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1.Girifl
Yayg›n yöntemlerle tasar›m sürecinde bir
mimar, bilgi ve veri toplar, bu veriyi kendi
deneyim ve bilgi birikiminin süzgecinden
geçirerek analiz eder, çeflitli yarg›lara ve
tasar›m sonucuna var›r. Ça¤dafl yöntemde
mimar›n bilgisayarlardan yararlanmas›,
bilgiye eriflme, toplama ve uygun verileri
organize etme aflamalar›nda yer al›r.
Bunlara ek olarak mimar, oluflturdu¤u veri
taban›n› sadece tek bir projede uygulamak
yerine, bunu di¤er projelerin uygulanmas›
sürecinde de kullanmak için organize eder.
Bu aflamalarda bilgiye inceleme için ne
kadar kolayl›kla ulafl›labilirnirse
tasar›mc›ya o kadar özgürlük ve kolayl›k
sa¤lanacakt›r. Bilgilerin eriflilebilirli¤ini
organize bir flekilde sa¤lanmas› noktas›nda
bilgisayarlar devreye girmektedir (Oxman
2006, 229-265).
Bu sistemlerle elde edilen kolayl›klar
mimarl›k hizmetleri veren firmalar› da
heveslendirmektedir. Bilgisayar
kullan›m›n›n avantajlar›n› gören mimarl›k
ofisleri h›zla bu teknolojilere yat›r›m
yapmaktad›r. Ancak sadece yeni
sistemlere yat›r›m yapmak beklenen verim
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art›fl›n› sa¤lamayabilir (Oxman 2006, 229-265).
Bilgisayar teknolojilerinin kullan›m› için
yap›lan yat›r›m bu teknolojinin getirdi¤i
avantajlardan yararlan›laca¤›n› garanti
edemez. Bu sistemlerle birlikte firmalar›n
çal›flma düzeni de yeniden elden
geçirilmeli ve bu sistemlere uyum
sa¤layacak yeni yöntemler kullan›lmal›d›r.
Sadece düflünülmüfl, planl› bir düzenleme,
e¤itimli personel ve bilinçli bir
uygulaman›n gerçek anlamda bir verim
sa¤layaca¤› unutulmamal›d›r (Arabac›o¤lu
2003 a, 2003 b, 232-234).

Bu makalede bilgisayar teknolojilerindeki
bu h›zl› geliflim ile birlikte bu teknolojilerden büyük oranda yararlan›lan mimari
tasar›m sürecindeki de¤iflim irdelenmekte
ve tüm bu geliflmeler ›fl›¤›nda mimari
tasar›m hizmetlerinde bilgisayar
kullan›m›n›n getirdi¤i sonuçlar
araflt›r›lmaktad›r. Makalede öncelikle bu
teknolojilerin mimari tasar›m sürecine
giriflinin alt›nda yatan ana neden olan
sistemlerin sundu¤u avantajlara
de¤inilmekte, ard›ndan bu sistemler ile
birlikte ortaya ç›kan çal›flma
yöntemlerindeki de¤iflim aç›klanmaktad›r.

