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Özet: Bilgisayar ve iletişim sistemlerindeki gelişmeler bilgisayar hizmetlerinin mimariye sunul-
masını hızlandırmaktadır. Yapı Bilgi Modelleme’nin projeler üzerinde uygulanması bilgilerin 
tasarımın gelişiminde öncelik sağlar. İlave detaylar planlamacı, tasarımcı ve inşaatçıların inşaat 
projelerinin geliştirilme ve uygulama sürecine dâhil olan taraflar arasında daha iyi bilgi koordi-
nasyonu yapmalarına imkân tanımaktadır. Yapı Bilgi Modelleme, inşa sürecinde çok önceden 
karar alınmasını geliştirmek ve inşaat sonrası değişiklikleri azaltmak için uygulanacak kapsamlı 
bilgi ve analiz geliştirme çalışmalarını kolaylaştırmaktadır.

İyi tasarım bilgi kalitesiyle doğru orantılıdır. İstenilen bilgiye istenilen zamanda, istenilen format-
ta ve istenilen kapsamda erişim de mevcut bilgi miktarı ve kalitesiyle paraleldir. Dijital kütüpha-
neler ve projeler oluşturma farklı yapı bilgi kaynaklarına ulaşmayı kolaylaştırdığı için, mimarlık 
büroları ve eğitim kurumları artık Yapı Bilgi Modelleme teknolojilerini kullanma üzerine daha 
fazla odaklanmalıdır.

Çalışmada, Yapı Bilgi Modelleme konusu incelenerek, örnekler ile Yapı Bilgi Modelleme 
aktarılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Yapı Bilgi Modelleme, Mimarlık, Tasarım/Yapım 

Building Information Modeling and Examples in Architecture 

Abstract: The use of Building Information Modeling (BIM) on projects allows the information 
to be pushed upstream in the design development. The added details allows planners, designers 
and builders to better coordinate information amongst the multiple parties involved in the process 
of developing and executing construction projects. One of the key advantages of BIM is that it 
facilitates the development of detailed information and analysis much earlier in the building pro-
cess to improve decision making and reduce downstream changes.  

Good design is directly proportional with the information quality. The access to the requested in-
formation at the desired time, in the desired format and in the desired scope is also in parallel with 
the existing information quantity and quality. As creating  digital libraries and projects facilitates 
reaching different resources of building information, architectural offices and educational institu-
tions now needs to focus more on utilizing BIM technologies.  

In the study, Building Information Modeling is examined and building Information Modeling is 
described with examples

Keywords: Building Information Modeling, Architecture, Design/Building
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1. Giriş

Yapı Bilgi Modeli bir yapının fiziksel ve fonk-
siyonel özelliklerinin dijital bir örneğidir. Mo-
del başlangıçtan sona kadar bir yapının yaşam 
döngüsü boyunca alınacak kararlar için güve-
nilir bir temel oluşturmakta ve yapı hakkında 
bilgi edinmek için ortak bir bilgi kaynağı ola-
rak hizmet vermektedir [17].

YBM bir binayı fiziksel olarak inşa etmeden 
önce sorunları çözmek ve potansiyel etkileri 
benzetim yaparak analiz etmek için sanal ola-
rak inşa etmektedir. 

Bir bina bilgi modelinin oluşturulması proje-
nin ilk fikirleri ile başlar. Model, bina hakkın-
da güvenilir bir bilgi kaynağı olarak kullanılır. 
Model tamamlandığında yapının işletmecisi 
ile finansörlerine gönderilecek ve herhangi bir 
değişiklik ya da düzenleme modelde belirtile-
cektir. Geçerli kaynak modeldir ve bu model 
yapı süresince değişiklikleri planlamak ve uy-
gulamak için kullanılacaktır [17].

2. Yapı Bilgi Modelleme Sistemleri

YBM, inşaat yaşam süresince farklı aşamalar-
da sürekli olarak verilerin toplanması ve bilgi 
geliştirilmesini içermektedir. Bu bilgi, tasarım 
kararı alma, yüksek kaliteli inşaat belgelerinin 
üretimi, performans tahmini, maliyet tahmini, 
inşaat planlaması ve son olarak yapının/bina-
nın yönetilmesi ve işletilmesi için kullanılan 
maliyet, iş takvimi, yapım, bakım, enerji ve üç 
boyutlu modelleri içerebilmektedir [6].

