Lucas Film Games tarafından 1998‟de geliĢtirilen “Habitat” 

adlı oyun ağ üzerinde kurulmuĢ sanal dünyalara iliĢkin ilk örnek kabul edilmektedir. 

Bir diğer yaklaĢım ise grafik bazlı yazılımlar aracılığıyla çalıĢan sanal dünyalardır. 

Bu yaklaĢımda katılımcılar kendilerine tahsis edilen alanda projelerini tasarlarken 

aynı zamanda bütünleĢik sanal doku tarayıcısını, chat penceresini ve benzeri 

fonksiyonları eĢ zamanlı olarak kullanabilmektedirler. Bu tip ortamlara örnek olarak 

Active Worlds (www.activeworlds.com), Cybertown (www.cybertown.com), Blaxxun  

(www.blaxxun.com), Worlds (www.worlds.net), Digital Space(www.digitalspace.com) 

gösterilebilir. 

“Sanal dünyalar” sanal tasarım stüdyoları faaliyetlerini tam olarak destekler. Sanal 

dünyalar tasarımda ve alan kullanımında iletiĢim ve etkileĢimi bütünleĢtirir         

(ġekil 4.5). Bu alan henüz emekleme dönemini yaĢamakla birlikte günümüzde 

gelmiĢ olduğu nokta gelecek için oldukça umut vericidir (Zidarich, 2002).  

 

ġekil 4.5. Active Worlds kullanılarak oluĢturulmuĢ University of Sydney dünyasında 22N 9E 
koordinatlarındaki bir proje (www.activeworlds.com).

http://www.activeworlds.com/
http://www.cybertown.com/
http://www.blaxxun.com/
http://www.worlds.net/
http://www.digitalspace.com/
http://www.activeworlds.com/
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5. BÜTÜNLEġĠK SANAL TASARIM STÜDYOLARI 

Yeni bir sanal tasarım stüdyosu bir Ģirkette, bir araĢtırma merkezinde, Ģirketlerde 

ve/veya bireysel tasarımcılar arasındaki ortak çalıĢmalar için uygundur. Bu gibi 

durumlar enformasyon teknolojilerinden faydalanırken birleĢik küresel strateji 

yaratmak için iyi bir sebeptir. Strateji, ortak bir platformda (örneğin intel bazlı), iĢletim 

sisteminde (veya uyumlu iĢletim sistemlerinde), kullanılacak uygulamalarda ve ortak 

arayüz tasarımında bir anlaĢma içerebilir. Temel stüdyo bileĢenleri değiĢmez    

(ġekil 5.1), ancak yaygın sanal tasarım stüdyosunda platform ortaklığının getirdiği 

faydalar göz önünde bulundurulmalıdır.  

Sanal tasarım stüdyoları, ortamdaki bütün noktaları bütünleĢik veritabanı çevresinde 

yapılandırılmıĢ ofis  otomasyonu paradigması üzerinden gidilerek düzenlenmiĢlerdir. 

Aradaki tek fark “arĢiv” dıĢındaki bütün noktalarda veritabanlarının paylaĢılabilir 

olmamasıdır. TasarlanmıĢ oldukları iĢletim sistemlerinin potansiyellerine bağlı olarak 

ofis otomasyonu yazılım paketleri, yeni bir takım özellikler geliĢtirmiĢlerdir. Bu 

özellikler: 

● Tablolama, kelime-iĢlem, listeleme, çoğulortam sunumları ve raporlar, 

veritabanı yönetimi ve proje çizelgeleme gibi stüdyo eylemlerini destekleyen 

uygulamalar arasında bütünleĢme, 

● Yazılım paketi içinde iletiĢim, iĢbirliği ve stüdyo etkinliklerinin eĢ zamanlı 

olarak yürütülebilmesi için yapılandırılmıĢ bir mesaj sistemi ve mesaj 

yöneticisidir. 

Microsoft Office, Lotus Smart Suit ve Corel Office Professional yazılım paketleri gibi 

bütünleĢik masaüstü senaryolarını destekleyen ticari ortamlar “ağır grupdokular” 

olarak bilinirler. Bunların kelime-iĢlem, listeleme, veritabanı ve grafik uygulamaları 

bütünleĢik bir ortam oluĢtururlar. Bu uygulamalardan oluĢan yazılım paketleri, 

internet eriĢimi yardımıyla fonksiyonel bir bütünleĢme sağlarlar ve çalıĢılan konuyla 

ilgili üretilmiĢ dosyalara ait referansları internet üzerinde birleĢtirirler. 

Bu ortamların her biri, ağ üzerinde döküman depolarına, proje çizelgesine, 

çoğulortam mesaj değiĢ tokuĢlarına ve çoğulortam sunumlarına bireysel ve grup 

eriĢimini otomatikleĢtiren noktasal veritabanları ve sunucular ile desteklenmiĢlerdir. 
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ġekil 5.1. BütünleĢmiĢ sanal tasarım stüdyoları ortak bir platformda temellenmiĢlerdir 
(Maher, Simoff ve Cicognani, 2000). 

Bu yazılım paketleri, nesneyle iliĢkilendirme ve nesneyi bünyesinde barındırma 

paradigmalarını destekleyen nesne-merkezli iĢletim sistemleri için geliĢtirilmiĢlerdir. 

Ancak  genellikle varsayılan yapılandırmalar sanal tasarım stüdyolarındaki 

ihtiyaçlarla tam olarak örtüĢmez. Bu durumda sanal tasarım stüdyosunda 

kullanılacak yazılım paketlerinde fonksiyonel bazı değiĢiklikler yapmak gerekecektir. 

5.1. BütünleĢme KoĢulları ve Arayüz Tasarımı 

Sanal tasarım stüdyosu kurulumu kullanıcı platformu üzerinde anlaĢma ile baĢlar. 

Ġdealde tek platform tercih sebebidir. Fakat bu imkansızsa sonraki strateji varolan 

bütünleĢik yazılım paketlerinin platformlardaki uyumluluğunun sağlanmasıdır. 

Stüdyo kurulumu yine stüdyo ortamında kullanılacak metafor ve modeller üzerindeki 

bir anlaĢmayla baĢlar. Yaygın bir sanal tasarım stüdyosuna ait fonksiyon kategorileri 

ve metaforları Tablo 5.1‟deki gibidir. ÇeĢitlilik farklı ofis yazılım paketlerinin önerdiği 

metaforların kullanılmasıyla ortaya çıkar. 
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Tablo 5.1. Yaygın sanal tasarım stüdyosunda kullanılabilen metafor ve modellere ait 
fonksiyon kategorileri ve elemanlar (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000) 

Fonksiyon Kategorileri ve Elemanlar Metaforlar ve Modeller 

Yönetim   

Sanal tasarım stüdyosu noktaları "Ağ" metaforu 

Çizelge "Takvim" metaforu 

Tasarımcının veritabanı ĠliĢkisel veri modeli 

Takım yöneticisi "Anahtar" metaforu 

Sanal tasarım stüdyosu değerlendirmesi "Yapısal mülakat" metaforu 

ĠletiĢim  

Toplantı noktası "Yer" metaforu 

Forum "Not panosu" metaforu 

E-posta gönderimi "Kitlesel posta yollayıcısı" metaforu 

Bireysel e-posta hizmeti "Adres defteri" metaforu 

Kayıt defteri tutulması "Günlük" metaforu 

Proje (mimari)  

Özet ve dökümantasyon Eylem/uzay ontolojisi 

Alan tanımlanması "Çoğulortam defteri" metaforu 

Değerlendirme yapılması Yaygın jüri modeli 

Çevrimiçi standartlar "Çoğulortam defteri" metaforu 

Araç bilgileri "Çoğulortam defteri" metaforu 

Harici kütüphane katalogları "Bağlantı noktası" metaforu 

Tablo 5.2‟de önemli bazı ofis yazılım paketleri baz alınarak kurulabilecek bütünleĢik 

sanal tasarım stüdyolarında kullanılabilecek uygun yazılım yapılandırmaları ve 

paralelleri görülmektedir. Bu kategoriler için her iki yazılım paketi tarafından da aynı 

anda desteklenmeyen ortak araçlar da dahil edilmiĢtir. Ġkinci sütun Windows 

platformunda olduğu varsayılan bir sanal tasarım stüdyosuna, üçüncü sütun ise 

Macintosh platformunda olduğu varsayılan bir sanal tasarım stüdyosuna ait araçları 

göstermektedir. KöĢeli parantez içindeki araçlar ise her iki platformda da 

kullanılabilmektedir.  
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Tablo 5.2. Sanal Tasarım Stüdyolarında kullanılabilecek uygun yazılım yapılandırmaları ve 
paralelleri (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000) 

ARAÇ KATEGORĠLERĠ YAZILIMLAR   

Yazı ĠĢleme Microsoft Office Lotus SmartSuit 

Kelime ĠĢleme Microsoft Word Lotus Word Pro 

Tablolama Microsoft Excel Lotus 1-2-3 

Veritabanı Yönetimi Microsoft Access [FileMaker Pro] Lotus Approach 

Ġmge ĠĢleme     

Durağan Ġmgeler Adobe Photoshop   

Hareketli Ġmgeler GIF Animasyon Araçları   

Grafik,CAD ve 3D Modelleme     

Grafik Yazılım Microsoft PowerPoint Lotus Freelance Grafics 

CAD Çizim AutoCAD [ArchiCAD]   

3D Modelleme AutoCad [FormZ] [POV Rays]   

Hipermedya Tasarımı     

Sanal Doku Tasarımı Microsoft FrontPage 
[Dreamveawer, AOL, Press] 

Lotus Notes Designer 

Web Yayını Bütün Microsoft Uygulamaları Bütün Lotus SmartSuit 
Uygulamaları 

Tasarım Sunumu Microsoft PowerPoint Lotus Freelance Grafics 

Çoğulortam Üretimi Macromedia Director   

ĠletiĢim Araçları     

Notlar Ġçin Forum Not Panosu (Microsoft Outlook'u 
Temel Alan) [CGI Script] 

Not Panosu (Lotus Learning 
Space'i Temel Alan] 

E-Mail Yazılımı Microsoft Outlook [Eudora] DıĢ Alıcı Kullanımı [Eudora] 

Toplantı Araçları Microsoft Netmeeting [CUSeeMe]   

Toplantı Sunucusu Netmeeting Sunucusu [CuSeeMe Noktası] 

Noktadan Noktaya ĠĢbirliği Araçları Microsoft Netmeeting [CUSeeMe]   

Faydalı Araçlar     

Uzaktan EriĢim Telnet (platforma bağlı olarak)   

Dosya Transferi FTP (platforma bağlı olarak)   

ĠĢ Otomasyonu Ve KiĢiselleĢtirme Visual Basic Macro'ları LotusScript 

ArĢivleme Araçları Zip/Gzip - platformlardan bağımsız araçlar 

Stüdyodaki dosya formatları üzerindeki anlaĢma, dosya formatlarının seçilen ofis 

yazılım paketleriyle uyumluluğunu sağlar. Bununla birlikte bazı araçların bütünleĢik 

ortama dahil olamayacakları da bir gerçektir. Örneğin CAD uygulamaları ofis yazılım 

paketlerinin bir parçası değillerdir ve bundan dolayı ofis yazılım paketleri tarafından 

tanınabilecek dosya formatları üretmezler. 
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Arayüz tasarımı, bütünleĢik stüdyolar göz önüne alındığında, sanal doku sayfası 

merkezli paradigmadan saparlar. Yüksek düzeyli bütünleĢme, sanal tasarım 

stüdyosunun masaüstü tasarımında büyük beklentilere sebep olur. Sanal tasarım 

stüdyosu çalıĢma ortamında üretilen enformasyon, tasarım projesi süresince üretilen 

içeriğe veya tasarımcı tarafından ulaĢılabilir olan uygulamalara bağlı olarak 

yapılandırılabilir. Bu stratejiler birbirleriyle yarıĢmaktan çok birbirlerini tamamlarlar. 

Öte taraftan arayüz tasarımı, metaforların avantajlarını ve ofis yazılım paketlerinde 

tanımlanan arayüz tasarımı yöntemlerini en yararlı hale getirmelidir. 

Arayüz tasarımı aĢamasında biraz daha emek harcayarak, özellikle Windows PC‟leri 

ve Macintosh‟lar gibi farklı platformları birleĢtiren yaygın sanal tasarım stüdyosu 

ortamında daha iyi bir bütünleĢme sağlanabilir. Daha iyi bir bütünleĢme ile 

anlatılmak istenen dosya değiĢimi seviyesinden öte, uygulama fonksiyonelliği ve 

platformlar arasında ortak bir arayüz oluĢturulmasıdır. Ortam tasarımı, tek platforma 

yakın bir çözüme ulaĢabilmek için metafor bileĢenlerinin ve yazılım desteği 

altyapısının seçiminde dikkat gerektirir. 

Genelde masaüstü düzenlemeleri her platform ve bu platformların metaforları için 

uygun olmayabilir. BaĢka bir deyiĢle, bir platforma alıĢık tasarımcılar yeni arayüzün 

bazı kısımlarında yabancılık çekebilirler. Her Ģeye rağmen bu, tasarımcılar için 

platformlar arası geçiĢi ĢeffaflaĢtıran bir arayüz oluĢturulmasının bedelidir.  

SeçilmiĢ uygulamalara ulaĢmayı düzenleyen gözde metaforlardan biri “araç çubuğu” 

metaforudur (ġekil 5.2). Araç çubukları önceden belirlenmiĢ bir takım kriterlere göre 

oluĢturulmuĢ düğme gruplarından oluĢurlar. Her düğme tasarlanmıĢ olduğu 

metafora uygun olarak (uygulama merkezli bir yaklaĢımda uygulamaya, döküman 

merkezli bir yaklaĢımda dosyaya) bir uygulamaya ya da bir dosya bağlanır. Bunun 

sonucunda uygulama veya döküman merkezli araç çubukları ortaya çıkar. Araç 

çubukları mantık olarak masaüstünde oluĢturulan kısayollara çok benzerler fakat 

iliĢkili uygulamalara ulaĢırken daha yapısal bir çözüm sunarlar. Araç çubuklarının 

oluĢturulması, ortak platformlar üzerinde çalıĢmayan yaygın sanal tasarım 

stüdyosunun farklı parçalarının iĢlenmesinde ve kontrolündeki uyumsuzlukları en 

aza indirir.  

Her platform için göz önüne almamız gereken önemli bir nokta da her kategoride 

ortak ve farklı uygulamaların bulunmasıdır. Her iki platformda da ortak olan 

uygulamalara karĢılık gelen butonlardan oluĢan araç çubuğunun en üstte olması 

daha uygun olabilir. Diğer butonlar özel uygulamalar içindir. Eğer daha sınırlayıcı 

olmak istersek, sistemlerdeki her kategori için her iki platformda da çalıĢabilen 
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araçların seçimini sınırlandırabiliriz. Bu yaklaĢım her iki platformu içeren “geniĢ” 

sanal tasarım stüdyosu noktaları için kesinlikle yararlıdır. Tasarımcılar farklı 

bilgisayarlarda çalıĢtıklarında ĢaĢırmayacaklardır. Sanal tasarım stüdyosu 

ortamında yönlenirken aynı biliĢsel haritayı kullanacaklardır. 

 

ġekil 5.2. Yaygın bir sanal tasarım stüdyosunda PC masaüstü için geliĢtirilmiĢ uygulama 
merkezli araç çubuğu (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000). 

Sanal tasarım stüdyolarında arayüzlerle ilgili diğer bir yaklaĢım “dosya kabini” 

yaklaĢımıdır (ġekil 5.3). Dosya kabinleri sanal tasarım stüdyolarının masaüstü 

düzenlemeleri ve bütünleĢmiĢ arayüzleri “ofis bütünleĢtiricileri” metaforunu 

kullanırlar. Her çekmece klasörlerden oluĢur. Her klasörün içeriği bir dosyayla, sanal 

doku sayfasıyla, adres defteriyle, proje takvimiyle, aktif anımsatıcıyla veya özel 

olarak geliĢtirilmiĢ bir sözlükle iliĢkilendirilebilir. Dosya kabini çekmeceleri sanal 

tasarım stüdyoları üzerindeki iĢ akıĢının yönetimi ve düzenlenmesine yardımcı olan 

bir komut merkezi oluĢtururlar. 