Özet:
Yayg›n yöntemlerle tasar›m sürecinde bir
mimar, bilgi ve veri toplar, bu veriyi kendi
deneyim ve bilgi birikiminin süzgecinden
geçirerek analiz eder; çeflitli yarg›lara ve
tasar›m›n sonucuna var›r. Bu aflamalar›n
tümünde, tasar›mc› incelemek için ne kadar
çok bilgiye kolayl›kla ulafl›labilirse, ona o
kadar özgürlük ve kolayl›k sa¤lanacakt›r.
Son y›llarda bilgisayar teknolojileri, bu
noktada sa¤lad›klar› kolayl›klar nedeniyle
mimarl›k sektöründe yads›namaz flekilde
etkili olmufltur. Art›k birçok mimari tasar›m
bürosunda iletiflim, kelime ifllem ve
muhasebe sistemlerinin yan› s›ra, bilgisayar
destekli tasar›m sistemleri de yayg›n bir
flekilde kullan›lmaktad›r. Bu geliflmenin
alt›nda yatan ana neden endüstriyel üretimin
her alanda oldu¤u gibi mimarl›k alan›nda da
rekabet ortam›n› öne ç›karmas›d›r. Bu noktada, bilgi teknolojilerinin getirdi¤i
imkanlardan yararlan›lmaktad›r. Bilgi
teknolojilerinin kullan›m› firmalara büyük
kolayl›klar getirirken ciddi bir çal›flma da
gerektirmektedir. Bu sistemlerle elde edilen
kolayl›klar firmalar› heveslendirmektedir.
Ancak sadece yeni sistemlere yat›r›m
yapmak beklenen verim art›fl›n›
sa¤lamayacakt›r. Bu sistemlerle birlikte
firman›n çal›flma düzeni de yeniden elden
geçirilmeli, bu sistemlere uyum sa¤layacak
yeni yöntemler kullan›lmal›d›r.
Summary:
With common design methods, an architect
collects information and data, filters that
data through his knowledge and experience,
performs analyzes, exercises judgements
and creates design concepts, during the
process. The more information that is easly
available for review and integration into the
development of a design, the more freedom
the designer will get. CAD systems are
joining word processing and accounting
systems as commonplace tools in most firms
because of their advantages at these points.
The main reason lies under this revolution
is the competitive atmosphere caused by the
industrial production as in every profession.
This is the point where information
technologies take role. Usage of
information technologies brings many
opportunities but on the other hand
reengineering of the firms should be done.
Investing money in technology is not a
guarantee of enjoying its benefits.
Only thoughtful planning, commited management, well-trained staff, conscious
purchasing, and a continuing reevaluation
of methods of practice help ensure a
positive impact.
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Makalede son olarak verilen bilgiler
do¤rultusunda sonuçlar anlat›lmaktad›r.

2. Mimarl›k ofislerinde tasar›m ve
uygulama süreçlerinde bilgisayar
teknolojileri ile elde edilen avantajlar
Bilgisayar teknolojileri gerek dünyada,
gerek ülkemizde mimarl›k hizmetlerinde
yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Art›k
birçok mimari tasar›m bürosunda kelime
ifllem ve muhasebe sistemlerinin yan›s›ra
bilgisayar destekli tasar›m sistemleri ve
internet üzerinden iletiflim de yayg›n bir
flekilde kullan›lmaktad›r (Mitchell 1990).
Günümüzde proje yönetimi, sunum, veri
taban›, grafik ve animasyon yaz›l›mlar›n›n
kullan›m› da mimarl›k hizmetlerinde h›zla
yay›lmaktad›r (Kalay 2004, 2006).

Günümüzde mimarl›k hizmetlerinin eskiz,
tasar›m, üç boyutlu modelleme, proje
çizim, proje yönetimi planlama, iletiflim,
finansal yönetim, muhasebe ve pazarlama
süreçleri bilgisayarlar›n kullan›ld›¤› temel
alanlar olarak s›ralanabilir (Kalay 2004,
2006). Bilgisayarlar›n mimarl›k
hizmetlerinde kullan›m›n›n bafllang›c›ndan
bu yana bilgisayar teknolojilerinin
gösterdi¤i geliflim ile birlikte firmalar›n
tasar›m sürecinde verim artt›rabilece¤i
baz› temel hizmet alanlar› da bulunmaktad›r. Bunlar, ekonomik fizibilite
analizleri, alternatif çözüm önerileri
haz›rlama, görev zamanlama, enerji
analizleri, sunum, görsellefltirme,
modelleme, maliyet hesab›, muhasebe,
çizim arflivi, grafik ve pazarlama
hizmetleri olarak s›ralanabilir (Burns 2000, 56).
Ofislerde standart hizmetler için
kullan›m›n›n ötesinde, bilgisayar
teknolojileri, firmalara hizmet alanlar›n›
geniflletme imkan› da sunmaktad›r.