Farklı YBM tanımları incelendiğinde [5]:

Daha iyi değerler gerçekleştirmek amacıy-• 
la iş kararı alma süreçlerini bilgilendirmek 
için açık endüstri standartlarını kullanarak 
bir yapı ve yapım ilgili proje/proje süresi 
bilgisinin fiziksel ve fonksiyonel özellik-
lerinin hesaplanabilir bir temsili [11]
Bilgi kullanımı, yeniden kullanım ve • 
elektronik belgelerin tek bileşen olduğu 

entegre 3D-2D model-tabanlı teknoloji ile 
değişim. Hem grafik belgeleri-çizimleri 
hem de grafik olmayan belgeleri-teknik 
özellikler, programlar ve diğer verileri içe-
ren tek bir bilgi kaynağı [7]
Tüm Yapı Yaşam döngüsünün hem grafik-• 
li hem de grafikli olmayan yönlerinin bir 
veritabanı yönetim sisteminde bir arada 
modellenmesi [3] 
Tasarım ve inşaat halindeki bir bina projesi • 
hakkında koordineli, kendi içerisinde tutar-
lı hesaplanabilir bilgi oluşturulması ve kul-
lanılması şeklinde tanımlanmış bir bina ta-
sarım ve dokümantasyon metodolojisi [2]

İnşaat dokümanlarını oluşturmada, bina montaj 
veya inşa edilebilirliği incelemede, maliyetleri 
tahmin etmede, bina performansının simülasyo-
nunu yapmada ve hatta hızlı prototiplemede en 
son modeller kullanılarak fiziksel modeller inşa 
etmede tek bir akıllı model kullanılabildiği için, 
YBM projelerin her zamankinden daha detaylı 
bir şekilde araştırılmasını sağlamaktadır [4].

Mimari de YBM aracının kullanılması son kul-
lanıcılara kesitsel ve izometrik detayları çabu-
cak ifade etme imkânı sağlar, böylece sözleş-
me öncesinde düzeltilebilir ve tasarım-yapıcı 
ile uyumlu hale getirilebilir. Planlama aşama-
sında geliştirilen detayların seviyesi, ortak bir 
dayanak kurma çabaları ile sınırlı kalmaktansa 
ek detaylar üzerinde odaklanacak veritabanı 
uygulama aşaması sırasında zaman kazandırır. 
Daha sonraki sorun çalışmasına yönelik deği-
şiklikler en azdır ve yapı tipi ile ilgili değişik-
likler olacaktır  [10].

2.1 Yapı Bilgi Modelleme Araçları
YBM kullanıcılara, yazılım geliştiricilerine 
tasarım sırasında mümkün olan en büyük es-
nekliği sağlayan araçları vermeleri gerekecek-
tir. Programcılar açısından gerçekleştirilecek 
aracın tüm koşullar altında düzgün şekilde 
çalışmasını sağlayacak bilgiyi oluşturmaktır. 
Kullanılacak araçları birlikte tasarlamak için 
mimarlık mesleğinin, yazılım geliştiricileri ile 
etkili iletişim kurması gerekir. YBM yazılımı 
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mimarların kendi nesne ve araçlarının özel 
tasarımlarını mümkün kılacaktır. Bazı YBM 
ürünleri bunu sağlamaktadır, ancak bu özelli-
ğin tam olarak kullanılabilmesi için bilgisayar 
programlama bilgisi gerekmektedir. YBM’nin 
ön saflarında yer alan firmalar özel araç ve 
nesnelerini oluşturmak ve YBM yazılımları ile 
diğer uygulamalar arasında bilgi “köprüleri” 
kurmak için çalışmalar yapmaktadır. 

YBM araçları sınıflandırılmasında, Ön Araçlar 
(ön alan planlama, Ön Toplama ve taslak Çizim, 
Ön Çevre Analiz, Ön maliyet tahmin Araçları), 
YBM Tasarım Araçları, Yapısal Tasarım Araçla-
rı, İnşaat Araçları, Üretim Araçları, Çevre Ana-
liz Araçları, İnşaat Yönetim Araçları, Maliyet 
Tahmin Araçları, Teknik Araçlar, Tesis Yönetim 
Araçları, Mekanik Araçlar bulunmaktadır [1].

