
1. PEYZAJ MİMARİSİ VE KURAMI 

Tasarım kuramı üzerine hazırlanmış M.Ö 1. yüzyıla dayanan en eski kitapta Marcus Vitrivius Pollio, 

tasarımcının hedeflemesi gerekenleri latince “utilitas, firmitas, venustas” olmak üzere üç başlık 

altında özetlemiştir (Pollio, 1960). 17. Yüzyılda bu terminoloji “meta, dayanıklılık ve hoşnutluk” olarak 

çevrilmiş, 21. Yüzyılda ise, tasarımcı yaşanan çevreseL tahribata cevap olarak doğaya daha duyarlı bir 

tasarım yaklaşımı geliştirmiştir. Tom Turner (2014), Vitruvius’un bu üçlemesini “fonksiyonellik,  

sürdürülebilirlik ve estetik kalite” olarak yorumlamıştır. Bu makale çağdaş dönem, peyzaj mimarlığı 

tasarım gündemine odaklanarak gelişen teknolojinin mimari tasarıma katkılarını ortaya koymaktadır. 

Ayrıca tasarım eğitiminde dijital çağa geçildiğini ve geleneksel eğitim sisteminin sanal gerçeklik ve 

sosyal meyda gibi olgular ile dijital üretim, yeni görselleştirme teknikleri gibi teknolojilerle 

desteklenmesi gerektiğini örnekler ile vurgulamaktadır. 

Peyzaj mimarlığı gündemine değinmeden önce, meslek disiplinini özetlemek gerekirse, Cecio, Doğa’yı 

“bakir doğa” ve “bizim içinde yaşadığımız ve şekillendirdiğimiz doğa” olmak üzere iki ana başlık 

altında değerlendirmiştir. İtalyanlar, doğanın sanat ile işlenmiş hali olarak nitelendirdikleri ve daha 

sonra Rönesans Bahçeciliğinin temellerini oluşturacak olan “bahçe” ile bu sınıflandırmaya bir 

üçüncüsünü eklemişlerdir. Charles Jenks ise bu sınıflandırmayı 21. yüzyıl koşullarında yorumlamış ve 

dolaylı bir biçimde kendisinin atıl peyzaj,  atık toplama alanları, kirletilmiş alanlar ve bozulmuş 

peyzajlarda yani “dördüncü bir sınıf” içerisinde çalıştığını belirtmiştir (Jencks, 2011). Aslında bu ifade 

günümüz peyzaj tasarımı gündeminin geldiği noktayı özetleyen bir açıklama niteliğindedir. “Peyzaj” 

terimi sanat tarihinin kökenlerine dayanırken, “peyzaj mimarlığı” özelleşmiş bir meslek olarak ilk kez 

1960’larda ortaya çıkmıştır (Martin, 2011).  

2. ÇAĞDAŞ PEYZAJ TASARIM ANLAYIŞI VE YENİ DÖNEM 

21.yy’da ise peyzaj tasarımında yönelme daha çok çevresel koruma ve ekoloji odaklı olmuştur.  Tüm 

toplumların refahı, sağlığı ve mutluluğu çevre ile dengeli bir ilişki içerisinde yaşamalarına, doğal 

kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmalarına bağlıdır. Bu nedenle peyzaj mimarlığı bir yandan 

estetiği ve insan konforunu değerlendirirken bir yandan da doğal ve çevresel değerleri korumayı 

hedefler. Estetik ve fonksiyonu birleştiren bu disiplin 21. yüzyılda yaşanan çevresel tahribat ve doğal 

enerji kaynaklarının hızlı tüketimi sebebi ile daha da ön plana çıkmıştır. 

Amerikalı mimar, peyzaj mimarı, tasarımcı ve teorisyen Charles Jencks, 20. yüzyılın sonlarında, büyük 

bir birikimin sonucu olarak ortaya çıkan Postmodernizm’i kültürel peyzajın bir parçası olarak 

değerlendirmiştir. Modernizme bir eleştiri olarak doğan Postmodernizm, yeni bir ütopya 

amaçlamaktan ziyade, yeni bir lisan, yeni kavramlar getirerek modernist vizyonun eksiklerini ve 

ufukları ortaya koymayı amaçlamıştır. Fakat Harvey’in de belirttiği gibi postmodern mimari yeterli 

çıkış yolu sağlayamamıştır ve eklektik olduğu kabul edilse de yeknesaklık devam etmiştir (Harvey, 

2003). 21. yüzyılda ise küresel ısınma, doğal kaynakların hızlı tüketimi, hatta terörizm gibi 

modernizmin beraberinde getirdiği doğal ve kültürel sonuçlar yeni bir yaşam tarzını, dolayısı ile 

tasarımda yeni bir çağı tetiklemiştir. Jencks, içinde bulunduğumuz bu dönemi “Kritik Modernizm” 

olarak nitelendirmektedir (Jencks, 2007). Bu dönem aslında modernizmin ya da postmodernizmin 

bitişini değil değişen koşullar ile şekillenmesini, gelişmesini ve devam etmesini ifade etmektedir.  



21. yüzyılın zorlu ve kısıtlayıcı koşulları, peyzaj mimarlarını günümüz ve gelecek ihtiyaçlarına cevap 

verecek tasarımlar yapmaya yöneltmiştir. Değişen fiziki ve sosyal koşullar ile peyzaj tasarımındaki 

“romantizm ”in yerini “dayanıklılık, sürdürülebilirlik ve ekolojik farkındalık” almıştır.   