Bilgi ile yetene¤i birlefltirerek mimar,
geleneksel yetenekleri yan›nda müflteri
karfl›s›nda “yeni de¤erler”
kazanabilmektedir. Bu yeni hizmetlerin
baz›lar› interaktif animasyon, lazer
modelleme, video dokümantasyonu,
elektronik çizim veri taban› olufltuma,
kullan›c› eriflimli ürün veri taban›,
mühendislik hizmetleri analiz ve
simülasyonlar›d›r (Catalano 2001, 59).

Bilgisayar destekli tasar›m ve di¤er
otomasyon araçlar›, tasar›m
alternatiflerinin kolayl›kla ço¤alt›labilmesi
ve fizibilite analizlerinin h›zl› bir flekilde
yap›lmas›na da olanak sa¤larken en büyük
avantaj hem tasar›m hem uygulama
sürecinde mimar›n en uygun seçene¤i
bulmas›n›n h›zlanmas› ve kapsaml›
projeye hakimiyetin kolaylaflmas›
aç›s›ndan elde edilmifltir (Kalay 2006).

Bilgisayarlar›n uygulama alan›nda
sa¤lad›¤› avantajlar müflteri beklentileri,
üretimde sa¤lanan yararlar, kaliteye olan
katk› ve yüklenici iliflkileri olarak
ayr›labilir (Kolarevic 2003). Verimli
kullan›lan bilgisayar sistemleri ile
tasar›mc›lar art›k çok h›zl› revizyonlar
yapabilir, geleneksel yöntemlerle uzun
sürelerde oluflturulabilen, mimari çizim
tekniklerinden uzak müflteri taraf›ndan
eserin daha kolay anlafl›labilmesini
sa¤layan perspektif sunumlar› çok k›sa
sürede oluflturabilir ve müflteri ile olan
iliflkilerinde daha iyi bir iletiflim
sa¤layabilir (Kalay 2004, 2006). Bilgisayar
destekli tasar›m ve di¤er otomasyon
sistemleri programl› bir flekilde
uyguland›¤›nda üretimdeki verimi ve
kaliteyi artt›racakt›r (Kolarevic 2003). ‹yi
düzenlenmifl bir otomasyon di¤er
avantajlar›n›n yan›nda hizmet kalitesini de
artt›r›c› bir etkendir.
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Bilgisayar teknolojileri kaliteye, üretim
standartlar›, hassasiyet, iletiflim ve tasar›m
seçenekleri alanlar›nda katk› sa¤lamaktad›r (Oxman 2006, 229-265). Standartlaflma,
üretimde kaliteyi artt›r›c› bir etken olarak
yararl› olabilir. Uluslararas› ve yerel
standartlar›n bilgisayarlar yard›m› ile
organize edilerek kullan›m›, hem üretimde
kolayl›klar sa¤lamakta hem de üretim
kalitesini artt›rmaktad›r. Bilgisayar
teknolojisi ile gelen hassasiyet mimarl›k
ofislerinde de daha hassas ifllerin
ç›kmas›na neden olmaktad›r (Kolarevic
2003). Bu da do¤rudan kaliteyi artt›r›c›
sonuçlar veren geliflmelerdendir.