Autodesk Revit bir merkezi proje veritabanı ola-
rak YBM’nin gerçeğe uygun yorumudur. Her 
yapı elemanını tek bir veritabanında koordine 
etme yeteneği vardır. Böylece kullanıcılarına 
modelde yapılan herhangi bir tasarım değişikli-
ğinin sonuçlarını hemen görme imkânı vererek, 
onların ilişkili görünümde (çizim) yansıtılma-
sını ve aynı zamanda herhangi bir koordinas-
yon sorununu tespit etmeyi sağlamaktadır [2]. 
Bentley Systems YBM’i Bentley Architecture, 
Bentley Structures, Bentley HVAC v.s lerden 
oluşan bir grup uygulama modülünü kapsayan 
entegre bir proje modeli olarak farklı biçimde 
yorumlar. Proje verilerine erişim DWG ve IFC 
dosya formatları ile desteklenmektedir. Birlik-
te çalışabilirliğin en yüksek düzeyine ürünlerin 
tümü bir proje üzerinde kullanıldığında ulaşıl-
maktadır [3]. Graphisoft’un YBM yaklaşımı 
sanal bir yapı modeli oluşturmaktır, bir başka 
deyişle uygulama tüm model için merkezi bir 
veri havuzu olarak görülmekten ziyade sanal 
bir yapı model yörüngesinde bulunan pek çok 
uygulamalardan biri olarak görülmektedir  [7]. 
Nemetschek YBM platformu yaklaşımı ile dör-
düncü bir alternatif sunuyor. Tasarım ve analiz 
uygulamalarının modeldeki yapı nesneleri ile 
ara yüz oluşturması için veritabanı Nesne Ara 
yüzü tabakası ile oluşturulmuştur [12].

YBM araçları, mal sahipleri, tasarımcı ve yük-
lenicilerin projelerini etkili ve verimli bir şekil-
de geliştirebileceği ve uygulayabileceği etkin-
liği arttırabilir [10]. Tek bir yapı bilgi kaynağı 
olarak;

Tek bir tasarım modelinden oluşturulmuş • 
planlar, görünüş ve kesit çizimleri her za-
man tutarlıdır.
Tekli model içindeki farklı disiplinler • 
arasında oluşturulmuş yapı nesnelerinin 
koordinasyonu tasarım öğeleri arasındaki 
uyuşmazlıkları giderir.
Bina ile ilişkili kapsamlı (kapı, pencere, • 
oda, ekipman) iş programları kolaylıkla 
oluşturulur ve modelde yapılacak herhan-
gi bir değişiklikle güncellenir.

Binanın hayat döngüsü boyunca binadaki işlem-
ler ve bakım için canlı bir belge işlevi görerek, 
bir yapının tasarımı ve yapımı boyunca ilave 
bilgileri göstermek mümkün olmaktadır [8].

2.2 Yapı Bilgi Modellemenin                             
Temel Özellikleri
Yapı Bilgi Modelleme’nin temel özelliklerini 
Dijital “nesnelerden” oluşması, Tüm proje bil-
gisini veritabanlarında saklama stratejisi, Bil-
ginin merkezi olarak saklanması, YBM nesne-
lerinin Parametrik doğası ve Bina bileşenlerini 
meydana getiren YBM ve bilgisayar sürümlü 
araçlar arasındaki doğrudan iletişimi oluştur-
maktadır. Bu başlıklara detayda baktığımızda 
Yapı Bilgi Modelleme, Dijital “nesnelerden” 
oluşur: Fiziksel yapı elemanlarını tanımlama 
özelliğine sahip olan modelin yapımı, binanın 
yapımında parçası parçasına karşılık gelir böy-
lece projenin gerçek inşaatının sanal bir temsili 
oluşur. Tasarımcılar mekânsal çelişkileri ve di-
ğer inşaat sorunlarını uygulamada ortaya çık-
madan iyi tahmin edebilir ve çözebilir.