ġekil 5.3‟te görülen çekmeceler sanal tasarım stüdyosu ortamındaki dosya kabininin 

sadece bir bölümüdürler. Sanal tasarım stüdyosu masaüstünün mantıksal 

düzenlemesi Tablo 5.2‟de gösterilmekte olan yaygın ortamın fonksiyonelliğine ve 

amaçlarına benzer: sanal tasarım stüdyosu noktalarını, sanal doku çekmecesini ve 

benzerlerini içerirler. ġekil 5.3‟teki ikinci çekmece döküman merkezli bir 

enformasyon kutusudur. Bu çekmecede, tasarımcı, proje geliĢtirme sürecinde 
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kullandığı CAD ve diğer vektörel çizimler, resim, yazı, listeler, dökümler, sözlükler 

gibi elektronik dökümanlarını saklar. 

 

ġekil 5.3. Lotus Smart Suit kullanılarak hazırlanmıĢ dosya kabini -bütünleĢik masaüstündeki 
sanal tasarım stüdyoları ve proje enformasyonu (Maher, Simoff and Cicognani, 
2000). 

Enformasyon yönetimi ve arayüz altyapısının seçimi hakkında kesin bir karar 

vermeden önce kullanıcıların arayüze bakıĢ açılarının belirlenmesi önemlidir. Bu 

noktada kullanıcıların alıĢkanlıkları, tercihleri, bilgisayar destekli tasarımdaki 

uzmanlık seviyeleri göz önünde bulundurulması gereken bileĢenlerdir. 

Enformasyona eriĢimde ve arayüzün oluĢturulmasında kullanıcılar arasında farklı 

bakıĢ açılarının ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple, stüdyodaki 

bilgisayarlarda kullanılacak arayüze ek olarak, sanal tasarım stüdyosu ortamında 

kullanılabilecek alternatif yolların sağlanması hem kullanıcı performansını arttırıcı bir 

etki yapacaktır, hem de gerekli esnekliği sağlayarak kullanıcı memnuniyetini ortaya 

çıkaracaktır.  
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Varolan verilerin yapılandırılması ve ortamın kurulması sırasında gösterilecek özen 

stüdyonun zaman içerisinde göstereceği performansla doğrudan etkilidir. Örneğin, 

bütünleĢik sanal tasarım stüdyosu ortamında farklı arayüzlerin oluĢturulması, 

stüdyonun gelecekte geniĢlemesini veya üzerine farklı platformların eklenmesini 

kolaylaĢtıracaktır. ġekil 5.4‟te hem araç çubuğu arayüzünden hem de dosya kabini 

arayüzünden ulaĢılabilen “tasarımcının araç çubuğu”nu göstermektedir. Bu farklı 

arayüzler, aynı enformasyonun küçük farklılıklarla düzenlemesiyle oluĢturulur. 

Kullanıcı üzerinde anlaĢma sağlanmıĢ araç ve formatları kullanırken kendini rahat 

hissettiği metaforu seçebilir. 

 

ġekil 5.4. Yaygın bir sanal tasarım stüdyosunda aynı anda kullanılan farklı arayüz metaforları 
(Maher, Simoff ve Cicognani, 2000) 

Kısacası nesne bazlı iĢletim sistemlerinde kontrolü sağlayan araç çubuklarının 

oluĢturulması, aslında sadece klasörlerin ve kısayolların daha kolay bir kullanım 

amacıyla yeniden düzenlenmesidir. Dosya ve uygulamalara ait klasörlerin altyapısı 
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ġekil 5.5‟te gösterildiği gibidir. Uygulama ortamı arayüzü açısından baktığımızda bu 

yapılar genellikle kullanıcıya Ģeffaftır.  

 

ġekil 5.5. ġekil 5.4‟teki örneğin arkasındaki klasör yapısı (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000) 

5.2. Yönetim ve ĠĢbirliği 

Tasarım sürecinin farklı aĢamalarında farklı enformasyon türleri paylaĢılır. 

Kavramsal proje aĢamasında veya ön proje aĢamasında amaç sistemlerin ve 

bileĢenlerin seçiminin yapılabilmesi için kavramların ve niyetlerin karĢılıklı olarak 

iletimidir. Detaylandırma aĢamasında ise amaç bileĢenlere ait mevcut değerlerin 

belirlenmesi ve karĢılıklı olarak kontrol edilmesidir. Bu sebeple enformasyon 

yönetimine dikkat edilmesi gerekmektedir. Enformasyon yönetimi bir konu 

hakkındaki belli bir miktar verinin saklanmak veya kullanılmak üzere bir noktaya 

ulaĢtırılması ile ilgilidir. Yani sanal tasarım stüdyolarında enformasyon yönetimi, 

enformasyon iletiminin hangi aĢamada hangi araçla yapılacağının belirlenmesi, 

toplanan enformasyona hangi Ģekilde ulaĢılacağının ve kullanılacağının önceden 

belirlenmesi anlamına gelmektedir. 

Güçlü yöneticiler proje, özel ve takım enformasyonunda grupdoku “dev”lerinin 

parçalarını birleĢtirirler. Yönetici fonksiyonelliği farklı ürünler arasında değiĢiklik 

göstermesine rağmen çekirdek bileĢenler - takvim, iş planlayıcısı ve lojistik yönetici, 

adres defteri ve aktif not defteri, iş akış diyagramı ve çizelge çıkarma, randevuları 

düzenleme, uzun dönem olaylarını ve enformasyon ve görüşme işlerinin 
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organizasyonu - otomasyonu sağlamak için her masaüstü yöneticisi tarafından 

desteklenmiĢtir. 

Bu destek, masaüstünde enformasyonu düzenleyen ana metaforlarla ve özelleĢmiĢ 

uygulamalarla bütünleĢtirilebilir. ġekil 5.6‟da proje takviminin ve aktif not defterinin 

(sırasıyla sanal tasarım stüdyosu takvimi ve sanal tasarım stüdyosu anımsatıcısı) 

dosya kabini metaforu içinde birleĢtirilmesini göstermektedir. Bu örnekteki proje 

lojistikleri ve tasarım planlama  iki projedeki eĢ zamanlı geliĢmeyi yansıtır: bir 

tasarım ofisi ve bir otobüs durağı. Katılımcılar tabloda gösterildiği gibi kutuları 

iĢaretleyerek yaklaĢan olaylar ve tamamlanmıĢ iĢler hakkında bilgilendirilir.  

 

ġekil 5.6. Lotus SmartSuit kullanılarak düzenlenmiĢ bir sanal tasarım stüdyosu ortamı 
masaüstü (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000) 
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KiĢisel enformasyon yöneticisini seçerken aĢağıdaki noktalar göz önüne alınmalıdır: 

 Sanal tasarım stüdyosu ortamı içerisinde araçların, dosyaların ve mesaj 

formatlarının bütünleĢmesi, 

 TaĢınabilir bilgisayar araçları yardımıyla enformasyon değiĢimi yapabilecek 

araçların bulunması, 

 Sanal tasarım stüdyosu ortamı içerisinde arayüz metaforlarının uyumluluğu  

KiĢisel enformasyon yöneticileri sanal tasarım stüdyosu ağı dıĢında kullanılabilir ve 

değiĢiklikler daha sonra diğer enformasyonlarla sanal tasarım stüdyosu ortamında 

birleĢtirilir ve güncellenir. Çizelge yazılımı tasarımcıya toplantıların ve randevuların   

- ayarlama, otomatik çizelgeleme, değiştirme ve kategorilere ayırma - yönetimi 

yönünden yardımcı olur. Proje yürütücüleri tekrarlayan randevuları, mesela, haftalık 

toplantıları düzenlemede kullanılabilir. Hatırlatma e-postası, toplantı ile ilgili çizim, 

imaj, döküm veya diğer tasarım materyalleriyle iliĢkilendirilecek veya toplantıdan 

önce bunların çıktısını otomatik  olarak alacak Ģekilde kurulabilir. Tasarımcılar aynı 

ağdan bağlantılar oluĢturarak kendi iĢleri ile ilgili farklı toplantı programları 

hazırlayabilirler. Çizelge çok yoğunlaĢmaya baĢladığında etkileĢimli bir zaman 

çizelgesi zaman çubuklarının yoğunluğunu azaltır.  

KiĢisel enformasyon yöneticilerinin bileĢenleri birbirleriyle ve grupdoku yazılım 

paketlerinin diğer bileĢenleriyle yüksek seviyede uyum gösterirler. ġekil 5.7‟de 

tasarımcının kayıt defterinin “planlayıcı” sayfası kullanılarak gerçekleĢtirilmesi 

gösterilmektedir. Bu örnekteki kategoriler farklı renklerle iĢaretlenmiĢlerdir. 

Tasarım projesinin geliĢtirilmesi sırasında bazı iĢler daha fazla bilgisayar kullanımı 

ve karmaĢık veri yapıları gerektirirken diğer iĢler daha fazla planlama ve araĢtırma 

gerektirir. ĠĢlerin düzenlenmesi ve sanal tasarım stüdyosundaki katılımcılar arasında 

dağıtılması masaüstü ortamlarının kiĢiselleĢtirilmesi ve ek ayarların yapılmasında 

yol gösterici olur. Bazen sanal tasarım stüdyosu ortamının organizasyonu için 

seçilen metaforun bir sonucu olarak bir ihtiyaç ortaya çıkabilir. Örneğin, sanal 

tasarım stüdyosu ortamının masaüstü komut merkezi, uygulama bazlı bir yaklaĢımla 

ele alınarak oluĢturulmuĢsa stüdyo koordinatörünün masaüstü fonksiyonelliği ek 

olarak döküman ve site merkezli desteklere ihtiyaç duyabilir. Koordinasyon rolü, 

bireysel ve takım sayfalarını, tasarım dökümantasyon sayfalarını ve tasarım grubu 

tartıĢmalarını da içeren bir dizi stüdyo sanal doku sayfa ve sitelerine sık eriĢimi 

gerektirir. 
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ġekil 5.7. Lotus Organizer‟da kiĢiselleĢtirilmiĢ bir “planlayıcı” sayfasının zaman kayıtlarını 
tutmak için kullanılması (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000) 

5.3. ĠletiĢim ve ĠĢbirliği 

ĠletiĢim yapılıĢ tarzına göre genelde ikiye ayrılmaktadır: eĢ zamanlı iletiĢim ve eĢ 

zamanlı olmayan iletiĢim. EĢ zamanlı iletiĢim gerçek zamanlı olarak gerçekleĢir yani 

enformasyon alımı ve gönderimi anında yapılmaktadır. EĢ zamanlı olmayan 

iletiĢimde ise mesajın gönderilmesi ve cevaplanması arasında geçen bir süre söz 

konusu olmaktadır. EĢ zamanlı olmayan iletiĢimin geleneksel örneği “fax” lardır. Fax 

yardımıyla enformasyon mesaj, çizim veya not biçiminde daha sonra kullanılmak 

üzere fax makinesi olan herhangi bir noktaya gönderilebilmektedir. E-posta ve sanal 

doku sayfaları bu tarz iletiĢimin çağdaĢ örnekleridir. EĢ zamanlı olmayan iletiĢimin 

kullanılmasıyla aynı zaman dilimini paylaĢmayan katılımcılar proje enformasyonunu 

paylaĢabilmektedirler. Örneğin, Avustralya‟daki bir katılımcı ile Türkiye‟deki bir 

katılımcı eĢ zamanlı olmayan iletiĢim olanaklarını kullanarak aradaki saat farkı 

engeline takılmadan rahatça enformasyonu paylaĢabilmektedirler. EĢ zamanlı 

iletiĢimin geleneksel örneği “telefon”dur. EĢ zamanlı iletiĢimin gerçekleĢebilmesi için 

katılımcıların aynı anda aynı aracı kullanarak birbirlerine karĢılıklı enformasyon 
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akıĢında bulunmaları gerekmektedir. Enformasyon anında gönderilir ve alınır. 

Tasarım sürecinde enformasyon grafik formunda olduğu kadar ses veya yazı 

formunda da paylaĢılabilir. Sanal tasarım stüdyolarında eĢ zamanlı iletiĢime olanak 

veren çağdaĢ teknolojiler video, ses ve veri konferanslarıdır. 

Burada önemli olan nokta, proje üzerinde çalıĢılırken ihtiyaca göre iĢbirliğinin bir 

tipinden diğerine sürekli geçildiği gerçeğidir. EĢ zamanlı olmayan iĢbirliği 

aĢamasında katılımcılar diğer tasarımcıların katılımına ihtiyaç duymadıkları araçları 

kullanırlar. Bu araçlar: 

● Grafik dosyaları (JPEG, GIF), CAD dosyaları (DWG, DWF) ve döküman 

dosyaları (DOC) gibi proje enformasyonu kapsamındaki dökümantasyonun 

kiĢisel veya takım sanal doku sayfasına yüklenmesi ve görsel olarak 

sunulması için gerekli araçlar, 

● Not panosu yardımıyla fikir alıĢ veriĢi sağlamak için gerekli araçlar, 

● Bir sayfadan diğerine bağlantı yapısında sorun çıkarmadan kopyalama 

yapmaya olanak veren araçlardır (Morozumi ve Homma, 2000). 

ĠĢbirliği her zaman eĢ zamanlı ve eĢ zamanlı olmayan iletiĢimin birlikte 

kullanılmasını gerektirmektedir. ġekil 5.8‟de zamana ve mekana göre farklı iĢbirliği 

halleri gösterilmektedir.  

 

ġekil 5.8. Zaman ve mekana göre farklı iletiĢim halleri  (Ion, Thomson ve Mailer, 1999). 
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Ġyi bir bütünleĢme sanal tasarım stüdyosu ortamında iletiĢime ve iĢbirliğine yararlı 

katkılar sağlar. Bir sanal tasarım stüdyosu noktalarının tamamında yazılım 

paketlerinin bir örnek yapılandırılması ve yüklenmesi, tasarımcıların noktalar 

arasındaki enformasyonu minimum ilave dönüĢtürme ve düzeltme ile kullanmalarına 

olanak sağlar.  

Yoğun grupdokularını baz alan bir sanal tasarım stüdyosu ortamında iletiĢim ve 

iĢbirliği, eğer kurulum ve destek enformasyon teknolojilerinde kendini iĢine adamıĢ 

bir uzman tarafından yapılandırılırsa, önemli ölçüde kolaylaĢacaktır. Kullanıcı 

yazılım paketleri ve iletiĢim sunucusunun ustaca kurulumu, katılımcılara bu 

bütünleĢik yazılım paketlerinin tüm gücünü sağlayacaktır. 

Özellikle tasarımcılar; 

 Yazılım paketlerinin çalıĢmakta olan bir uygulamasında bir dosyayı doğrudan 

e-posta yapabilme, 

 Döküman tetkiki, ortaklaĢa düzeltme ve yayımlamanın eĢ zamanlı 

düzenlenmesinde, güncellenmesinde ve prosedürlerin kontrolünde 

otomatikleĢme, 

 Sanal tasarım stüdyosu çalıĢma ortamında ve sanal tasarım stüdyosu 

arĢivinde depolanmıĢ tasarım dökümanlarının güvenliğini sağlama, 

 Tasarım geliĢtirilirken herhangi bir sanal tasarım stüdyosu noktasına slayt 

sunumu yapabilme, 

 Yazılım paketi uygulamaları ve tasarım sürecinde kullanılan diğer 

uygulamalar arasında transfer ve değiĢ tokuĢ yapabilme 

yeteneklerine sahip olacaklardır. 

Ortak bütünleĢik metafor kullanımı, birbirleriyle tutarlı ve istikrarlı bir ortam yaratır. 