Bilgisayarlar, mimar›n iletiflim imkanlar›n›
büyük ölçüde artt›rmaktad›r. Bu iletiflim
sadece elektronik posta, elektronik faks
gibi direkt iletiflim olarak
alg›lanmamal›d›r. Geliflmelerle birlikte,
bilgisayar üretimi grafik, üç boyutlu
görsellefltirme ve sunum ö¤eleri, mimar ile
müflteri aras›nda yeni bir dil oluflturmaktad›r (Mitchell 2005). Fikri müflteriye
anlatmakta büyük kolayl›klar elde
edilmifltir. Bilgisayarlar yükleniciler ile
mimar aras›ndaki iletiflimi de
pratiklefltirmifltir. Art›k internet arac›l›¤›
ile dosyalar direkt olarak paylafl›labilmektedir. Örne¤in, iletiflim araçlar›n›n
yayg›nl›¤›ndan yararlan›larak flantiye
takibi “online” olarak yap›labilmektedir.
Bu teknolojilerden yararlan›larak
yüklenicilerin uygulama hakk›nda
herhangi bir detay› atlamadan en k›sa
sürede çözüm üretebilmesi mümkündür
(Mitchell 2005).
3. Bir mimarl›k ofisinin bilgisayar
teknojileri ile donat›m› sürecinde
yap›lmas› gereken çal›flmalar
Bilgisayar teknolojilerinden yararlanmak
firmalara büyük kolayl›klar getirmektedir
ancak ayn› zamanda firmalar›n bu
teknolojilerden verimli bir biçimde
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yararlanabilmeleri için üzerlerine düflen
görevler vard›r. Firmalar bilgi teknolojilerinden yararlanmak için öncelikle,
teknoloji planlamas› yapmal›d›rlar. Bu
plan yap›l›rken firman›n bu teknolojilerden yararlanma hedefleri ve firman›n
genel yap›s› iyi irdelenmelidir.
Bu planlama yap›l›rken dikkat edilmesi
gereken noktalar flöyle s›ralanabilir
(Burns 2000):

• Firman›n sistemlerden beklentilerinden
yola ç›k›larak bilgisayar donan›m ve
yaz›l›m ihtiyac› belirlenmelidir. Bu
belirlenirken sistemleri kullanan di¤er
mimarl›k firmalar› ile bilgi al›fl verifli
birlikte yap›lmal›d›r.
• Uygun sistemin yerleflimi planlanmal›,
bunu tamamlay›c› donan›m, yaz›l›m ve
uygulamac› kifliler belirlenmelidir.
• Bunu gerçeklefltirecek profesyoneller
ve yükleniciler belirlenmeli, firman›n
sistemleri kullanma amac› konusunda
yeterli bilgi verilmelidir. Unutulmamal›d›r
ki, sistemleri kuracak kifliler genellikle
iflletmeci ve pazarlamac›lard›r; mimarl›k
sektörü ve firma ihtiyaçlar› hakk›nda
sadece teorik bilgiye sahiptirler. Bu
nedenle firman›n pratikteki ihtiyac›
detayl› bir flekilde ilgililere anlat›lmal›d›r.
• Firman›n iflleyifl sistemi, yeni sisteme
ayak uydurarak verimi artt›racak biçimde
revize edilmelidir.
• Sistem haz›rland›ktan sonra yap›lacak
ifllerin bitti¤i düflünülmemelidir.
E¤itim ve adaptasyon için bütçe ve zaman
ayr›lmal›, e¤itim sürdürülebilir biçimde
planlanmal›d›r.
Bilgisayar teknolojilerinin kullan›m› ile
birlikte çal›flma sistemlerinde de önemli
de¤ifliklikler olmaktad›r. Yeni sistem ile
birlikte yaflanan bir s›k›nt› projenin
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bafllar›nda çizimlerin yavafl ilerlemesidir.
Bu durum, sistemi tan›mayan birçok
yönetici için sorun teflkil etmektedir.
Ancak asl›nda bu bafllang›ç için normal
bir durumdur. Sistem, performans›n›
projenin ilerleyen aflamalar›nda, bilginin
paylafl›ld›¤› ve tekrar kullan›ld›¤›
durumlarda göstermektedir. Örne¤in, bir
bilgisayar destekli tasar›m program›nda
bir kat plan› çizilmesi, el ile çizime göre
uzun sürebilir. Ancak benzer kat planlar›
çizilmeye bafllan›ld›¤›nda büyük h›z
sa¤lanabilir (Dingeldein 1997, 25 - 27).
Geleneksel sistemle çal›flan bir firmada
bir veriye ba¤l› birkaç ifllemi birkaç kifli
yapmaktad›r. Ça¤dafl sistemlerde ise
çal›flma sistemleri de farkl›l›k
gerektirmektedir. Örne¤in, geleneksel
sistemlerde, bir kap›y› bir kifli çizerken bir
kifli de kap› listesi oluflturmaktad›r.
Ça¤dafl sistemlerde ise bu tarz kavramlar
elektronik ba¤lant›larla iliflkilendirilmifltir.
Tasar›mc› kap›y› çizime yerlefltirirken
veya kald›r›rken yaz›l›m ilgili di¤er
programlara gerekli veriyi göndererek
otomatik olarak say›m da yapmaktad›r
(Jordani vd. 1996, 44). Geçmifl deneyimlerden
ç›kan sonuç, genifl personele sahip büyük
firmalar›n yeni teknolojik sistemlerden en
verimli flekilde yararlanabilece¤i
yönündeydi. Ancak uygulamada tam tersi
sonuçlar elde edilmifltir. Küçük firmalara
kurulan sistemler daha verimli sonuçlar
sa¤lam›flt›r. Otomasyon sistemleri, karar
verici kifliler ayn› zamanda operatör
olduklar›nda ve sistemleri kulland›klar›nda
daha verimli çal›flmaktad›r (Jordani vd. 1996,
65 - 66). Bu gerçek, sistemlerin kurulumu
ile firman›n çal›flma sistemini de yeniden
gözden geçirmek gere¤ini do¤urmaktad›r.
Tasar›m ve uygulama süreçlerinde
bilgisayar kullan›m› eski yöntemlere göre
baz› noktalarda daha zor bir ifllem olarak