Tüm proje bilgisini veritabanlarında saklama 
stratejisi: Bilgisayar yapı verilerini; grafikler, 
tablolar, hesap tabloları ve metin olarak çevirir. 
Veriler diğer yazılım uygulamalarında kullanı-
lan formatlar arasında da kullanılabilir.
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Bilginin merkezi olarak saklanması: Projenin 
herhangi bir aşamasında toplanan bilgi sonraki 
aşamalarda kullanılmak üzere saklanır. Model 
mimarlar, mühendisler ve danışmanlar, imalat-
çılar, üreticiler, müteahhitler, mal sahipleri vd. 
tarafından üretilen bilgiyi içerebilir. Katılımcı-
lar birbirlerinin çalışmalarını görebilir ve tasa-
rım aşamasındaki anlaşmazlıkları çözebilir. 

YBM nesnelerinin Parametrik doğası: daha az 
sayıda nesnenin sınırsız sayıda yapı eleman-
larını tanımlamasını sağlar. Parametrik nes-
nelerden oluşuyor olması projenin parametrik 
olmasını sağlar. Bireysel parametreler arasında 
ilişkiler oluşturarak projeye karmaşık kurallar 
yazılabilir.

Bina bileşenlerini meydana getiren YBM ve 
bilgisayar sürümlü araçlar arasındaki doğrudan 
iletişim: projenin her parçası dijital bir karşı-
lığa sahiptir. Böylece tasarımcılar kendilerine 
inşaatın bazı yönleri hakkında doğrudan kont-
rol imkânı veren bazı bileşenlerin üretimini 
doğrudan kontrol edebilir.

Yapı bilgi modelleme, işgücü verimliliğini 
başarılı bir şekilde arttırabilir ve böylece net 
maliyetleri düşürülebilir. Net maliyetleri dü-
şürmek için kullanılan ve boşa harcanan mal-
zemelerin miktarını değiştirebilir ve azaltabilir. 
İnşaat maliyetleri mevcut seçenekleri finansal 
olarak uygun hale getirebilecek şekilde daha 
doğru bir şekilde modellendirilebilir. 

Analizler, proje ekip üyelerinin tek bir inşaat 
modeline bağlı kalmaktansa 3D kavramsal tasa-
rım modeli (ön tasarım ve çizim aşamaları için), 
detaylı geometrik tasarım modeli (mimari, ya-
pısal vd projelerin oluşturulması için), yapısal 
sonlu eleman analiz modeli, yapısal çelik üretim 
modeli, tasarım koordianasyon modeli (çoklu 
tasarım bilgi kaynaklarından montajlama), in-
şaat planlama ve sıralama modeli (sanal inşaat 
çözümleri), enerji analiz modeli, yangın/yaşam 
güvenliği ve çıkış modeli, maliyet modeli, kay-
nak planlama modeli gibi amaca yönelik birçok 
modele güvendiğini ortaya koymaktadır. 

YBM modelleri birçok çeşit nesne içermekte-
dir. En yaygın bilinenler binanın fiziksel unsur-
larını oluşturan duvar, kapı, pencere, kolon, ki-
riş, zemin döşemesi gibi nesnelerdir. YBMler 
nesne tipi (duvar tipi ve kapı tipi) ve gruplama, 
tanımlayan diğer pek çok nesne tiplerini de 
içermektedir. Özellikler, tanımlama veya açık-
lama yapmak için YBM nesnelerine iliştirilir. 
Bu özelliklerin olasılık alanı bir projede dik-
kate alınacağı tasarımdan inşaat ve işletmeye 
uzanan tüm aşamalar mevcuttur [16].

3. Yapı Bilgi Modelleme’nin                                  
Kullanıldığı Örnekler

Yapı bilgi modelleme, kullanıcı ihtiyaçların-
dan çevresel koşullara, estetik kaygılardan 
maliyet hesaplarına uzanan bilgiler bütününü 
içermektedir. Bu bilgilerin yapı tasarımına kat-
kıda bulunan mimar, inşaat mühendisi, makine 
mühendisi vb. profesyoneller arasında, tasarım 
sürecinde  yoğun miktarda ve birbirleri ile son 
derece ilişkili bilgilerin koordineli bir şekilde 
paylaşımı ile kendi içinde tutarlı ve işleyen ta-
sarımlara dönüşmesi beklenmektedir [13].