Metafor dıĢına çıkılmadığı sürece tasarımcı bu gibi ortamlarda daha az bilgi ile iĢlem 

yapabilir. Örneğin dosya kabinindeki çekmecelerden biri her stüdyo katılımcısı için 

irtibat verilerini içerebilir. „Çekmece‟deki enformasyondan direkt olarak e-postaya, 

faksa, telefona veya diğer senkronize internet iletiĢim alıcılarına geçilebilir. Bu 

iletiĢim hizmetleri direkt olarak adres klasöründen istenir. ġekil 5.9‟da tasarımcılar 

arasındaki iletiĢim sırasında aktifleĢtirilmiĢ „çekmece‟ ortamının bir kısmını 

görüyoruz. ĠĢbirliği eĢ zamanlı değildir, yani bir tasarımcı diğer tasarımcının 

dökümanlarına bağlanmıĢ bir halde fakat yalnız baĢına çalıĢmaktadır. Masaüstü 
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ortamının tasarımcıya her aĢamada tasarım enformasyonuna eriĢim olanağı 

vermesi sanal tasarım stüdyosunun bütünleĢmesinde önemlidir. 

 

ġekil 5.9. Yaygın bir sanal tasarım stüdyosunda eĢ zamanlı olmayan enformasyon iletiĢimi 
(Maher, Simoff ve Cicognani, 2000) 

Bu bölümde bahsedilmekte olan uygulamalar ortak tasarım için güçlü özellikler 

sağlarlar ancak bu destek eĢ zamanlı olmayan iletiĢime odaklanır. ĠĢbirliği tipik 

olarak dosya yollama, e-posta ve sanal doku sayfalarına eriĢim gibi ağ olanaklarıyla 

desteklenmiĢtir. Mekansal ve zamansal olarak yayılmıĢ sanal tasarım stüdyolarında 

tek kullanıcılı uygulamalar ile eĢ zamanlı iĢbirlikçi çalıĢma aktarımı önemsiz bir iĢ 

değildir. Anafikir iletiĢime ve/veya bir sanal tasarım stüdyosu masaüstünden diğerine 

dosya eriĢimine olanak sağlamaktır.  

Masaüstü iĢlemlerinde eĢ zamanlı iletiĢim, konuĢma ve bir dökümanı ortak 

düzeltmek için özelleĢmiĢ araçlar kullanılması sayesinde mümkündür. Diğer 
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tasarımcı ile konuĢmak bir chat penceresi ya da video konferans ile mümkündür. 

ĠletiĢimin stili her birinde farklıdır: bir chat penceresi iletiĢimi yazmayla sağlarken bir 

video konferans ses bağlantısıyla iletiĢime olanak verir. Bu, eĢ zamanlı iletiĢimde 

farklı iletiĢim biçimlerine yol açar. Örneğin, baĢarılı bir yazı-bazlı iĢbirliği için geliĢmiĢ 

yazma becerisi gerekli hale gelir.  

 

ġekil 5.10. Yaygın bir sanal tasarım stüdyosunda ortaklaĢa tasarım (Maher, Simoff ve 
Cicognani, 2000) 

ġekil 5.10‟da tasarımda iĢbirliğine ait bir an gösterilmektedir. Bu senaryoda, 

tasarımcılar projenin aynı kısmını – tasarlanmıĢ bir evin su deposu – tartıĢırlarken 

birbirleriyle bir chat penceresiyle konuĢuyorlar. Chat penceresi, mesaj yollandığında 

bütün katılımcıların mevcut bulunduğu bir ortamda eĢ zamanlı iletiĢimi sağlar. Bu 

Ģekil aynı zamanda bir baĢka çekmecenin de kullanımını gösterir- “ sanal tasarım 
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stüdyosu dökümanları” -diğer takım üyelerinin tasarım kavramlarının kontrol 

edilmesi için kullanılırlar. Bu, klasörün paylaĢtırılmıĢ dökümanlarına eriĢmeye ve 

düzeltmeye olanak verir. Her Ģeye rağmen bu, paylaĢtırılmıĢ dökümanlar üzerinde 

eĢ zamanlı ortaklaĢa çalıĢmalar için bir zorunluluk değildir. PaylaĢtırılmıĢ bir 

döküman üzerinde ortaklaĢa çalıĢma, konuĢmak için bir chat aracına denktir: tek 

farklılık odağın diyalogda değil geliĢtirilmeye baĢlanmıĢ döküman üzerinde 

olmasıdır.  

Alternatif chat araçlarından biri “NetMeeting”dir. “NetMeeting” isminden de 

anlaĢıldığı gibi “toplantı” metaforunu kullanır. Toplantılar özelleĢmiĢ sunucular 

üzerinde yapılır. NetMeeting ortamında, ortak ses, video ve chat iletiĢim kanallarına 

ve beyaztahta iĢbirliği aracına ek olarak, katılımcılar birbirlerinin masaüstlerini de 

paylaĢabilirler. Bu tarz bir iĢbirliği ġekil 5.11‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.11. Bir sanal tasarım stüdyosu masaüstündeki ortak oturumda tek kullanıcılı bir 
uygulamanın paylaĢtırılması (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000). 
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ÇeĢitli gruplardaki kesiĢim derecelerine bağlı olarak iĢbirliği için bir kaç yol vardır. 

ÇalıĢırken, tasarımcı masaüstünde bir ya da daha fazla uygulamayı çalıĢtırabilir ve 

onları “paylaĢtırılmıĢ” olarak duyurabilir. Bir uygulamanın paylaĢtırılması durumunda, 

diğer tasarımcılar bu uygulama üzerinde gerçekleĢtirilen iĢi anında görebilecek fakat 

etkileĢim haline geçemeyeceklerdir. Bu mod, bazı fikirlerin dinamik geliĢimini 

göstermek ve diğerlerine fikirlerini sormak için, sunum veya çalıĢma durumlarında 

kullanılabilir.  

Eğer uygulamayı paylaĢtıran tasarımcı “iĢbirliği modu”nu seçerse uygulama diğer 

sanal tasarım stüdyosu masaüstlerinde de “iĢbirliği modu” aktif hale getirilerek 

etkileĢimli kullanılabilir. Ortak oturumun sonuçlarının paylaĢılması ev sahipliği yapan 

tasarımcının “final” dosyalarını diğer katılımcılara e-posta ile yollamasıyla 

sağlanabilir. Toplantı esnasında, iĢletim sistemi ortamının bir parçası olan “standart 

clipboard” paylaĢtırılmıĢ bir clipboard haline gelir ve diğer tasarımcılar tarafından 

düzeltme iĢlemlerinde kullanılabilir hale gelir. ġekil 5.12‟de iki katılımcının iki 

uygulamayı paylaĢması gösterilmektedir – Microsoft Word ve Autocad. 

 

ġekil 5.12. Sanal tasarım stüdyosu masaüstündeki ortak oturumda tek kullanıcılı bir 
uygulamanın paylaĢtırılması (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000) 
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Katılımcılar ġekil 5.12‟de gösterilmekte olan özeti okuyup analiz ederken aynı 

zamanda planın geliĢtirilmesi için önerilerde de bulunabilirler. Uygulamaya ev 

sahipliği yapan sanal tasarım stüdyosu masaüstündeki kontrol diğer paylaĢımı açan 

masaüstü tarafından geri alınabilir. Bu durumda evsahibi masaüstü çalıĢma 

ortamının hiç bir kısmını kullanamaz. Bu durum iĢbirliğinin yoğunlaĢtığı durumlarda 

can sıkıcı sonuçlara yol açabilir. 

Bu tip ortamlar bir takım önlemler gerektirir. Tasarımcılar orijinal dosyanın bir 

kopyası üzerinde çalıĢmalıdırlar. Toplantının evsahibi kaza sonucu dosya kayıplarını 

veya özel dosya ve uygulamaların paylaĢtırılmasınıı önlemek için uygulama ve 

çalıĢma ortamının parçalarının paylaĢtırılmasında dikkatli olmalıdır. 

5.4. Proje Enformasyonunun Sağlanması, Depolanması Ve 

GüncelleĢtirilmesi 

BütünleĢik ortamların ortak veritabanında yaratıcı, sürüm, fikirler ve diğer özellikler 

gibi ek verileri saklamaya iliĢkin dosyalar birbirleriyle bağlanmıĢ olmalıdırlar. Ofis 

otomasyon paradigması genellikle yönetim, eriĢim ve enformasyon değiĢimi için 

bazı metaforlar önerirler. Veritabanı gizli kalır ve tasarımcı metaforun arkasındaki 

detayları bilmeden metaforda iĢlem yapar. ġekil 5.13‟te sanal tasarım stüdyosu 

ortamını baz alan “bağlayıcı9” metaforu üzerinde enformasyon yönetiminin bir örneği 

gösterilmektedir. 

Metafor Microsoft Office-Office Binder‟ın döküman birleĢtiricisi ile geliĢtirilmiĢtir. 

Soldaki “çerçeve” bağlayıcıdaki dosyalara karĢılık gelen ikonları gösterir: bu örnekte 

bir proje iĢ diyagramı, ortak oturumun iletiĢim dökümü, kayıt defterinin özeti, faks 

Ģablonu ve resmi bir özettir. Bir ikonun seçimi, uygulamaya seçilen tipte 

enformasyonu iĢletir- bu örnekte bunu Lotus WordPro yapmaktadır. Her ya da tüm 

dosyaların güncellenmesini kaydetmek için bağlayıcı dosyasını sadece bir defa 

kaydetmek yeterlidir. Öte taraftan, her döküman karĢılık geldiği formatla ya da 

bağlayıcının ait olduğu metaforun koĢullarında yalnız baĢına da açılabilir. 

Sanal tasarım stüdyosu çalıĢma ortamına eriĢimde ve örgütlenmesinde farklı 

metaforların kullanılması veri dosyalarının fiziksel olarak ayrılmasında kargaĢa 

yaratabilir. Bir süitin parçası olan uygulamalar verileri ve döküman dosyalarını 

depolamak için genellikle özel varsayılan klasörleri kullanırlar. Sanal tasarım 

stüdyosu ortamıyla bütünleĢmiĢ fakat bir süitin parçası olmayan diğer uygulamalar 

                                                

9
 bağlayıcı: Ġngilizcedeki “binder” kavramına karĢılık olarak kullanılmıĢtır. 
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bazı amaçlarla farklı klasörleri kullanabilirler. Bu sonuçla, yüksek derecede 

bütünleĢmiĢ stüdyo ortamlarının kurulumunda stüdyo çalıĢmasında kullanılacak 

varsayılan veri dosyası klasörleri açıkça tanımlanmalıdır. 

 

ġekil 5.13. yaygın bir sanal tasarım stüdyosu ortamında çeĢitli enformasyon parçalarının 
düzenlenmesinde ve yönetilmesinde “bağlayıcı” metaforunun kullanılması 
(Microsoft Office Binder kullanılarak) (Maher, Simoff ve Cicognani, 2000). 

Sanal tasarım stüdyosu masaüstü, yazı, veri dosyaları, e-posta mesajları hatta sanal 

doku sayfalarının adresleri gibi bilgileri indeksleyen ve çapraz olarak 

referanslandıran otomatik sınıflandırma fonksiyonlarına sahip geliĢmiĢ enformasyon 

yönetimi araçlarına sahip olabilir. ġekil 5.14‟te ilgili baĢlıklara ve konulara ait 

enformasyonun bir aktif referans içerisinde, “izci10” içerisinde tutulması 

gösterilmektedir. 

Ġzci sadece sınıflandırılmıĢ enformasyonu saklamakla kalmaz, aynı zamanda onların 

içeriğini (izciyle iliĢkilendirilmiĢ dosya listesinin) ilgili enformasyona ait yeni verileri 

yanyana koyarak günceller. Ġzci sistemini, varolan dosya dizilerine eklenen veya 

değiĢtirilen dosyaları otomatik olarak seçen bir aktif bağlayıcı gibi düĢünebiliriz. 

                                                

10
 Ġzci: Ġngilizcedeki “tracker” kavramına karĢılık olarak kullanılmıĢtır. 
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TrackerPro, özelde, bir kaç yüz veri dosyası formatını kapsayacak Ģekilde, çok 

çeĢitli veri kaynaklarını tarar. Tasarımcı dosya isimlerini, tiplerini ve yerlerini veya e-

posta klasörünü ve ilgili konuya ait enformasyona ulaĢmak için gerekli olan adres 

dosyasını hatırlamak zorunda değildir. Stüdyo katılımcıları, bir sanal tasarım 

stüdyosu katılımcıları, tasarımcılara yönelik bir bilgisayar kursu öğrencileri veya 

emlak danıĢmanı olabiliriler. 

 

ġekil 5.14. yaygın bir sanal tasarım stüdyosu ortamında geliĢmiĢ enformasyon yönetimi 
(Maher, Simoff ve Cicognani, 2000) 

Bir izciyi çağırmak, bir konu göz önüne alınarak organize edilmiĢ enformasyonu 

listelemeye yarar. Genellikle, ilgi çeken konular kendileriyle ilgili anahtar kelimeleri 

içerirler. Yani bir anahtar kelime araması yapmak bir izciyi yeniden çağırmanın bir 

baĢka yoludur. ġekil 5.14‟teki örnek, yazı dosyalarının, MS Word dökümanlarının, 

sanal doku sayfalarının, e-posta mesajlarının ve sanal tasarım stüdyosu yerel 

çalıĢma ortamı altında izciyle iliĢkili diğer dosyalarda “tasarım stüdyosu” 

kelimeleriyle yapılan taramanın sonucunu göstermektedir. Geri alınan parçalar 
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otomatik olarak özetlenerek gösterilmiĢtir. Tasarımcı aynı zamanda ġekil 5.15‟te 

gösterildiği gibi “kapak notu” da ekleyebilir. 

 

ġekil 5.15. Kapak notları tasarımcılar tarafından eklenmiĢ ek enformasyon içerirler     
(Maher, Simoff ve Cicognani, 2000) 
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6. MĠMARLIK BÜROLARINDA SANAL TASARIM STÜDYOSU UYGULAMA 

OLANAKLARI VE KISITLAMALAR 

Tasarımlar bireyler arasında bir iĢbirliğini ve enformasyon ile iĢlerin yönetimini 

gerektirir. Tasarım açısından bakıldığında bilgisayar desteği, özellikle CAD 

sistemleri, grafik arayüz olarak tek kullanıcıyı destekler. OrtaklaĢa tasarım için 

bilgisayar desteğinin kullanılması henüz geliĢiminin ilk evrelerindedir. Bilgisayar 

ağlarında enformasyonun paylaĢılması ve iletilmesi mümkündür ve aslında oldukça 

da kolaydır. Mimarlık fakültelerinin bir çoğunda CAD sistemleri öğrencilere 

öğretilmektedir ve bazılarında enformasyonun internet üzerinde nasıl 

paylaĢılabileceği gösterilmektedir. 

Bununla beraber enformasyonun ve iletiĢimin birbirinden farklı özelliklere sahip olan 

bilgisayar, yazılım ve donanımlardan oluĢmuĢ sistemler arasında bütünleĢmesi için 

alınması gerekli uzun bir yol vardır. Bu zorluklara enformasyonun iletimini, 

bilgisayarlı veya bilgisayarsız sunumları ve birbirine uyumsuz yazılım paketlerinden 

oluĢan tasarım ortamının karmaĢıklığını da ekleyebiliriz. 

Sanal tasarım stüdyolarındaki iletiĢim kısıtlamaları genel olarak iki ana baĢlık altında 

incelenebilmektedir (Sclater ve diğerleri, 2001): 

 Ortamdan kaynaklanan kısıtlamalar, 

 Sosyal kısıtlamalar. 