görünebilir. Ancak elde edilen kolayl›klar
bu zorluk karfl›s›nda çok daha fazla
avantaj sa¤lamaktad›r.

Firma çal›flanlar›n› yeni sistemler
hakk›nda e¤itmek de ayr›ca ele al›nmas›
gereken önemli bir konudur. Bu e¤itim
k›sa süreçli de¤ildir. Yaz›l›m ve
donan›mlar gün geçtikçe yenilenmekte
güncellenmektedir. Bu da sürdürülebilir
bir e¤itim program› gerektirmektedir.
E¤itim sadece sistem kullan›c›lar› ve
operatörleri de¤il, yöneticileri de
kapsamal›d›r. Sistemlerin imkanlar› ve
s›n›rlar›n› bilmeyen yöneticiler,
beraberinde çal›flt›rd›klar› personelin
sistemleri en verimli flekilde kullan›m›n›
sa¤lamak için gerekli olan görev
da¤›l›m›n› da yapamayacaklard›r.
Bilgisayarlar›n kullan›m› geliflkin
organizasyon, analitik düflünce ve yönetim
becerileri gerektirmektedir. Bu becerilerin
bir bölümü teorik olarak ö¤retilebilir
ancak büyük bölümü de deneyimle elde
edilebilir. Temel becerilerin d›fl›nda
deneyim evresinde elde edilebilecek
becerilerin belli bafll›lar› flunlard›r:
• Elektronik bilginin oluflturulma ve tekrar
kullan›m›n›n anlafl›lmas› ve
uygulanabilmesi;
• Dinamik ba¤lant›lardaki bilgilere
eriflebilme ve ihtiyaca göre de¤ifltirebilme;
• Elektronik ortamdaki projeleri organize
etme;
• Bilgisayar destekli tasar›m
yaz›l›mlar›ndan ihtiyaca göre en verimli
flekilde yararlanabilme.
Mimarl›k sektöründe çal›flan firmalar›n
bilgisayar teknolojileri ile otomasyonu
için gereken bütçe, geçmifl y›llara oranla
büyük ölçüde düflüfl göstermifltir.
Özellikle kullan›lan donan›m ve yaz›l›m
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yayg›nlaflm›fl ve maliyetleri düflmüfltür.
Bu maliyetlerin yan› s›ra, yaz›l›m ve
donan›m güncelleme, sistem yönetimi,
e¤itim, destek ve bak›m ilk yat›r›mdan
sonra sürekli olarak ayr›lmas› gereken bir
bütçe gerektirmektedir. Otomasyon giderleri hesaplan›rken e¤itim giderleri kesinlikle göz ard› edilmemelidir. Baz› durumlarda e¤itim giderleri otomasyon sistemlerine yap›lan yat›r›m› geçebilir
(Schley 2000, 29-32).