YBM yeni bir yazılım programına geçiş yap-
manın çok daha ötesinde bir süreçtir. Çoğu mi-
mar ve mühendisin alışkın olduklarından daha 
fazla veri paylaşımı gerektirmektedir. 

Çalışmada incelenen firma örnekleri, çalışma-
ların da YBM kullanan firmalardan seçilmiştir. 
Uygulamaların incelenmesinin yanı sıra YBM 
çalışmalarında karşılaştıkları olumlu/olumsuz 
etkiler aktarılmaktadır [9, 18].

YBM ile Yapılan Uygulamalardan Örnekler
Projenin Adı Bağcılar Stad Projesi
Firma Adı Arkad Mimarlık
Yer İstanbul’un Bağcılar
Kısa 
Açıklama

5.000 kişi kapasiteli, kapalı yüzme 
havuzu ve spor salonları

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü



Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
10 - 12 Şubat 2010  Muğla Üniversitesi

553

Projenin Adı Gençlik Merkezi Projesi
Firma Adı Arkad Mimarlık
Yer İstanbul’un Bağcılar
Kısa 
Açıklama

spor ve kültürel aktivite yapısı 
10.000 m2

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Rota Tekstil Ofis Binası
Yer İstanbul Güneşli
Kısa 
Açıklama mağazalar ve ofis alanları 30.000 m2

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Kısıklı Projesi
Firma Adı BB Mimarlık
Yer İstanbul Küçük Çamlıca
Kısa 
Açıklama

iki adet villadan oluşan bir çalışma. 
Zemin ve 1. kat 100’er m2

Projenin Adı Bulgurlu Projesi
Yer İstanbul Ümraniye

Kısa 
Açıklama

3 konut ve iş merkezi bloğu. Oyun 
alanları ve kapalı otopark, fitness ve 
sauna, kapalı yüzme havuzu 21.000 
m2

Projenin Adı AkofisPark C Blok
Kısa 
Açıklama

yönetim ve iş merkezi kompleksinin 
bir bölümüdür. 

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Akasya Yapı

Yer

İstanbul Ümraniye Carrefoursa 
alışveriş merkezi ile Üsküdar-Şile 
otoyolu arasında kalan yüksekliğin 
serbest olduğu alanda

Kısa 
Açıklama

Giriş-çıkış, otopark ve sosyal 
alanlar. Yapım sistemi betonarme, 
toplam alanı 28.000m2, ofis alanları 
toplam 20.000m2

Projenin Adı Gönen Çamlıköy Projesi
Firma Adı Çağın İnşaat
Yer İzmir Güzelbahçe Çamlı
Kısa 
Açıklama

4 tipte 77 müstakil konut, sosyal 
tesis, yüzme havuzu ve spor tesisleri

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Hava Aydeniz Konutu
Firma Adı Donatı Müh.
Yer Karadeniz Ereğli

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Disko-Bar Projesi
Firma Adı Gemikaya İnşaat 
Yer Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti,

Kısa 
Açıklama

Bowling-eğlence merkezi, kafe, gece 
disko-bar . 2 katlı 2.000 m2 oturum, 
1.500 m2 kapalı alan. 

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü
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Projenin Adı Demireller Turizm Tesisi’
Firma Adı Setenart Tasarım Yapı 

Kısa 
Açıklama

İnşaat alanı 4.688 m2. 1.016 m2  çok 
amaçlı salon, bölücü panellerle iki 
ayrı salona ayrılacak şekilde geniş, 
yüksek bir mekân

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Aydın Bakır villa projesinde
Firma Adı Turuncu Mimarlık Mühendislik 
Yer Ankara Gölbaşı’ndaki
Kısa 
Açıklama

Müşterinin beklentileri ve 
hayalindeki ev.