6.1. Ortamdan Kaynaklanan Kısıtlamalar 

Teknolojik sorunlar, sanal tasarım stüdyolarında karĢılaĢılan iletiĢim problemlerinin 

en önemli kısmını oluĢturur. Sanal tasarım stüdyolarında teknolojinin gerekliliği 

tartıĢılmaz ancak proje sürecinde yaĢanabilecek problemleri  ve yaĢanabilecek 

hayal kırıklıklarını en aza indirmek için gerekli ekipmanın satın alınması ve 

denenmesi sırasında gerekli özenin gösterilmesi gereklidir. Özellikle geliĢmiĢ   

video-konferans uygulamalarının (NetMeeting, CUSeeMe gibi) yoğun olarak 

kullanıldığı stüdyolarda teknik problem çıkma ihtimali, ses ve video konferans 

olanaklarının kullanılmadığı stüdyolara göre daha fazladır. Ancak ses ve video 

konferansın kullanılmadığı stüdyolardaki bütünleĢmenin daha zayıf olacağı 
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unutulmamalıdır. Diğer bir problem alanı ise internet tabanlı stüdyolardaki ortam 

uyumsuzluğudur. Ancak bu problem katılımcıların teknolojiyi nasıl 

kullanabileceklerini anlamaları ve sistemdeki yetersizlikler için çözüm üretmeye 

baĢlamaları ile kısmen engellenebilmektedir (Sclater ve diğerleri, 1997).  

Genel olarak sanal tasarım stüdyolarında karĢılaĢılan teknik / ortamdan 

kaynaklanan iletiĢim kısıtlamaları 5 kısımda incelenebilir (Sclater ve diğerleri, 2001): 

 Güvenilir olmayan yazılımlar, 

 Yazılımların yetersizliği, 

 Teknik deneyim ve destek eksikliği, 

 Fiziksel ortamların yetersizliği, 

 Bilgisayar donanımlarının durumu. 

6.1.1. Güvenilir Olmayan Yazılımlar 

Sanal tasarım stüdyolarında güvenilir olmayan yazılımların kullanılması proje 

sürecinde önemli aksaklıklara yol açabilmektedir. Ortak bir oturum sırasında 

katılımcılar tarafından kullanılan yazılımlardan birinin “çakılması” katılımcının  

ortamdaki paylaĢımdan faydalanamamasını ve stüdyoda üstlendiği rolün karĢılığını 

verememesiyle sonuçlanır. “Çakılan” yazılım, sunucu rolünü üstlenen katılımcının 

yazılımı olması durumunda ise stüdyonun faaliyeti tamamen durabilmektedir. 

Özellikle Türkiye gibi bant geniĢliği küçük ülkelerde ses ve video konferans 

uygulamaları düĢük performans vermektedirler. 

Stüdyonun sanal doku sayfası temelli kısımlarında ise çıkabilecek sorunlar genellikle 

sunucularla ilgili olmaktadır. Sanal tasarım stüdyosu ortamında sunucu olarak 

kullanılan bilgisayar kapatılırsa- ki bu genellikle sunucu olarak kullanılan bilgisayarın 

stüdyo noktalarından birinde bulunması ve gece çıkılırken kapatılması Ģeklinde 

meydana gelir –stüdyo genelinde iletiĢim sunucu açılana kadar durdurulmuĢ olur. Bu 

sırada katılımcılar stüdyoya ait sanal doku sayfasındaki enformasyona ulaĢamazlar 

veya yenilerini yükleyemezler. Posta sunucusu olarak da o sunucu kullanılıyorsa e-

postalarını alamaz ve yeni e-posta oluĢturamazlar. 
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6.1.2. Yazılımların Yetersizliği 

Yeni enformasyonun diğer katılımcılarla iletiĢime geçmeden önce stüdyonun sanal 

doku sayfasına yüklenmesi iĢi genellikle can sıkıcı ve zahmetli bir iĢtir. Çünkü 

internet bağlantı hızı ile iliĢkili olarak uzun zaman alabilir. Ayrıca internet servis 

sağlayıcıların belirlediği dosya büyüklüğü sınırlarının da dıĢına çıkılmaması 

gerekmektedir. 

Gerçek zamanlı oturumlarda imge dosyaları üzerindeki enformasyonun paylaĢılması 

sırasında sorunlar yaĢanabilmektedir. Bu soruna dair en sık karĢılaĢılan örnek 

önceden boyutları tanımlanmıĢ imgelerin ilgili uygulama penceresinde bilgisayarın 

ekran çözünürlüğüne de bağlı olarak daha büyük veya küçük görünmesidir. Ayrıca 

sunumlarda kullanılan yazı karakterlerinde ve çizgilerde de sorunlar çıkabilmektedir. 

6.1.3. Teknik Deneyim ve Destek Eksikliği 

Stüdyonun kurulumu ile birlikte gerekli teknik desteğin uzman bir kadro tarafından 

sağlanması stüdyonun düzenli çalıĢabilmesi ve geliĢebilmesi için gereklidir. Ancak 

burada göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardan biri stüdyo 

katılımcılarının iletiĢim teknolojilerini kullanma konusunda belli bir seviyede deneyim 

sahibi olmaları gerekliliğidir. Stüdyoların yeterli deneyime sahip katılımcılardan 

oluĢturulması projenin baĢlangıç aĢamalarında oluĢabilecek motivasyon 

eksikliklerini önleyecektir. Ayrıca proje sürecinde iletiĢim yazılımları hakkında 

bilgilendirici çalıĢmalarda bulunulması katılımcıların kendilerini ortam içinde daha 

rahat hissetmelerini sağlayacaktır. 

6.1.4. Fiziksel Ortamların Yetersizliği 

Sanal tasarım stüdyosu katılımcılarının saatler boyunca bilgisayar baĢında kalma 

ihtimalleri oldukça yüksektir. Bu sebeple fiziksel ortamlarda gerekli konfor Ģartlarının 

sağlanması gerekir. Aydınlatmadaki kusurlar, mekandaki havanın kalitesinin düĢük 

olması veya gerekli mekansal büyüklüklerin sağlanmamıĢ olması geleneksel tasarım 

stüdyolarında olduğu gibi sanal tasarım stüdyolarında da iletiĢim sorunları 

çıkaracaktır. 

6.1.5. Bilgisayar Donanımlarının Durumu 

Stüdyo noktalarındaki donanımların kendi içlerinde veya stüdyo içinde yaratabileceği 

uyumsuzluklar bu alandaki en önemli sorun potansiyelini oluĢturmaktadır. Ancak 

daha önce de belirtildiği gibi stüdyo kurulumu aĢamasında ortak bir platformda karar 
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kılınması bu tip sorunların ortaya çıkmadan önlenmesinde oldukça etkili bir 

yöntemdir.  

6.2. Sosyal Kısıtlamalar 

Çevrimiçi tasarım projelerindeki ortaklaĢa çalıĢmalarda deneyim eksiklikleri 

genellikle teknoloji kullanımındakine göre daha fazla sorun yaratır. Bu tür 

problemlerin hızlı ve yararlı bir Ģekilde çözülebilmesi için bir uzmana veya destek 

ekibine ihtiyaç vardır (Carswell ve diğerleri, 2000). 

Sanal tasarım stüdyolarında karĢılaĢılan sosyal kısıtlamalar 5 ana baĢlık altında 

toplanabilmektedir (Sclater v.d., 2001): 

 Katılımcıların birbirlerini tanımamaları, 

 Stüdyo ortamındaki rollerin ve sorumlulukların iyi tanımlanmaması, 

 Tasarımla ilgili düĢüncelerin iletilmesinde karĢılaĢılan zorluklar, 

 YanlıĢ anlaĢmalar, 

 EĢ zamanlı olmayan iĢbirliğinden kaynaklanan sorunlar. 

6.2.1. Katılımcıların Birbirlerini Tanımamaları 

Sanal tasarım stüdyosu katılımcıları, stüdyonun zamansal ve mekansal olarak 

yayılmıĢ olması sebebiyle genellikle birbirlerini pek tanıma fırsatı bulamazlar. EĢ 

zamanlı iletiĢim ve farklı noktalarla yapılan iĢbirliği katılımcıların yaĢayabileceği 

yabancılaĢma duygusunu azaltmak açısından faydalıdır, ancak yeterli değildir. Bu 

tür problemlerin en doğru çözümü katılımcılar arasındaki iletiĢimin çevrim içi 

masaüstü video konferans oturumları veya en azından gerçek zamanlı ses 

oturumları ile desteklenmesidir. Böylece katılımcılar birbirlerini kiĢisel olarak tanıma 

fırsatı bulacaklardır. Katılımcıların birbirlerini tanıması hem stüdyonun performansını 

artıracaktır, hem stüdyodaki iletiĢimin kalitesini artıracaktır hem de katılımcıların 

yaĢayabileceği yabancılaĢmayı ortadan kaldıracaktır. 

6.2.2. Stüdyodaki Rollerin ve Sorumlulukların Ġyi Tanımlanmaması 

Bir sanal tasarım stüdyosundaki iĢbirliğinin yararlı olabilmesi için amaçları, 

özelleĢmiĢ çalıĢma yöntemlerinin ve proje sınırlarının belirlenmiĢ olması gerekir. 

Süreç üzerinde zamanında verilmiĢ kararlar sanal tasarım stüdyosu ortamında 
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iletiĢim olanaklarının da kullanımıyla daha uyumlu bir iĢ iliĢkisi ortaya çıkarmaktadır 

(Sclater, 2001). 

Stüdyonun amaçlarının tanımlanması, sürecin belirlenmesi ve detaylandırılması 

stüdyonun baĢarıya ulaĢması açısından çok önemlidir. 

6.2.3. Tasarımla Ġlgili DüĢüncelerin Ġletilmesinde KarĢılaĢılan Zorluklar ve 

YanlıĢ AnlaĢmalar 

Sanal tasarım stüdyolarında tasarımla ilgili düĢüncelerin sadece e-posta ile iletilmesi 

yetersiz kalmaktadır. Ortamdaki yazı bazlı iletiĢim mümkün olduğunca kısa ve 

açıklayıcı mesajların kullanımını gerektirirken gereksiz sözlerle dolu e-postalar 

bunun baĢarılmasını engellemektedir (Sclater, 2001). Çizim ve eskiz dosyalarının e-

postaya eklenebiliyor olmaları çok faydalıdır ve genellikle katılımcılara yazı ile 

anlatılmaya çalıĢılanlardan daha fazla anlam ifade eder. Gerçek zamanlı 

konferanslar ise daha ileri bir seviyede iletiĢim olanakları sağlarlar. Ġmgeler ve 

çizimler etkileĢimli olarak geliĢtirilebilirler, beyaz tahta ve chat uygulamaları 

yardımıyla tartıĢılabilirler. Ses iletimi ve beyaz tahtanın bir arada kullanıldığı 

sistemler sanal tasarım stüdyosu ortamındaki iletiĢim açısından faydalı sonuçlar 

vermektedirler. Diğer taraftan video yeterlilikleri henüz olgunlaĢmamıĢ durumdadır, 

ses imgelerden sonra gelmekte ve tatminsizliğe yol açmaktadır. Ayrıca çizimlerin 

gösterildiği video kameralar da henüz yeterli kaliteye ulaĢamamıĢlardır. 

Tasarımla ilgili düĢüncelerin iletilmesinde karĢılaĢılan zorlukların aĢılabilmesi için 

çalıĢılan ortamdaki görsel araçlarla ilgili bir dizi kurallar belirlemek faydalı olabilir. 

Örneğin beyaz tahta kullanımında karĢılıklı olarak daha kolay anlaĢılabilmek için bir 

renk kodlama sistemi oluĢturulabilir. 

Tasarımla ilgili düĢüncelerin iletilmesinde karĢılaĢılan zorluklardan bir diğeri tasarım 

sürecini destekleyen mevcut araç ve uygulamalardaki teknolojik yetersizliklerdir. 

Mevcut araçlar ve uygulamalar kavramsal tasarım aĢamalarında ihtiyacı 

karĢılayabilmekteyken detay aĢamasında paylaĢım ve iletiĢim sorunları ortaya 

çıkabilmektedir. 

Sanal tasarım stüdyolarındaki iletiĢim, katılımcıların yüz yüze görüĢme olanaklarının 

sınırlı olmasından dolayı yanlıĢ anlamalara yol açabimektedir. Bunun temel sebebi 

katılımcıların birbirlerinin jest ve mimiklerini görememeleridir. 
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6.2.4. EĢ Zamanlı Olmayan ĠĢbirliğinden Kaynaklanan Sorunlar 

EĢ zamanlı olmayan iletiĢim teknolojileri birbirleriyle karĢılıklı olarak görüĢme fırsatı 

bulamayan kiĢiler için “herhangi bir anda, herhangi bir yerde” etkileĢim olanakları 

sunmaktadır. Gerçek ortaklaĢa çalıĢmalar yüksek seviyede geri besleme gerektirir 

ancak e-posta gibi eĢ zamanlı olmayan iletiĢim yöntemleri takım çalıĢanlarının amaç 

ve yöntemleri en kısa zamanda baĢarmaları için gerekli yeterlilikleri baltalamaktadır 

(Calvani v.d., 1997). E-postanın çizim ve imge dosyalarını eklemeye olanak 

vermesine rağmen bu dosyalar üzerinde gerçek zamanlı olarak çalıĢılamadığı için 

tasarım sürecine zarar vermektedir. “Aynı anda, herhangi bir yerde” kullanılabilen eĢ 

zamanlı iĢbirliği katılımcılarda bir yakınlık duygusu oluĢturmakta, katılımcıların 

sorunları planlama ve çözme yeteneklerini geliĢtirmekte ve daha hızlı karar 

verebilmelerini sağlamaktadır. 

E-postanın eĢ zamanlı olmayan yapısı katılımcıları önlem almaya zorlamaktadır. 

Örneğin, bir katılımcı e-posta yolladığında diğer katılımcıların e-posta hesaplarını 

kontrol etmeleri için mobil iletiĢim cihazlarına mesaj gönderebilir. Bu gibi önlemlere 

rağmen katılımcı veya katılımcıların e-postayı okuması veya kısa zamanda 

cevaplaması garanti değildir. E-postaların cevaplanma süresi yeterince hızlı değilse 

iletiĢimde kopukluklar yaĢanmaya baĢlanır. Sanal tasarım stüdyosu içerisinde e-

postaların cevaplanma süresinin bir standarta oturtulması ve e-postaların gözden 

kaçmasını önlemek için grup içerisinde hangi saatlerde e-posta mesajlarının kontrol 

edilmesi gerektiğinin belirlenmesi faydalı olabilir. 

Sanal bir tasarım stüdyosunun kurulumu birbirinden farklı özellikler taĢıyan 

ortamların bütünleĢtirilmesini gerektirir. CAD dosyalarının paylaĢılması için farklı 

stüdyolarda ya aynı CAD sisteminin kullanılması gerekir ya da farklı CAD sistemleri 

tarafından desteklenen standart bir sunum Ģekli oluĢturmak gerekir. Yazı ve resim 

gibi Ģekil içermeyen tasarım enformasyonu uzak mesafeler arasında sanal doku 

sayfaları üzerinde paylaĢılabilir. Grup-doku uygulamaları çoklu kullanıcı 

arayüzleriyle enformasyon ve uygulamaların paylaĢımına olanak sağlarlar. Bunlar 

paylaĢtırılmıĢ çizim programları, konuĢma programları ve video konferanslardır. Bu 

programlar farklı platformlar için geliĢtirilmiĢlerdir (örneğin Macintosh System7, 

Lotus Notes, Windows for Workgroup). 

Dünya çapında ağ, tasarım projesi enformasyonunun depolanması ve sunulması 

için uygun depolama olanakları sağlar. Ġnternet üzerindeki sanal doku sayfalarına 

eriĢim hemen hemen tüm platformlar tarafından desteklenmektedir. Bir çok yazılım 

paketi, kullanıcıların internet üzerinde dolaĢmalarını sağlamak üzere geliĢtirilmiĢtir 

(örneğin bir sanal doku tarayıcısı olan Netscape Navigator Unix, Dos, Windows ve 
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Macintosh platformlarında çalıĢabilmektedir). Sanal tasarım stüdyolarında sanal 

doku, kullanıcıların tasarım enformasyonuna eĢ zamanlı olmayan eriĢimlerini sağlar. 