Bilgisayarlar›n kullan›ld›¤› firmalarda tüm
bilgi elektronik ortamda depoland›¤›ndan
her türlü tehlikeye karfl› korunmak için
yedeklenmelidir. Firman›n verilerini
yedeklemenin yan› s›ra donan›m›n› da
korumas› gerekmektedir. Sistemdeki
ar›zalarda iflin aksamas› göz önünde
bulundurulmal› ve e¤er kritik bir donan›m
varsa mümkünse bir yede¤i bulundurulmal›d›r. Yedeklenmemifl verinin hasara
u¤ramas› veya silinmesi durumunda
tamamen kaybedilece¤i unutulmamal›d›r.
Bilgisayar teknolojileri bilginin
paylafl›m›na imkan sunmakta ve bu
noktada kolayl›k sa¤lamaktad›r.
Bu olanak ayn› zamanda risk teflkil
etmektedir.
‹stenmeden veya bilinçsizce bilgiye
eriflildi¤inde veri kaza sonucu zarar
görebilir veya silinebilir. Yang›n,
h›rs›zl›k veya teknik aksakl›k gibi d›fl
etkenlerle veri kaybedilebilir. Tüm bu
nedenlerle veri güvenli¤ini sa¤lamak çok
önemlidir. Bilgisayar teknolojilerindeki
h›zl› geliflim ve de¤iflim, sistemlerin
kar›fl›kl›¤›, mevcut personelin kendi
iflleri d›fl›nda bu sistemlerin takibini
zorlaflt›rd›¤›ndan bu sistemlerin
organizasyon ve bak›m›, ayr› bir personel
taraf›ndan veya d›flar›dan bu hizmeti veren
firmalar yard›m› ile de sa¤lanabilir.
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4. Sonuç
Bilgisayar teknolojilerindeki geliflmeler
mimarl›k sektöründe de h›zl› bir flekilde
hissedilmifl ve bilgisayar kullan›m› h›zla
artm›flt›r. Bunun alt›nda yatan ana neden,
endüstriyel üretim anlay›fl› ile her alanda
oldu¤u gibi mimarl›k alan›ndaki rekabet
ortam›nda da h›zl› bir flekilde tasar›m ve
uygulama beklentisi ile geleneksel
yöntemler terk edilerek ça¤dafl sistemlerin
yayg›nlaflmas›d›r (Leach, Turnbull ve Williams
2004). Bilgisayar teknolojilerinin kullan›m›
firmalara büyük kolayl›klar getirirken
ciddi bir çal›flma gerektirmektedir. Tüm
bu de¤iflimin içerisinde en önemlisi, etki
ofislerin çal›flma sistemlerinde
görülmektedir (Leach, Turnbull ve Williams
2004). Sonuç olarak, günümüz ça¤dafl
mimarl›k ofislerinde çal›flma sistemleri
bu nedenlerle yeniden gözden geçirilerek
düzenlemelere gidilirken flu noktalar›n
önem tafl›d›¤› söylenebilir:

• Tüm ofis ve ba¤lant›l› firmalarda
otomasyon sistemleri kullan›lmal› ve
organizasyon, sistemlerden en üst düzeyde
verim alacak flekilde yap›lmal›d›r. Böylece
veri al›flverifli de en üst düzeyde
tutulabilmekte ve iletiflimde uyum
sorunlar› ortadan kalkmaktad›r.
• Tasar›mc›lar ve mimarlar çizimleri
bizzat bilgisayarda kendileri yapmal›d›r.
Yar› geleneksel yöntemde oldu¤u gibi
tasar›mc› eskizi haz›rlay›p bilgisayar
operatörüne vermemelidir.
• Yöneticiler ofis bünyesinde kullan›lan
bilgisayar teknolojilerine, bizzat bu
sistemleri kullanmasalar dahi hakim
olmal›d›rlar.
• Ofis bünyesinde çeflitli sistemler entegre
bir flekilde kullan›lmal› ve her sistemin
verimli olan yanlar›ndan yararlan›lmal›d›r.
• Her aflamada sürdürülebilir bir anlay›flla
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otomasyon ve e¤itim için yat›r›m
yap›lmal›d›r. Sistemlerin sürekli geliflti¤i
ve güncellendi¤i unutulmamal› ve
sürdürülebilir bir e¤itim program›
hedeflenmelidir. Güncel teknoloji ve
geliflmeler sürekli yak›ndan izlenmelidir.
• Bilgisayar kullan›m› ile elde edilen
hassasiyet yanl›fl alg›lanmamal›d›r.
Örne¤in, bir bilgisayar, plandaki kolon
ile duvar›n aras›ndaki bofllu¤u büyük bir
hassasiyetle ölçebilir. Ancak kolonun
veya duvar›n do¤ru yerde mi yanl›fl yerde
mi oldu¤unun karar›n› elbette veremez.
Bunun takibini elbette bilgisayarlar›n
hassasiyetinden yararlanarak mimarlar
yapmal›d›r.
• Günümüzde mimarlar›n müflterileri, her
sektördeki geliflmelerden etkilenerek ço¤u
zaman bilinçsizce, mimarlardan birçok
beklenti içerisindedir. Müflteriler kendi
be¤enilerini anlatabilmek için mimardan
öncelikle bir elektronik veri taban›
beklemektedir. Bunun yan› s›ra, birçok
müflteri sistemin ne flekilde iflledi¤ini
bilmeden mucizevi sonuçlar bekleyebilmekte, örne¤in büyük bir tasar›m
üzerine yap›lan bir toplant›dan hemen bir
gün sonras›na çözülmüfl proje
isteyebilmektedir. Bu noktada, mimar
“Neden çizimler yetiflmiyor? Bilgisayarda
de¤iller mi?” fleklinde sorularla
karfl›laflabilir. Mimar tasar›mc› kimli¤i
yan›nda müflterisini hem e¤itmek hem de
hizmeti yeterli biçimde sa¤layarak
dengeyi kurmakla da görevlidir.
• Genellikle bilgi teknolojilerindeki
geliflmelerden mucizevi sonuçlar
beklenmektedir. Elbette teknolojideki
bu geliflmeler, imkanlar› sürekli olarak
artt›racakt›r. Ancak hiçbir zaman müthifl
atlamalar beklenilmemelidir.

Teknolojik geliflmeler ve maliyetlerin
düflerek sistemlerin yayg›nlaflmas›yla
birlikte bilgisayar destekli tasar›m ve
otomasyonun art›k eskisi gibi pazarlama
de¤erine sahip olmad›¤› unutulmamal›d›r.
Mimarl›k hizmetlerinde bilgisayar
kullan›m› yay›ld›kça sadece birkaç büyük
firman›n sundu¤u üstün teknolojik
ekipmanlar olmaktan ç›km›flt›r. Bunun
sonucu olarak firmalar sahip olduklar›
sistemleri yeteneklerini öne ç›kartacak
biçimde kullanarak kendilerini
tan›tmal›d›rlar. Ancak çal›flma sistemleri
yeniden düzenlenerek alt yap›lar
haz›rland›¤›nda bu teknolojilerden
istenilen verim sa¤lanacakt›r l
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