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Rantaş Alacaatlı Projesi
Firma Adı VEN Mimarlık
Yer Ankara
Kısa 
Açıklama

9.500 m2 kapalı alan, 28 konut ve 
10.417 m2 açık alan

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Seraturunçevler Projesi
Firma Adı Yita İnşaat
Yer İzmir Güzelbahçe

Kısa 
Açıklama

5 tip villa ve 3 tip apartman dairesi. 
Kapalı ve açık yüzme havuzları, 
fitnes, sauna, otopark, güvenlik vd.

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Projenin Adı Gaziantep Planetaryum binası
Firma Adı Yapı Proje Uygulama
Yer Gaziantep
Kısa 
Açıklama

Gaziantep’te bir üniversite yerleşkesi 
içindedir

YBM 
Yazılımı ile 
oluşturulmuş 
görüntü

Tablo 1. YBM ile yapılan 
uygulamalardan örnekler [9, 18].

Çalışmaları incelenen (Tablo 1.) firma 
yorumları genel başlıklarla;

Tasarıma tamamen üç boyutlu model üzeri-
nden devam etmek, Tasarıma devam ederken 
plan, kesit, cephe görünüşlerini elde etmek, 
Değişen tüm girdilerin yazılım tarafından  
listelere işlenmesi, Daha kısa zamanda, daha 
özgür proje yapabilme…, Menülerin kolay ve 
pratik kullanılması, yapılan görselleştirmelerin 
gerçeğe yakın olması, Kütüphane yarat-
mak açısından ara yüzü pratik ve kullanışlı, 
Oluşturulan mekânların alanlarını ve haci-
mlerini hesaplayabilme ile mahal listelerini 
oluşturabilmesi, İnşaat safhalarına paralel 
çizgideki kullanımı, proje ve uygulama 
arasındaki birebir uygunluk, Yapılan her 
değişikliğin metrajlara kadar tüm paftalarda 
güncellenmesi çok zaman kazandırıcı, taşrada 
olmak, eski kuşaktan olmak, kolay öğrenebilir 
miyim kaygısı, olduğu görülmektedir [9, 18].

4. Sonuç

YBM tasarım ekibinden (mimarlar, mühendis-
ler vd.) yükleniciye ve alt yüklenicilere ve daha 
sonra mal sahibine her biri kendi disipline özgü 
bilgisini ilave ederek ve tek modelde yapılacak 
değişiklikleri takip ederek verilecek sanal bilgi 
modeli için potansiyel sağlamaktadır. Bunun 
sonucunda yapı sahiplerine alışkın oldukları-
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nın çok ötesinde kapsamlı bilgi vermenin yanı 
sıra, projenin “mülkiyetini” yeni bir ekip dev-
raldığında meydana gelebilecek bilgi kaybının 
azalması beklenmektedir.

Bilgisayarın ekip üyelerini binadaki anlaşmaz-
lık ya da uyuşmazlık olan bölümler hakkında 
anlaşmazlık belirleme imkânını kullandırarak 
ve tüm binayla alakalı her bir bölümün detaylı 
bilgisayar görüntülemesi vasıtasıyla bilgilen-
dirmesi sayesinde, YBM tasarım ekip üyeleri 
ve inşaat ekibi (yüklenici ve alt yükleniciler) 
tarafından yapılan hataları büyük ölçüde azal-
tabilir. İnşaatı tamamlamak için gereken za-
manın azaltılması doğrudan maliyet tasarruf 
rakamlarına katkı yapar. Bu azalmanın ancak 
modeller tasarım geliştirme safhasında yeterin-
ce geliştirilirse gerçekleştirilebileceğini dikka-
te almak gerekir.

Araştırmalarda, yapı bilgi modellemesinin ta-
sarım bilgisinin bilgisayar ortamında temsilini 
mevcut sistemlerden daha iyi sağlanmasında 
dolayı, mimari tasarıma yön vereceğini ve ta-
sarım süreçlerini dönüştüreceği aktarılmakta-
dır. Bu dönüşüm çabuk ve kolay olmayacaktır. 
Yapı profesyonellerinin her şeyden önce yeni 
olanaklar hakkında bilgi sahibi olmaları ve 
sektörün yeni sistemlere uyum sağlamak için 
dönüşümünün çeşitli platformlarda tartışılması 
gerektiği belirtilmektedir [13]. 
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