Kolay eriĢim göz önünde bulundurulduğunda, enformasyonun ortak deposu olarak 

iyi bir potansiyele sahiptir, ancak tasarım enformasyonunu yapılandırmak anlamında 

kolaylıklar sunmaz, yani deponun son halini takip etmek kolay değildir. 
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7. TÜRKĠYE’DE MĠMARLIK BÜROLARINDA SANAL OFĠS UYGULAMA 

OLANAKLARININ ARAġTIRILMASI VE KISITLAMALARIN BELĠRLENMESĠ 

Enformasyon teknolojilerinin gelmiĢ olduğu nokta dünyanın çeĢitli yerlerindeki 

mimari büroları ve disiplinler arası çalıĢmaları etkilediği gibi Türkiye‟deki mimari 

büroları da etkilemektedir. 

Türkiye ortamı göz önüne alındığında enformasyon teknolojilerinin kullanılabilmesi 

için gerekli altyapı belli oranlarda oluĢturulmuĢtur. Örneğin internet eriĢim olanakları 

incelendiğinde çevrimiçi bağlantılar, Kablonet, ADSL ve uydu bağlantıları gibi çeĢitli 

seçenekler mevcuttur. Donanımlara bakıldığında en yeni teknolojilerin küçük 

gecikmelerle de olsa piyasada bulunabildiği görülmektedir. Aynı durum yazılımlar 

için de geçerlidir. Proje enformasyonunun oluĢturulmasında, değerlendirilmesinde 

ve paylaĢılmasında gerekli olabilecek yazılımlar piyasada mevcuttur. 

7.1. Mimarlık Bürolarında Sanal Ofis Uygulama Olanaklarının Ġrdelenmesi 

Bununla birlikte Türkiye‟deki mevcut olanakların ne kadarının proje enformasyonunu 

paylaĢmaya yönelik kullanıldığı bilinmemektedir. Türkiye‟de mimarlık bürolarında 

enformasyon teknolojilerinin hangilerinin ne amaçla kullanıldığının belirlenebilmesi 

için EK-A‟de gösterilmekte olan anket düzenlenmiĢtir. 

Bu ankette yer alan katılımcılar enofrmasyon teknolojilerini kullanmaya meyilli, 

zamansal ve mekansal olarak yayılmıĢ firmalardaki çalıĢanlar arasından 

seçilmiĢlerdir. Anketlerden 12‟si bu tür firmalarda proje yöneticisi veya üstü 

pozisyonda bulunan mimarlar veya inĢaat mühendisleri tarafından doldurulmuĢtur. 

Diğer iki anket ise 1insaat@yahoogroups.com e-posta adresinde hizmet veren e-

posta grubuna yollanan mesajı cevaplayan iki grup üyesi tarafından doldurulmuĢtur. 

Katılımcıların isimleri ve çalıĢtıkları firmalar aĢağıda gösterilmektedir: 

a. Alce Mühendislik 

b. Loft Mimarlık 

c. Koray ĠnĢaat 

d. BS Proje, Yönetim, Mimarlık, Müh.ĠnĢ. 

mailto:1insaat@yahoogroups.com
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e. Net Mimarlık 

f. 1insaat@yahoogroups.com Katılımcı 01 

g. 1insaat@yahoogroups.com Katılımcı 02 

h. Korendon Yapı 

i. Karakalem Mimarlık 

j. Atölye T 

k. Efekta Mimarlık 

l. Ġltay Mimarlık 

m. Sentez Mimarlık 

n. Özsoy Mimarlık 

Ankette katılımcılara ilk olarak kullandıkları bilsayarların donanım özellikleri ve 

kullandıkları internet bağlantısının türü sorulmuĢtur. Ġkinci kısım hangi yazılımın ne 

amaçla kullanıldığının sorulduğu kısımdır. Son bölümde ise katılımcılara interneti ne 

amaçla, hangi disiplinlerle çalıĢırken, projenin hangi aĢamalarında ve hangi 

projelerde kullandıkları sorulmuĢtur. 

Bu ankete göre katılımcılardan 13‟ü Windows platformunda çalıĢan PC‟leri, 1‟i 

Macintosh platformlu bilgisayarı kullanmaktadır. Burada görüldüğü gibi Türkiye‟deki 

mimarlık firmalarında PC bazlı sistemler Macintosh bazlı sistemlere göre daha fazla 

rağbet görmektedirler. PC sistemleri Mac‟lere göre daha düĢük performansla 

çalıĢmakta ve daha güvensiz ortamlar sunmaktadırlar. Ancak uygun fiyatlara, ucuz 

yedek parçaya ve geniĢ bir yazılım desteğine sahip olmaları PC‟leri piyasada 

avantajlı duruma getirmektedir. 

Katılımcıların ofislerinde kullanıldğını söyledikleri ortalama iĢlemci hızlarına 

bakıldığında 6 katılımcının Intel P4, 5 katılımcının Intel P3, 1 katılımcının Dual 

Athlon 1800+, 1 katılımcının Intel P2 ve 1 katılımcının iMac kullandığı görülmektedir 

(ġekil 7.1). 

mailto:1insaat@yahoogroups.com
mailto:1insaat@yahoogroups.com
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ġekil 7.1. Anket katılımcılarının kullandıkları iĢlemcilerin dağılımı 

Katılımcılardan 1‟i 1024 MB RAM‟in, 4‟ü 512 MB RAM‟in, 6‟sı 256 MB RAM‟in, 2‟si 

128 MB RAM‟in, 1‟i 384 MB RAM‟in ofislerinde kullanılan ortalama RAM miktarı  

olduğunu söylemektedir (ġekil 7. 2).  

256

512

384

128

1024

0

128

256

384

512

640

768

896

1024

6 katılımcı 4 katılımcı 1 katılımcı 2 katılımcı 1 katılımcı

Kullanılan RAM Miktarı (MB)

ġekil 7. 2. Katılımcı sayısına göre kullanılan RAM miktarı 

Katılımcıların ofislerinde kullandıkları bilgisayarlardaki ortalama sabit disk alanları 

gözden geçirildiğinde 4 katılımcının 40 GB, 4 katılımcının 20 GB, 3 katılımcının 60 

GB, 1 katılımcının 120 GB, 1 katılımcının 30 GB, 1 katılımcının 6 GB sabit disk 

alanına sahip oldukları görülmektedir (ġekil 7.3). 
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ġekil 7.3. Katılımcı sayısına göre kullanılan sabit disk miktarı 

Katılımcıların kullandıkları ekran kartları incelendiğinde 7 katılımcının 64 MB‟lık, 3 

katılımcının 32 MB‟lık, 2 katılımcının 16MB‟lık, 1 katılımcının 128 MB‟lık, 1 

katılımcının 4 MB‟lık ekran kartları kullanmakta oldukları görülmektedir (ġekil 7.4). 
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ġekil 7.4. Katılımcı sayısına göre kullanılan ekran kartları 

ġekil 7.1, ġekil 7.2, ġekil 7.3 ve ġekil 7.4‟teki grafiklerden anlaĢıldığı gibi tüm 

katılımcıların ofislerinde kullanmakta oldukları bilgisayarlar güncel bilgisayarlardır ve 

mevcut durumları geliĢmiĢ enformasyon teknolojilerinin sunduğu bütünleĢme 

olanaklarından faydalanmaya yetecek kapasitededirler. Bilgisayar donanımları 

açısından bakıldığında web-cam ve mikrofon gibi çoğulortam sunumlarında ve 

NetMeeting gibi etkileĢimli ortamlarda gereksinim duyulabilecek birkaç ek donanımın 

sağlanması ile bütünleĢik ortamda iĢbirliğinin gerçekleĢmesi mümkündür. 
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Katılımcıların internet bağlantılarına bakıldığında 7 kullanıcının modem kullanarak 

internete bağlandığı, 4 kullanıcının 24 saat çevrimiçi olabilme imkanı sunan 

KabloNet abonesi olduğu ve 3 kullanıcının yüksek bağlantı hızlarına olanak veren 

ADSL bağlantıya sahip olduğu görülmektedir (ġekil 7.5).  

Çoğulortam sunumları, eĢ zamanlı tasarım oturumları, bir yazılımın sanal ortamda 

paylaĢılması gibi stüdyo faaliyetleri verilerin hızlı aktarılmasını gerektirir. Bu sebeple 

hızlı bir internet bağlantısına sahip olmak stüdyonun sağlıklı iĢlemesi açısından 

önemlidir. Bu açıdan bakıldığında KabloNet, ADSL ve ISDN tipi bağlantılar sanal 

ortamda iĢbirliği ve iletiĢim için idealdir. Ancak modemle yapılan bağlantılarda hattın 

kesilmesi, bağlantı hızının zaman içerisinde değiĢiklik göstermesi ve hatta zaman 

zaman hiç bağlanılamaması gibi sorunlar yaĢanabilmektedir. Bu gibi aksaklıklar 

sanal tasarım stüdyosu ortamında kopukluklara ve bütünleĢmenin sağlanmasında 

zorluklara sebep olabilmektedir. 
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ġekil 7.5. Katılımcıların kullandıkları internet bağlantısına göre dağılımı 

BütünleĢik sanal tasarım stüdyolarında tablolama, kelime-iĢlem, listeleme, 

çoğulortam sunumları ve raporlar, veritabanı yönetimi ve proje çizelgeleme gibi 

stüdyo eylemlerini destekleyen uygulamalar arasında bütünleĢme ofis yazılım 

paketlerinin sunduğu olanaklardan faydalanarak sağlanmaktadır. Katılımcılara 

tablolama, kelime-iĢlem, listeleme, çoğulortam sunumları ve raporlar, veritabanı 

yönetimi ve proje çizelgeleme gibi stüdyo eylemlerini destekleyen ofis uygulama 

paketlerinden hangisini kullandıkları sorulduğunda 13‟ünü Microsoft Office 

sürümlerini, 1‟inin Lotus SmartSuit kullandığı öğrenilmiĢtir. 

Katılımcılardan 13‟ü kelime iĢleme için Microsoft Word‟ü, 1‟i Lotus Word Pro‟yu 

kullanmaktadır. Bu yazılımların ne amaçla kullanıldığına bakıldığında  
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a. Döküman oluşturma ve düzeltme hepsi tarafından, 

b. Ofis içi döküman paylaşımı 11‟i tarafından, 

c. Ofis dışı döküman paylaşımı 10‟u tarafından, 

d. Oluşturulan dökümanların internet üzerinde paylaşımı 8‟si tarafından 

kullanım amacı olarak görülmektedir (ġekil 7.6). 
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ġekil 7.6. Kelime iĢleme yazılımlarının kullanım amaçlarının katılımcılara göre dağılımı 

Katılımcılardan 13‟ü tablolama için Microsoft Excel‟i, 1‟i Lotus 1-2-3‟ü 

kullanmaktadır. Bu yazılımların ne amaçla kullanıldığına bakıldığında  

a. Tablo oluşturma ve düzeltme hepsi tarafından, 

b. Ofis içi tablo paylaşımı 11‟i tarafından, 

c. Ofis dışı tablo paylaşımı 10‟u tarafından, 

d. Oluşturulan tabloların internet üzerinde paylaşımı 8‟i tarafından 

kullanım amacı olarak görülmektedir (ġekil 7.7). 

Sanal tasarım stüdyoları, ortamdaki bütün noktaların bütünleĢik veritabanı 

çevresinde yapılandırılmıĢ ofis  otomasyonu paradigması üzerinden gidilerek 

düzenlenmiĢlerdir. Bu sebeple stüdyo dahilinde proje enformasyonunun saklandığı  
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ġekil 7.7. Tablolama yazılımlarının kullanım amaçlarının katılımcılara göre dağılımları 

ve güncellendiği bütünleĢik bir veritabanının oluĢturulması gerekmektedir. 

Veritabanlarının oluĢturulması uzmanlık gerektiren bir iĢtir. Diğer ofis yazılımlarından 

farklı olarak zaman  zaman  programlama  bilgisi  gerektirmektedir. Bu  sebeple  ofis 

dahilinde bir veritabanının oluĢturulabilmesi için uzman kiĢilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu kiĢiler konuyla ilgili mimarlar olabileceği gibi proje enformasyonun 

büyüklüğüne ve oluĢturulacak veritabanının niteliğine bağlı olarak bir bilgisayar 

programcısı da olabilir. Veritabanı oluĢturmak ve yönetmek için kullanılabilecek 

araçlar arasında Microsoft Access, SQL ve Lotus Approach sayılabilir. Anketlerde 

ofislerinde  veritabanı yönetimi yapan katılımcıların sayısının 4 olduğu 

görülmektedir, 10 katılımcı çalıĢtığı firmada veritabanı yazılımlarının  

kullanılmadığını belirtmiĢtir. Veritabanı yönetimi yazılımlarını kullanıldığı firmaların 

hepsi Microsoft Access‟i tercih etmektedir. Kullanım amaçlarına bakıldığında 

a. Veritabanı oluşturma ve güncelleme hepsi tarafından, 

b. Ofis içi veri paylaşımı hepsi tarafından, 

c. Ofis dışı veri paylaşımı 3‟ü tarafından, 

d. Oluşturulan veritabanlarının internette paylaşılması 3‟ü tarafından 

kullanım amacı olarak görülmektedir (ġekil 7.8). 

Ġmgelerin yaratılması ve düzenlenmesi sanal ofis ortamında katılımcıların 

birbirleriyle iletiĢim kurarken kullandıkları temel yöntemlerden biridir. Varolan 

imgelerin ve taranmıĢ eskizlerin üzerinde düzenlemeler yapılması, yazıların 

eklenmesi veya bilgisayar ortamında modellenmiĢ bir binanın canlandırılması 
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sonucu ortaya çıkan imgelerin düzenlenmesi stüdyoda sağlıklı bir iletiĢim ortamının 

sağlanması açısından önemlidir. Katılımcılardan 11‟i imge iĢleme yazılımı  

kullanmaktadır. Bu yazılımlar 7 katılımcı ile Adobe Photoshop, 2 katılımcıyla Paint 

ShopPro, 1 katılımcıyla Painter ve 1 katılımcıyla CorelDraw‟dır (ġekil 7.9). 
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ġekil 7.8. Veritabanı kullanan katılımcıların amaçlara göre dağılımı 
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ġekil 7.9. Ġmge iĢleme araçlarının katılımcılar arasındaki dağılımı 

Ankette imge görüntüleme yazılımlarının kullanımına bakıldığında ACDSee 

yazılımının neredeyse genel kabul görmüĢ olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Katılımcılardan 13‟ü 30 günlük deneme sürümleri bulunan ücretsiz bir yazılım olan 

ACDSee‟i, 1‟i tamamen ücretsiz bir yazılım olan ĠrfanView yazılımını kullanmaktadır. 

Kullanılan grafik yazılımlar sorulduğunda katılımcılar arasında iki farklı yazılım 

ortaya çıkmaktadır. Bunlardan Microsoft PowerPoint 10 katılımcı tarafından, Lotus 
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Freelance Graphics 1 kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Kullanım amaçlarına 

bakıldığında 

a. Sunumların oluĢturulması, 

b. Sunumların ofis dıĢında kullanılması, 

c. OluĢturulan sunumların internette diğer kullanıcılarla paylaĢılması 

ortaya çıkmaktadır (ġekil 7.10). Kullanıcılardan 3‟ü sunum oluĢturmak için grafik 

yazılımlardan faydalanmamaktadır. 
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ġekil 7.10. Grafik yazılımı kullanım amaçlarının katılımcılara arasındaki dağılımı 

Enformasyon teknolojilerinin geliĢmesi ve bilgisayarların mimarlık bürolarında 

yaygınlaĢması ile birlikte CAD yazılımları hızlı bir geliĢme içerisine girmiĢtir. Ġlk 

zamanlarda sadece çizim yapmak için yöntemler öneren CAD yazılımları bugün 

mimarlık ofislerinin demirbaĢları arasına görülmektedir. Gelinen noktada CAD 

yazılımları sağladıkları imkanlar açısından birbirlerinden oldukça farklılaĢtılar. 

AutoCAD‟in yaratıcısı Autodesk firması tarafından piyasaya sürülen AutoCAD 

Architectural Desktop mimarlar için özelleĢtirilmiĢ ve geliĢtirilmiĢ özellikleri 

bünyesinde barındırmaktadır. Benzer özellikler AllPlanFT‟de de göze çarpmaktadır. 

Bu yazılımlardan bazıları uygulamanın paylaĢılması, üzerinde çalıĢılan dosyanın 

uygulamadan çıkmadan doğrudan e-posta yapılabilmesi, bir çizim dosyasında 

kullanılan yazı karakterleri, imgelerin ve dıĢ referans dosyalarının paketlenebilmesi 

gibi bütünleĢmiĢ sanal ofislerin ihtiyaç duyabileceği özellikleri bünyelerinde 

barındırmaktadırlar. 
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Anketlere bakıldığında CAD yazılımlarının bütün katılımcılar tarafından kullanıldığı 

görülmektedir. Katılımcılardan 9‟u AutoCAD, 3‟ü ArchiCAD, 1‟i Surmim ve 1‟i 

ĠntelliCAD kullanmaktadır. Kullanım amaçlarına bakıldığında 

a. Proje çizimlerinin yapılması bütün katılımcılar tarafından, 

b. Çizimlerin internet üzerinde paylaşılması 5 katılımcı tarafından, 

c. Birkaç kullanıcının aynı anda tek çizim dosyası üzerinde çalışması 1 

katılımcı tarafından 

seçildiği görülmektedir (ġekil 7.11). 

9

3

1

1

4

1

1
0

2

4

6

8

10

12

14

a b c

IntelliCAD

SurMĠM

ArchiCAD

AutoCAD

ġekil 7.11. CAD çizim yazılımı kullanım amaçlarının katılımcılar arasında dağılımı 

Üç boyutlu modelleme yazılımlarına bakıldığında bazı katılımcıların birden fazla 

yazılımı bir arada kullandıkları gözlenmektedir. Toplam 12 kullanıcı bu yazılımları 

kullanmaktadır ve katılımcılar arasındaki dağılımı: AutoCAD 8 katılımcı, 3D Max 7 

katılımcı, ArchiCAD 2 katılımcı, Maya 1 katılımcı, SurMĠM 1 katılımcı, AcuRender 1 

katılımcı, IntelliCAD 1 katılımcı, Artlantis 1 katılımcı, Piranesi 1 katılımcı ve EonView 

1 katılımcı Ģeklindedir. Kullanım amaçlarına bakıldığında 

a. Üç boyutlu modeller oluşturmak 11 katılımcı tarafından, 

b. Üç boyutlu modellerin paylaşılması 6 katılımcı tarafından, 

c. Üç boyutlu modellerin internet üzerinde paylaşılması 3 katılımcı 

tarafından, 

kullanım amacı olarak sayılmaktadır (ġekil 7.12). 
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ġekil 7.12. Üç boyutlu modelleme yazılımları kullanım amaçlarının katılımcılar arasında              
dağılımı 

Sanal ofis çalıĢmalarında proje enformasyonun depolanması ve güncellenmesi için 

en uygun yöntemlerden biri sanal doku sayfalarının oluĢturulmasıdır, çünkü  

enformasyonun sanal doku sayfalarında saklanmasıyla enformasyona zamandan, 

mekandan ve diğer ofis katılımcılarından bağımsız olarak eriĢmek mümkün 

olmaktadır. 

 Bu bağlamda anket sonuçlarına baklıdığında katılımcıların ofis içerisinde sanal 

doku sayfası tasarımı için kullandıkları yazılımlara bakıldığında üç yazılımla 

karĢılaĢılmaktadır. Bunlar 3 katılımcı ile Microsoft FrontPage, 2 katılımcı ile 

Macromedia Dreamveawer ve 1 katılımcı ile Lotus Notes Designer‟dır. Kullanım 

amaçlarına bakıldığında 

a. Proje dökümantasyonunun (çizimlerin, resimlerin, eskizlerin, 

tabloların) sanal doku sayfasına yüklenmesi 3 katılımcı tarafından, 

b. Projeyle ilgili değişikliklerin, haberlerin, notların sanal doku sayfası 

üzerinde yapılması ve güncellenmesi 2 katılımcı tarafından, 
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c. Sanal doku sayfasına yüklenmiş proje enformasyonunu kullanma ve 

yenileme 1 katılımcı tarafından 

kullanım amacı olarak görülmektedir (ġekil 7.13). 
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ġekil 7.13. Ofis içerisinde sanal doku sayfası tasarım araçlarının kullanım amaçlarının 
katılımcılar arasındaki dağılımı 

Zamansal ve mekansal olarak yayılmıĢ ofislerde katılımcıların projenin gelmiĢ 

olduğu nokta hakkında fikir sahibi olabilmeleri için belli zaman aralıklarında 

sunumların oluĢturulması gerekmektedir. Bu sunumlar Microsoft PowerPoint, Lotus 

FreeLance Graphics gibi yazılımların kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu 

yazılımlarla elde edilen sunumlar kolaylıkla internet ortamında saklanabilmekte ve 

gerektiğinde ya da istendiğinde kullanılabilmektedir.  

Katılımcılar arasında tasarım sunumu için kullanılan araçlara bakıldığında 8 

katılımcının Microsoft PowerPoint kullanmakta olduğu görülmektedir. Ayrıca 

Microsoft PowerPoint kullanan katılımcılardan biri bazen analog video kasetlerle de 

sunum yaptığını belirtmektedir. Tasarım sunumunda geliĢmiĢ enformasyon 

teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanmayan katılımcı sayısı 6‟dır         

(ġekil 7.14). 

EĢ zamanlı olmayan iletiĢim araçlarının varlığı özellikle zamansal olarak bölünmüĢ 

sanal ofislerde çok önemlidir. Farklı küresel konumlarda bulunan katılımcılar 

arasındaki zaman farkı eĢ zamanlı olmayan iletiĢim araçlarının kullanımı yoluyla 

aĢılabilmektedir. Yine eĢ zamanlı olmayan iletiĢim olanaklarının kullanılması yoluyla 

günün 24 saati çalıĢabilen ofisler oluĢturmak mümkündür. EĢ zamanlı olmayan 

iletiĢimde geleneksel yöntem olan faks yerini e-posta‟ya bırakmaktadır. 
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ġekil 7.14. Tasarım sunumunda enformasyon teknolojilerinden faydalanan katılımcıların 
dağılımı 

Bu bağlamda anketler incelendiğinde katılımcıların tamamının e-posta kullanmakta 

olduğu görülmektedir. E-posta için kullanılan araçlara bakıldığında 4 katılımcının 

hem Microsoft Outlook‟u hem de Outlook Express‟i bir arada kullandıkları 

görülmektedir. E-posta yaparken 12 katılımcı Microsoft Outlook‟u, 5 katılımcı 

Outlook Express‟i ve 1 katılımcı Netscape Communicator‟ı tercih etmektedir. 

Kullanım amaçlarına bakıldığında 

a. E-posta almak ve oluşturmak katılımcıların tamamı tarafından, 

b. Projeye ait zaman çizelgesi oluşturmak 2 katılımcı tarafından 

kullanım amacı olarak iĢaretlenmiĢtir (ġekil 7.15). 

BütünleĢik sanal ofislerde eĢ zamanlı iletiĢim ve eĢ zamanlı ortak çalıĢmalar yapmak 

temel amaçlardan biridir. Farklı küresel konumlarda bulunan katılımcılar yüz yüze 

toplantı ya da görüĢmeler yapmak için nadiren fırsat bulabilmektedirler, çünkü 

aradaki mesafeler ve ayrılması gereken zamanlar genellikle buna olanak 

vermemektedir. Ancak enformasyon teknolojilerinin gelmiĢ olduğu noktada Microsoft 

NetMeeting, CuSeeMe gibi araçların kullanımıyla bu zorluklar aĢılmaktadır. Dahası 

bu araçlar masaüstü paylaĢımı, beyaz-tahta kullanımı, chat gibi bir çok olanağı 

bünyelerinde barındırmalarından dolayı üretkenliği arttırıcı bir unsur olarak 

görülmelidir. 

Anketlere bakıldığında geliĢmiĢ enformasyon teknolojilerinin sağladığı toplantı 

araçları toplam 7 katılımcı tarafından kullanılmaktadır. 4 katılımcı Microsoft 

NetMeeting‟i, 1 katılımcı CuSeeMe‟i, 1 katılımcı Yahoo Messenger‟ı ve 1 katılımcı 

Msn Messenger‟ı tercih etmektedir. Kullanım amaçlarına bakıldığında 
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a. İnternet üzerinde toplantı yapmak 6 katılımcı tarafından, 

b. Veri ve enformasyon paylaşımı 1 katılımcı tarafından 

kullanım amacı olarak gösterilemektedir (ġekil 7.16). 
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ġekil 7.15. Katılımcıların e-posta yaparken kullandıkaları yazılımlar ve kullanım amaçlarının 
katılımcılar arasındaki dağılımı 
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ġekil 7.16. Kullanılan toplantı araçları kullanım amaçlarının katılımcılar arasındaki dağılımı 

Bürolar arası iĢbirliği araçları arasında 3 katılımcı ile Microsoft NetMeeting, 1 

katılımcı ile CuSeeMe, 1 katılımcı ile Yahoo Messenger ve 1 katılımcı ile Msn 

Messenger bulunmaktadır. Kullanım amaçlarına bakıldığında 

a. İnternet üzerinde diğer kullanıcılarla masaüstü paylaşımı 1 katılımcı tarafından, 

b. Beyaz-tahta (white-board) kullanımı 1 katılımcı tarafından, 

c. Proje ön görüşmeleri 4 katılımcı tarafından, 
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d. Proje üzerinde görüş alışverişi ve sunuşlar 4 katılımcı tarafından, 

kullanım amacı olarak gösterilmektedir (ġekil 7.17). 
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ġekil 7.17. Bürolar arası iĢbirliği araçları kullanımının  katılımcılar arasında dağılımı 

Katılımcıların farklı disiplinlerdeki (statik, mekanik, aydınlatma ve benzerleri) ofislerle 

birlikte bir proje üzerinde çalıĢırken proje enformasyonunu paylaĢmak için interneti 

nasıl kullandıklarına bakıldığında 

a. Katılımcıların tamamının proje enformasyonu içeren dosyaları e-posta 

yardımıyla paylaĢtığı, 

b. Katılımcılardan 3‟ünün proje enformasyonunu sanal doku sayfalarına yükleyerek 

kullandığı,  

c. Katılımcılardan 1‟inin proje enformasyonunu FTP yardımıyla paylaĢtığı, 

d. Katılımcılardan hiç birinin proje enformasyonunun paylaĢımını bütünleĢik bir 

sistem yardımıyla yapmadığı 

görülmektedir (ġekil 7.18). 

Katılımcıların ortak çalıĢma yapılan diğer ofislerle iletiĢim kurarken 5 katılımcı Icq‟yu, 

2 katılımcı chat yazılımlarını, 2 katılımcı sanal doku sayfaları üzerinde oluĢturulmuĢ 

forumları, 3 katılımcı tele-konferans sistemlerini kullandıklarını belirtmiĢlerdir.         

E-posta ise tüm katılımcılar tarafından kullanılmaktadır. 6 katılımcı diğer ofislerle 

iletiĢim kurarken birden fazla yöntemi kullanmaktadır (ġekil 7.19). 

Katılımcılardan 8‟i fizibilite çalıĢmaları sırasında, 11‟i ön proje aĢamasında, 6‟sı 

kesin hesap aĢamasında, 8‟i uygulama projesi aĢamasında, 7‟si detay aĢamasında, 

4‟ü metraj aĢamasında, 7‟si yapım yönetiminde, 5‟i sunuĢların hazırlanmasında ve 

5‟i dekorasyon projesinde interneti yoğun olarak kullandığını belirtmektedir. 
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Katılımcılardan 4‟ü projelerin her aĢamasında interneti etkin bir Ģekilde kullanmakta 

olduğunu söylemektedir(ġekil 7.20). 
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ġekil 7.18. Katılımcıların farklı disiplinlerdeki ofislerle çalıĢırken proje neformasyonunu    
paylaĢmak için kullandıkları araçların katılımcılar arasındaki dağılımı. 
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ġekil 7.19. Katılımcıların ortak çalıĢma yapılan diğer ofislerle iletiĢim kurarken kullandıkları 
araçların katılımcılar arasında dağılımı. 

Katılımcıların hangi projeleri hazırlarken internet kullandıklarına bakıldığında 6 

katılımcı taĢıyıcı sistem projelerinin hazırlanması sırasında, 9 katılımcı aydınlatma 

projelerinin hazırlanması sırasında, 7 katılımcı mekanik projelerin hazırlanması 

sırasında internet kullanmaktadır. Katılımcılardan 5‟i her türlü projenin hazırlanması 

sırasında, 2‟si hiç bir projede internet kullanmadıklarını belirtmektedir (ġekil 7.21). 
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ġekil 7.20. Katılımcıların hazırlanması sırasında internetten faydalandıkları projelerin 
katılımcılar arasında dağılımı 
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ġekil 7.21. Katılımcıların,  hazırlanması sırasında internet kullandıkları projelerin katılımcılar 
arasında dağılımı 

7.2. Mimarlık Bürolarında Ortaya Çıkan Sorunlar 

Günümüz Türkiyesinde mimari bürolar ve iliĢkili firmalar iĢbirliğini dosyaları 

birbirlerine transfer ederek veya bir ağ üzerindeki bir klasörü paylaĢıma açarak 

sağlamaya çalıĢmaktadırlar. Bunun sakıncaları: 
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● ĠĢbirliğinde katılımcıların aynı ağ üzerinde çalıĢmaları zorunluluğu ortaya 

çıkmaktadır. Aksi takdirde eriĢim ve paylaĢım için ağ yapılandırmasına özel 

olarak ayarlamaların yapılması gerekmektedir. 

● Bir katılımcı tarafından yapılan değiĢikliklerden diğer katılımcıların haberdar 

edilmesi aĢamasında sorunlar yaĢanabilmekte ve fazladan emek 

gerektirmektedir. 

● Hataların düzeltilmesinde sorunlar yaĢanmaktadır. Bir hata söz konusu 

olduğunda, düzeltmenin yedeklenmiĢ dosya üzerinden yapılması 

gerektiğinden katılımcılar için zaman kaybı olmaktadır. 

● Kullanıcı kayıtlarının tutulması ve güvenlik kontrolünün sağlanması zordur. 

Ağ üzerindeki veri dosyalarında çalıĢılması, bunlarda değiĢiklikler yapılması 

ve bu değiĢikliklerin kayıtlarının tutulması kullanıcının inisiyatifine 

bırakılmıĢtır. 

● Katılımcıların proje enformasyonu üzerine yaptıkları çalıĢmaların kayıtları 

tutulamamaktadır. 

Sanal ofisler aĢağıdaki yararları sağlamaktadır: 

● Ofis katılımcıları proje enformasyonuna internet eriĢimi bulabildikleri 

herhangi bir noktadan ulaĢabilirler. 

● Sisteme sadece tanımlanmıĢ kullanıcılar eriĢebilirler. 

● Proje enformasyonu ile ilgili veri dosyaları katılımcılar tarafından 

oluĢturulabilir ve düzeltilebilir. 

● Proje enformasyonuyla ilgili üretim, geliĢtirme, okuma ve çıktısını alma gibi 

iĢlemlerin kayıtlarının tutulması ve sistematik olarak düzenlemesi yapılabilir. 

● Güvenlik ve hata düzeltimi için veri dosyasının önceki halleri kolaylıkla 

saklanabilir. 

Sanal ofislerde iletiĢim araçları kullanılırken en çok karĢılaĢılan sorunlar: 

● Aracın nasıl kullanılacağının bilinmemesi, 

● Kısıtlı eriĢilebilirlik, 
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● Gerekli enformasyonun bulunması veya dağıtılmasında zorluklarla 

karĢılaĢılması, 

● Araçların kullanımı sırasında karĢılaĢılabilen teknik sorunlar, 

● Araçların özellikleri ile ilgili desteğin ihmal edilmesidir.
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8. SONUÇLAR 

Son kırk yıla bakıldığında akla gelebilecek hemen her alanda teknolojik açıdan 

büyük geliĢmelerle karĢılaĢılmaktadır ve bu geliĢmeler her geçen gün  ivmelenerek 

artmaktadır. ĠĢ hayatı açısından bakıldığında özellikle bilgisayar ve bilgisayarla ilgili 

konularlardaki teknolojik geliĢmeler oldukça önemlidir. Bilgisayar sistemleri 

geliĢtikçe, ucuzladıkça ve daha esnek hale geldikçe iĢyeri içindeki farklı bölümlerin 

birbirine eriĢimi sağlanmıĢtır ve bu da kurulmuĢ olan veri sistemlerinin faydalılığını 

ortaya çıkaran bir yönelme oluĢturmaktadır. EriĢimin geniĢlemesi sadece maliyetlere 

yansımayı getirmedi, aynı zamanda toplam üretkenliği ve yönetimin etkinliğini de 

artırdı.  Teknolojik geliĢmelerin bilgisayarlarla da ilintili olarak diğer önemli etkisi ise 

enformasyon alanında olmuĢtur. Enformasyon teknolojilerindeki geliĢmeler hem 

toplumsal, hem örgütsel, hem de bireysel alanlarda dönüĢümler yaratmıĢ ve 

yaratmaktadır. 

Enformasyon teknolojilerindeki geliĢmeler ve bu bağlamda sunulan olanaklar iĢ 

hayatındaki odakların değiĢmesine yol açmaktadır. ġirketler bir ürün tasarlandığında 

bunu fiziksel bir meta olarak üretmektense öncelikle sanal olarak üretmek ve 

çıkabilecek problemleri üretim aĢamasına geçmeden belirlemek istemektedirler. 

Çünkü üretim aĢamasına gelmeden önce ürünün gözden geçirilmesi, hataların 

saptanması ve hatta müĢteri beğenisine sunulması toplam kaliteyi etkileyici bir unsur 

olarak görülmektedir, ayrıca maliyetlerde ciddi miktarlarda azalma bu yolla 

sağlanbilmektedir. 

Diğer önemli noktalardan biri bilginin üretimine ve iĢletilmesine odaklanmadır. 

GeliĢen enformasyon teknolojilerinden faydalanarak düzensiz ve faydasız bir Ģekilde 

duran veriler kolaylıkla Ģirketin hedeflerini destekleyecek türde enformasyona ve 

bilgiye dönüĢtürülebilmektedir. Bu bağlamda sanal ve sayısallaĢtırılmıĢ bilgi akıĢı 

önem kazanmaktadır. 

Enformasyon teknolojilerinin sunduğu olanaklardan faydalanarak Ģirketlerin kendileri 

için benimsedikleri diğer stratejiler ise seri üretimin özelleĢtirilmesi, bireysel 

pazarlama, uygun koĢullarda kiĢiye özel çözümler sunulması, satıĢ öncesi hizmet ve 

bireysel bilgiye dayalı büyümedir. 
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Gelinen noktada enformasyon teknolojilerinin mimarlık alanındaki etkilerine 

bakıldığında dört ana etkiden söz etmek mümkündür.Bunlar mimari mekana 

üzerindeki etkiler, mimari tasarıma üzerindeki etkiler, mimari örgütler üzerindeki 

etkiler, mimari çalıĢma ortamı üzerindeki etkiler olarak adlandırılmaktadır ve bu 

etkiler yeni teknolojik değiĢimlere bağlı olarak dinamik bir süreci kapsamaktadır. 

Enformasyon teknolojilerinin mimarlık alanına sunduğu en yenilikçi yaklaĢımlardan 

biri sanal tasarım stüdyoları ve sanal ofis uygulamalarıdır. Bir sanal tasarım 

stüdyosu farklı yerlerde bulunan, birbirleriyle bilgisayar aracılığıyla iletiĢim kuran 

tasarımcılardan oluĢmaktadır ve  mekansal ve zamansal olarak yayılmıĢtır. Sanal 

tasarım stüdyoları tasarım projelerinin tartıĢıldığı, proje verilerinin düzenlendiği ve 

yapılandırıldığı, sunumların nakledildiği ve paylaĢıldığı, tasarım belgelerinin 

geliĢtirildiği ve yayınlandığı geliĢmiĢ enformasyon teknolojilerinin yoğun ve bir arada 

kullanıldığı yerlerdir. 

Sanal tasarım stüdyosu ve sanal ofis kavramıyla oluĢturulan ortamlarda katılımcılar 

küresel olarak farklı noktalarda bulunsalar da proje enformasyonuna internet eriĢimi 

bulabildikleri herhangi bir noktadan kolaylıkla ulaĢabilmektedir. Dahası gerekli 

araçları kullanarak iĢbirliği yapabilmektedirler. Proje enformasyonuna kolay eriĢim, 

katılımcıların verimliliğini arttırıcı ve maliyetleri düĢürücü bir unsur olarak 

görülmektedir. Katılımcılar ayrıca tasarım kaynaklarıyla ilgili veri dosyaları 

oluĢturabilmekte ve bunlar üzerinde daha sonra düzeltme yapabilmektedirler. Proje 

enformasyonuyla ilgili üretim, geliĢtirme, okuma ve çıktısını alma gibi iĢlemlerin 

kayıtlarının tutulması ve sistematik olarak düzenlemesi yapılabilmektedir. Bu sayede 

güvenlik ve hata düzeltimi için veri dosyasının önceki halleri kolaylıkla 

saklanabilmektedir. 

Bir tasarım projesi üzerinde küresel olarak yayılmıĢ katılımcılar arasında ortaklaĢa 

çalıĢmalar yapılması gerektiğinde eĢ zamanlı iletiĢim olanaklarının verimli bir Ģekilde 

kullanılabilmesi yine geliĢen enformasyon teknolojileri sayesinde olmuĢtur. 

NetMeeting, CuSeeMe, MSN Messenger ve benzeri araçların sağladığı beyaz tahta 

kullanımı, yazılım paylaĢımı gibi olanaklar sayesinde eĢ zamanlı tasarım etkinlikleri 

önemli derecede artmıĢtır. Bu gibi geliĢmiĢ teknoloji ürünü yazılımların ortaya 

çıkmasıyla “bütünleĢmiĢ” sanal tasarım stüdyolarının ve ofislerin oluĢturulması 

mümkün olmuĢtur. 

Sanal tasarım stüdyolarının özellikle de bütünleĢik sanal tasarım stüdyolarının 

kurulumu zamansal ve mekansal olarak yayılmıĢ tasarım ofislerindeki üretkenlik 

potansiyellerini önemli ölçüde artırmaktadır. 3D modelleme tekniklerinin kullanımı 

tasarımların dijital ortamda oluĢturulmasına olanak vermekte ve bu sayede henüz 
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projenin ilk evrelerinde tasarımın formunun gözden geçirilmesi, renklerinin seçilmesi, 

kullanılacak malzemelerin seçilmesi gibi eylemler yapılabilmektedir. Ağ üzerinde 

kullanıcılar arasında paylaĢtırılabilen AutoCAD, NetMeeting gibi yazılımlar farklı 

mekanlarda bulunan tasarımcılara eĢ zamanlı tasarım yapabilme olanağı 

sunmaktadır. Proje enformasyonunun e-posta ile tasarımcılar arasında dağıtılması 

ile farklı zaman dilimlerinde bulunan tasarımcılar aynı proje üzerinde 

çalıĢabilmektedir. Bu yolla 24 saat çalıĢabilen mimari ofisler oluĢturmak mümkün 

olmaktadır. 

GeliĢmiĢ enformasyon teknolojilerinin mimarlık ofislerinde kullanımının 

yaygınlaĢması, tasarım yaparken gereken veriye, enformasyona ve bilgiye eriĢimi ve 

bunların üretimini kolaylaĢtırmaktadır. Ġmgeler tarayıcılar yardımıyla sayısallaĢtırılıp 

üzerlerinde kolaylıkla düzeltmeler yapılabilmekte, veriler geliĢmiĢ veri tabanı 

uygulamaları yardımıyla gerektiğinde kullanılmak üzere tasnif edilebilmekte, proje 

enformasyonu sanal doku sayfalarına yüklenerek farklı noktalardan eriĢme 

olanakları sağlanabilmektedir. Bu gibi olanaklar, tasarımın geleneksel 

sistemlerdekine göre daha çabuk olgunlaĢmasına ve daha zengin sonuçlar 

çıkarılabilmesine olanak vermektedir. 

Türkiye‟de mimarlık bürolarında bütünleĢik sanal ofis uygulama olanaklarının ve 

kısıtlamaların belirlenmesi amacıyla yapılan alan çalıĢması kapsamında uygulanan 

anket sonuçlarına bakıldığında, mevcut altyapının bütünleĢik sanal ofislerin 

kurulması için yeterli olduğu görülmektedir. Ofisin kurulumu için gerekli olabilecek 

donanımlar, yazılımlar, internet bağlantısı altyapısı ve kurulumu gerçekleĢtirecek 

uzman kadrolar Türkiye‟de bulunmaktadır. Katılımcılar açısından bakıldığında ise 

bütünleĢik sanal ofislerde kullanılabilecek yazılımların çoğu anket katılımcıları 

tarafından hali hazırda kullanılmaktadır. Ancak anketlerin sonuçları 

değerlendirildiğinde katılımcılar arasında bütünleĢik sanal ofisler kavramına 

benzerlik gösterebilecek, sistemli ve düzenlenmiĢ bir yapıyla karĢılaĢılamamaktadır. 

Bunun sebebi katılımcıların bu tür çalıĢma tarzının varlığından ve firmaya getireceği 

faydalardan haberdar olmamalarıdır. Ayrıca bu tür sistemlerin kurulumu uzmanlık 

isteyen bir iĢ olduğundan küçük ve orta büyüklükteki firmaların bu maliyeti 

kaldırmaları Türkiye Ģartlarında zor görünmektedir. 
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Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım programı kapsamında hazırlanmakta olan “BütünleĢik Sanal Tasarım Stüdyoları” adlı 

yüksek lisans tez çalıĢmasında kullanılacaktır. Bu tez çalıĢması Prof.Dr.Gülen ÇağdaĢ yürütücülüğünde Mimar Ġbrahim Canseven tarafından 

hazırlanmaktadır. 

Ġlginiz için Ģimdiden teĢekkürler... 

 

 

Ġbrahim Canseven 
 
Gsm:  0 532 306 1741 
Fax:  0 212 249 5702 
Tel: 0 212 243 5707 
E-posta:  icanseven@yahoo.com 
  icanseven@ozsoymimarlik.com 
Adres:  GüneĢli Sok. No:47 Cihangir 
  Beyoğlu-istanbul 
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Lütfen ARAÇ KATEGORİLERİ sütunundaki fonksiyonları yerine getirirken kullandığınız yazılımları, YAZILIMLAR  sütunundan ve bu 

yazılımlardan hangi amaçlarla faydalandığınızı  KULLANIM AMACI sütunundan bularak iĢaretleyiniz iĢaretleyiniz. 

 
 

ARAÇ KATEGORİLERİ   YAZILIMLAR    KULLANIM AMACI   

          

yazı iĢleme   Microsoft Office      

    Lotus SmartSuit      

    diğer:..........................      

          

kelime iĢleme   Microsoft Word    Döküman OluĢturma ve Düzeltme   

    Lotus Word Pro    Ofis Ġçi Döküman PaylaĢımı   

    diğer:..........................    Ofis DıĢı Döküman PaylaĢımı   

         OluĢturulan Dökümanların Ġnternette PaylaĢılması   

          

tablolama   Microsoft Excel    Tablo OluĢturma ve Düzeltme   

    Lotus 1-2-3    Ofis Ġçi Tablo PaylaĢımı   

    diğer:..........................    Ofis DıĢı Tablo PaylaĢımı   

         OluĢturulan Tabloların Ġnternette PaylaĢılması   

          

veritabanı yönetimi   Microsoft Access    Veritabanı OluĢturma ve Güncelleme   

    Lotus Approach    Ofis Ġçi Veritabanı PaylaĢımı   

    diğer:..........................    Ofis DıĢı Veritabanı PaylaĢımı   

         OluĢturulan Veritabanlarının Ġnternette PaylaĢılması   

 

1
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Lütfen büronuzda kullanmakta olduğunuz bilgisayar konfigürasyonunu yazınız. 
 

ĠġLEMCĠ HIZI          

RAM          

HARDDISK KAPASĠTESĠ          

EKRAN KARTI          

INTERNET BAĞLANTISI          

 
 
 
 
 

Lütfen ARAÇ KATEGORİLERİ sütunundaki fonksiyonları yerine getirirken kullandığınız yazılımları, YAZILIMLAR  sütunundan ve bu 

yazılımlardan hangi amaçlarla faydalandığınızı  KULLANIM AMACI sütunundan bularak iĢaretleyiniz iĢaretleyiniz. 

 

ARAÇ KATEGORĠLERĠ   YAZILIMLAR    KULLANIM AMACI   

       

imge iĢleme   Adobe Photoshop        

    Paint Shop Pro        

    diğer:..........................        

       

imge görüntüleme   ACDSee        

    Irfan View        

    diğer:..........................        
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Lütfen ARAÇ KATEGORİLERİ sütunundaki fonksiyonları yerine getirirken kullandığınız yazılımları, YAZILIMLAR  sütunundan ve bu 

yazılımlardan hangi amaçlarla faydalandığınızı  KULLANIM AMACI sütunundan bularak iĢaretleyiniz iĢaretleyiniz. 

 
 

ARAÇ KATEGORĠLERĠ   YAZILIMLAR    KULLANIM AMACI   

       

grafik,CAD ve 3D modelleme       

       

grafik yazılım   Microsoft PowerPoint    Sunumların OluĢturulması   

    Lotus Freelance Grafics    Sunumların Ofis DıĢında Kullanılması   

    diğer:..........................    OluĢturulan Sunumların Ġnternette Diğer Kullanıcılarla PaylaĢılması   

         diğer:..........................   

       

CAD çizim   AutoCAD    Proje Çizimleri   

    ArchiCAD    Çizimlerin Ġnternet Üzerinde PaylaĢılması   

    AllPlanFT    Birkaç Kullanıcının Aynı Anda Tek Çizim Dosyası Üzerinde ÇalıĢması   

    MicroStation    diğer:..........................   

    diğer:..........................        

       

3D modelleme   AutoCad    3 Boyutlu Modeller OluĢturmak   

    FormZ    3 Boyutlu Modellerin PaylaĢılması   

    3D Max    3 Boyutlu Modellerin Ġnternet Üzerinde PaylaĢılması   

    Maya    3 Boyutlu Modeller Üzerinde EĢzamanlı Olarak ÇalıĢmak   

    Active Worlds    diğer:..........................   

    diğer:..........................        
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Lütfen ARAÇ KATEGORİLERİ sütunundaki fonksiyonları yerine getirirken kullandığınız yazılımları, YAZILIMLAR  sütunundan ve bu 

yazılımlardan hangi amaçlarla faydalandığınızı  KULLANIM AMACI sütunundan bularak iĢaretleyiniz iĢaretleyiniz. 

 
 
 

ARAÇ KATEGORĠLERĠ   YAZILIMLAR    KULLANIM AMACI   

       

web tasarımı   Microsoft FrontPage    proje dökümantasyonunun (çizimlerin, resimlerin, eskizlerin, tabloların) 
 Web sayfasına yüklenmesi   

    Macromedia Dreamveawer    projeyle ilgili değiĢikliklerin, haberlerin, notların Web sayfası üzerinde  
yapılması ve güncellenmesi   

    Lotus Notes Designer    Web sayfasına yüklenmiĢ proje enformasyonunu kullanma ve yenileme   

    diğer:..........................    diğer:..........................   

       

web yayını   Bütün Microsoft Uygulamaları    projeyle ilgili değiĢikliklerin, haberlerin, notların Web sayfasına yüklenmesi   

    Bütün Lotus SmartSuit Uygulamaları    Web sayfasına yüklenmiĢ proje enformasyonunu kullanma ve güncelleme 
  

    diğer:..........................    diğer:..........................   

       

tasarım sunumu   Microsoft PowerPoint      

    Lotus Freelance Grafics      

    diğer:..........................      

       

çoğulortam üretimi   Macromedia Director      

    diğer:..........................      
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Lütfen ARAÇ KATEGORİLERİ sütunundaki fonksiyonları yerine getirirken kullandığınız yazılımları, YAZILIMLAR  sütunundan ve bu 

yazılımlardan hangi amaçlarla faydalandığınızı  KULLANIM AMACI sütunundan bularak iĢaretleyiniz iĢaretleyiniz. 

 

ARAÇ KATEGORĠLERĠ   YAZILIMLAR    KULLANIM AMACI   

       

notlar için forum        bir Web sayfasına projeye dair notların ve soruların yollanması   

       

e-mail yazılımı   Microsoft Outlook    e-posta almak ve oluĢturmak   

    Outlook Express    diğer:..........................   

    Eudora        

    Netscape Communicator        

    diğer:..........................        

       

toplantı araçları   Microsoft Netmeeting    internet üzerinde toplantı yapmak   

    CuSeeMe    diğer:..........................   

    Video Konferans Yazılımları        

    diğer:..........................        

       

toplantı sunucusu   Netmeeting Sunucusu      

    CuSeeMe Noktası      

    diğer:..........................      

       

Bürolar arası iĢbirliği araçları   Microsoft Netmeeting    internet üzerinde diğer kullanıcılarla masaüstü paylaĢımı   

    CuSeeMe    Beyaz tahta (white-board) kullanımı   

    video konferans    Proje ön görüĢmeleri   

         Projeler üzerinde görüĢ alıĢveriĢi, sunuĢlar   

         uygulama ve yazılım paylaĢımı   

    diğer:..........................    diğer:..........................   
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 Farklı disiplinlerdeki (statik, mekanik, vs.) ofislerle birlikte bir 

proje üzerinde çalıĢırken proje enformasyonunu paylaĢmak 

için interneti kullanıyor musunuz? Nasıl? 

a. Proje enformasyonu içeren dosyalar e-posta yardımıyla 

paylaĢılıyor. 

b. Proje enformasyonu bir web sayfasına yükleniyor. 

c. Proje enformasyonunun paylaĢımı bütünleik bir sistem 

yardımıyla yapılıyor. 

d. Diğer............................................................................... 

e. Hiçbiri  

 

 Diğer ofislerdeki mimar / yüklenici / iĢveren „le iletiĢim 

kurarken: 

a. Ġcq üzerinden haberleĢiyoruz. 

b. Chat programları kullanıyoruz. 

c. Web sayfaları üzerinde oluĢturulmuĢ forumları kullanıyoruz. 

d. E-posta ile haberĢeiyoruz. 

e. Tele-konferans sistemlerini kullanıyoruz. 

f. Diğer....................................................................................... 

g. Hiçbiri  

 

 Projelerinizin hangi aĢamalarında internet kullanıyorsunuz? 

a. Fizibilite çalıĢmaları sırasında 

b. Ön proje aĢamasında 

c. Kesin hesap aĢamasında  

d. Uygulama projesi aĢamasında  

e. Detay aĢamasında  

f. Metraj aĢamasında  

g. Yapım yönetiminde  

h. Diğer................................................ 

i. Hiçbiri 

 

 Hangi projelerin hazırlanması sırasında internet 

kullanıyorsunuz? 

a. TaĢıyıcı sistem projelerinin hazırlanması sırasında 

b. Aydınlatma projelerinin hazırlanması sırasında 

c. Havalandırma projelerinin hazırlanması sırasında 

d. Diğer....................................................... 

e. Hiçbiri  
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Bu anket çalıĢması Türkiye‟deki mimarlık bürolarının ofis içi, ofis dıĢı ve farklı disiplinler (mühendisler, diğer tasarımcılar, üreticiler, müĢteriler, 

taĢeronlar vb.) arasındaki iletiĢim alıĢkanlıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Anketlerden elde edilecek sonuçlar, sadece Ġ.T.Ü. Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım programı kapsamında hazırlanmakta olan “BütünleĢik Sanal Tasarım Stüdyoları” adlı 

yüksek lisans tez çalıĢmasında kullanılacaktır. Bu tez çalıĢması Prof.Dr.Gülen ÇağdaĢ yürütücülüğünde Mimar Ġbrahim Canseven tarafından 

hazırlanmaktadır. 

Ġlginiz için Ģimdiden teĢekkürler... 

 

 

Ġbrahim Canseven 
 
Gsm:  0 532 306 1741 
Fax:  0 212 249 5702 
Tel: 0 212 243 5707 
E-posta:  icanseven@yahoo.com 
  icanseven@ozsoymimarlik.com 
Adres:  GüneĢli Sok. No:47 Cihangir 
  Beyoğlu-istanbul 
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Lütfen ARAÇ KATEGORİLERİ sütunundaki fonksiyonları yerine getirirken kullandığınız yazılımları, YAZILIMLAR  sütunundan ve bu 

yazılımlardan hangi amaçlarla faydalandığınızı  KULLANIM AMACI sütunundan bularak iĢaretleyiniz iĢaretleyiniz. 

 

ARAÇ KATEGORİLERİ   YAZILIMLAR    KULLANIM AMACI   

          

yazı iĢleme   Microsoft Office  ABCDEFGHIJKLN    

    Lotus SmartSuit  N    

          

          

kelime iĢleme   Microsoft Word  ABCDEFGHIJKLN  Döküman OluĢturma ve Düzeltme 
ABCDEFGHIJKLM

N  

    Lotus Word Pro  N  Ofis Ġçi Döküman PaylaĢımı BCDEFGHIJLN  

        Ofis DıĢı Döküman PaylaĢımı BCDEFGHIJN  

         OluĢturulan Dökümanların Ġnternette PaylaĢılması BDEFGHIN  

          

tablolama   Microsoft Excel    Tablo OluĢturma ve Düzeltme 
ABCDEFGHIJKLM

N  

    Lotus 1-2-3  N  Ofis Ġçi Tablo PaylaĢımı BCDEFGHIJLN  

        Ofis DıĢı Tablo PaylaĢımı BCDEFGHIJN  

         OluĢturulan Tabloların Ġnternette PaylaĢılması BDFGHIN  

          

veritabanı yönetimi   Microsoft Access  CDFG  Veritabanı OluĢturma ve Güncelleme CDFG  

    Lotus Approach    Ofis Ġçi Veritabanı PaylaĢımı CDFG  

    SQL  C  Ofis DıĢı Veritabanı PaylaĢımı CFG  

         OluĢturulan Veritabanlarının Ġnternette PaylaĢılması CDFG  
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Lütfen büronuzda kullanmakta olduğunuz bilgisayar konfigürasyonunu yazınız. 
 

ĠġLEMCĠ HIZI          

RAM          

HARDDISK KAPASĠTESĠ          

EKRAN KARTI          

INTERNET BAĞLANTISI          

 
 
 
 

Lütfen ARAÇ KATEGORİLERİ sütunundaki fonksiyonları yerine getirirken kullandığınız yazılımları, YAZILIMLAR  sütunundan ve bu 

yazılımlardan hangi amaçlarla faydalandığınızı  KULLANIM AMACI sütunundan bularak iĢaretleyiniz iĢaretleyiniz. 

 

ARAÇ KATEGORĠLERĠ   YAZILIMLAR   

    

imge iĢleme   Adobe Photoshop ABCEJKL  

    Paint Shop Pro DF  

    Painter J  

  CorelDraw M 

    

imge görüntüleme   ACDSee  ABCEFGHIJKLMN 

    Irfan View  D 
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Lütfen ARAÇ KATEGORİLERİ sütunundaki fonksiyonları yerine getirirken kullandığınız yazılımları, YAZILIMLAR  sütunundan ve bu 

yazılımlardan hangi amaçlarla faydalandığınızı  KULLANIM AMACI sütunundan bularak iĢaretleyiniz iĢaretleyiniz. 

 

ARAÇ KATEGORĠLERĠ   YAZILIMLAR    KULLANIM AMACI   

grafik,CAD ve        

3D modelleme       

grafik yazılım   Microsoft PowerPoint  ABCDEGHKLN  Sunumların OluĢturulması 
ABCDEGHKLMN

  

    Lotus Freelance Grafics  M  Sunumların Ofis DıĢında Kullanılması BCDEGHLN  

        
OluĢturulan Sunumların Ġnternette 
 Diğer Kullanıcılarla PaylaĢılması DG  

       

CAD çizim   AutoCAD ABCDEFJLN   Proje Çizimleri ABCDEHIJLMN  

    ArchiCAD BDM   Çizimlerin Ġnternet Üzerinde PaylaĢılması DEHJN  

    SurMĠM L   
Birkaç Kullanıcının Aynı Anda Tek Çizim  
Dosyası Üzerinde ÇalıĢması BDIJ  

    IntelliCAD K      

       

3D modelleme   AutoCad ABCEFJLN   3 Boyutlu Modeller OluĢturmak ABCDEIJKLMN  

    
Artlantis, Piranesi, 
Eonview D   3 Boyutlu Modellerin PaylaĢılması CDEIJN  

    3D Max ABCEJLN   3 Boyutlu Modellerin Ġnternet Üzerinde PaylaĢılması DJN  

    Maya J   3 Boyutlu Modeller Üzerinde EĢzamanlı Olarak ÇalıĢmak   

    ArchiCAD DM       

  SurMĠM L    

  AcuRender L    

  IntelliCAD K    
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Lütfen ARAÇ KATEGORİLERİ sütunundaki fonksiyonları yerine getirirken kullandığınız yazılımları, YAZILIMLAR  sütunundan ve bu 

yazılımlardan hangi amaçlarla faydalandığınızı  KULLANIM AMACI sütunundan bularak iĢaretleyiniz iĢaretleyiniz. 

 
 

ARAÇ KATEGORĠLERĠ   YAZILIMLAR    KULLANIM AMACI   

       

web tasarımı   

Microsoft FrontPage  CKJ 

 proje dökümantasyonunun (çizimlerin,  
resimlerin, eskizlerin, tabloların) 
 Web sayfasına yüklenmesi CDMN  

    

Macromedia Dreamveawer  DN 

 projeyle ilgili değiĢikliklerin, haberlerin, notların 
 Web sayfası üzerinde  
yapılması ve güncellenmesi BCDKMN  

    
Lotus Notes Designer  M 

 Web sayfasına yüklenmiĢ proje enformasyonunu  
kullanma ve yenileme C  

    diğer:..........................    diğer:..........................   

       

web yayını   
Bütün Microsoft Uygulamaları  BCDKN 

 projeyle ilgili değiĢikliklerin, haberlerin, notların Web 
 sayfasına yüklenmesi CDN  

    
Bütün Lotus SmartSuit Uygulamaları  M 

 Web sayfasına yüklenmiĢ proje enformasyonunu kullanma 
 ve güncelleme CDKN  

    diğer:..........................    diğer:..........................   

       

tasarım sunumu   Microsoft PowerPoint  ABCDEGKN    

    Lotus Freelance Grafics      

    Video / Hardcopy  C    

       

çoğulortam üretimi   Macromedia Director      

    diğer:..........................      
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Lütfen ARAÇ KATEGORİLERİ sütunundaki fonksiyonları yerine getirirken kullandığınız yazılımları, YAZILIMLAR  sütunundan ve bu 

yazılımlardan hangi amaçlarla faydalandığınızı  KULLANIM AMACI sütunundan bularak iĢaretleyiniz iĢaretleyiniz. 

 

ARAÇ KATEGORĠLERĠ   YAZILIMLAR    KULLANIM AMACI   

       

notlar için forum        
bir Web sayfasına projeye dair notların ve 
soruların yollanması D  

       

e-mail yazılımı   Microsoft Outlook ABDEFGHIJKLN  e-posta almak ve oluĢturmak ABCDEGHJKLMN  

    Outlook Express BCDHN  Proje çizelgesi oluĢturmak EJ  

    Eudora        

    Netscape Communicator M      

       

toplantı araçları   Microsoft Netmeeting DJKL  internet üzerinde toplantı yapmak DHJKLM  

    CuSeeMe M  Veri paylaĢımı J  

    Video Konferans Yazılımları        

    Yahoo Messenger H      

  MSN Messenger C    

       

toplantı sunucusu   Netmeeting Sunucusu DKL    

    CuSeeMe Noktası      

    diğer:..........................      

       

Bürolar arası iĢbirliği 
araçları   Microsoft Netmeeting DKL  internet üzerinde diğer kullanıcılarla masaüstü paylaĢımı D  

    CuSeeMe M  Beyaz tahta (white-board) kullanımı D  

    video konferans    Proje ön görüĢmeleri DKLM  

    Yahoo Messenger H  Projeler üzerinde görüĢ alıĢveriĢi, sunuĢlar DKLM  

    MSN Messenger C  uygulama ve yazılım paylaĢımı   

    diğer:..........................    diğer:..........................   



 Farklı disiplinlerdeki (statik, mekanik, vs.) ofislerle birlikte bir 

proje üzerinde çalıĢırken proje enformasyonunu paylaĢmak 

için interneti kullanıyor musunuz? Nasıl? 

a. Proje enformasyonu içeren dosyalar e-posta yardımıyla 

paylaĢılıyor... ABCDEFGHIJKLMN 

b. Proje enformasyonu bir web sayfasına yükleniyor...BDJ 

c. Proje enformasyonunun paylaĢımı bütünleĢik bir sistem 

yardımıyla yapılıyor. 

d. FTP...J 

 

 Diğer ofislerdeki mimar / yüklenici / iĢveren „le iletiĢim 

kurarken: 

a. Ġcq üzerinden haberleĢiyoruz...CDHJM 

b. Chat programları kullanıyoruz....DH 

c. Web sayfaları üzerinde oluĢturulmuĢ forumları 

kullanıyoruz....BD 

d. E-posta ile haberleĢiyoruz..ABCDEFGHIJKLMN 

e. Tele-konferans sistemlerini kullanıyoruz...DEH 

f. Diğer............................................................................ 

 

 Projelerinizin hangi aĢamalarında internet kullanıyorsunuz? 

a. Fizibilite çalıĢmaları sırasında...ABEK 

b. Ön proje aĢamasında....ABEJKL 

c. Kesin hesap aĢamasında...BE 

d. Uygulama projesi aĢamasında...BEJN  

e. Detay aĢamasında....EJL 

f. Metraj aĢamasında 

g. Yapım yönetiminde...ELK  

h. SunuĢ....J 

i. Dekorasyon....M 

j. Hepsi...CDGH 

 

 Hangi projelerin hazırlanması sırasında internet 

kullanıyorsunuz? 

a. TaĢıyıcı sistem projelerinin hazırlanması sırasında...I 

b. Aydınlatma projelerinin hazırlanması sırasında...EGIK 

c. Havalandırma projelerinin hazırlanması sırasında...IK 

d. Hepsi...CDHJN 

e. Hiçbiri...AB 
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ÖZGEÇMİŞ 

Mayıs, 2003 

22.04.1975 tarihinde Gaziantep’te doğdum. İlkokulu Dr. Cemil Karslıgil İlkokulu’nda 

bitirdim. Ortaokul ve liseye 1986 – 1993 yılları arasında İngilizce eğitim veren 

Gaziantep Anadolu Lisesi’nde devam ettim. 1993 yılında İstanbul Teknik 

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne başladım ve yine bu bölümden 

2000 yılında mezun oldum ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, 

Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım Programında yüksek lisansa başladım. 

Ağustos 1998’den beri Özsoy Mimarlık Proje ve Danışmanlık Ltd.Şti.’nde 

çalışmaktayım. 
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