2.1. Dayanıklı Kentler 

Son yıllarda kentlerin ekolojik ve demografik yapısında yaşanan hızlı değişim, doğal afetler ve 

beklenmeyen iklimsel değişiklikler gibi insan hayatını ve yaşam alanlarını tehdit eden durumların 

kentsel alanları ve toplumları tahrip etmesi “dayanıklılık” konseptinin ortaya çıkmasına yol açmıştır 

(Jabareen, 2012; Munn-Venn, 2007). “Dayanıklılık”, bir sistemin doğal afet, savaş, kıtlık gibi tehdit ve 

tehlikeleri karşılayabilme, kontrol edebilme ve aynı zamanda ekolojik ve sosyal döngüsünü koruyup 

devam ettirebilme yeteneği şeklinde tanımlanmaktadır (Pierce, Budd, & Lovrich, 2011). Güncel 

projelerden örnek vermek gerekirse, BIG tasarım ofisinin New York’taki Sandy Kasırgası’ndan sonra 

tasarladığı HUD Projesi tasarımın doğa ve insan üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Bu proje ile 

kasırganın yol açtığı çevresel ve yapısal tahribata karşılık olası iklimsel olaylara dayanıklı, korumacı bir 

sistem önerisi getirilmiştir. Kullanıcı profili ve mekânın kent ile ilişkisi bir bütün halinde 

değerlendirilmiştir (WLA, 2014). 

 

Şekil 2.1. BIG tarafından tasarlanan HUD projesi, Manhattan, USA, 2013. (WLA, 2014). 

2.2. Tasarımda Ekolojik Farkındalık 

İçinde yaşadığımız ve bizi çevreleyen ekolojik çevre, doğa ve insan ilişkisi açısından düşünüldüğünde 

en çok canlı türünün yaşadığı ve biyo-çeşitliliğin en zengin olduğu bölge, antropolojik etkilerden uzak 

kalmış Amazon Ormanları, Alaska peyzajları ve Afrika bozkırları gibi bakir bölgelerdir. Amerika kıtası, 

sahip olduğu milli parklar, buzullar, çöller ve kanyoblar ile en zengin biyoçeşitliliğe sahip kıtadır. 

Aslında bu durum, insanların doğa ve diğer canlılar üzerindeki etkilerini açık bir şekilde 

özetlemektedir.  



    

Şekil 2.2. Alaska doğal peyzajından ve bitki örtüsünden bir görünüm a) Chamerion angustifolium, 

(Fireweed), b) Hordeum murinum (Fox tail), (Meliz Akyol, 2014). 

Peyzaj mimarlığında yeni dönem tasarım anlayışının temellerini oluşturan ve ekolojik peyzaj 

tasarımını benimsemiş olan firmalardan biri Çin kökenli TURENSCAPE ofisidir. Turencscape, doğal 

kaynakların sürdürülebilirliğini ve insan-doğa arasındaki dengeyi tasarımlarında ana hedef olarak 

belirlemiş ve “Shanghai Houton Park”, “Qunli Wetland Park” gibi birçok öncü projeye imza atmıştır. 

2013 yılında Çin’de tasarladıkları “Liupanshuı Minghu Wetland Park” sulak alan tasarım projesi en 

güncel örneklerden biri olarak nitelendirilebilir. Bu proje alanında yer alan beton su kanalı, bitkiler ile 

yeniden canlandırma ve yağmur suyu akışının yavaşlatılması gibi birçok güncel teknik kullanılarak 

kentin ekolojik altyapısının bir parçası haline gelen ve suyun biyolojik arıtılması, doğal habitatın 

canlandırılması, yağmur suyu yönetimi, kamusal alanların estetik ve rekreasyonel kullanımı gibi birçok 

ekosistem servisi sunan bir sulak alan milli parkına dönüştürülmüştür (WLA, 2014).  

 

Şekil 2.3. Liupanshui Minghu Wetland Park, Çin, 2013. (WLA, 2014) 

İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sağanak yağmurlar ya da aşırı kuraklık betonlaşmanın yoğun 

olduğu şehir gibi yerleşim alanlarında güçlükler yaratmaktadır. Su akışının kontrol edilmesi, 

yavaşlatılması, ya da kademelendirilmesi gibi uygulamalar ile yağmur suyunu depolamak, filtrelemek 

ve yeniden kullanmak mümkün hale gelmiştir.  

2.3. Geo-Design 

İnsan-doğa ilişkisi ve dolayısı ile kentsel ve kırsal alan kullanımlarındaki değişim şüphesiz peyzaj yapı 

ve işleyişinde de etkilere yol açmaktadır. Bu değişimlerin incelenmesi, kentsel büyümenin gelecekte 

hangi boyutlara ulaşacağı, kent sınırlarının nasıl bir şekil alacağı, bunun çevreye etkileri, geçmişte alan 



kullanımında meydana gelmiş değişiklikler ve bu değişikliklerin öngörülebilmesi peyzaj mimarlarına, 

şehir plancılarına ve kentsel büyüme konusunda karar merci olan devlet kurumları ve sivil toplum 

örgütlerine doğru alan kullanım planlarının yapılması açısından yardımcı olacaktır. 

Alan kullanımı değişimlerini analiz edebilmek ve bu değişimleri öngörebilmek amaçlı birçok araştırma 

yapılmıştır. Özellikle 1960-1970’li yıllar itibariyle teknolojinin de devreye girmesi ile karmaşık bir 

yapıya sahip olan kentler, daha kolay anlaşılır modeller ile incelenmeye başlanmıştır.  

Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), kent ve peyzaj yapısındaki değişimlerin farklı zaman 

aralıkları ve farklı parametreler ile incelenmesine olanak sağlamaktadır (Esbah, 2009; Landis, 1994). 

Bu çalışmalar, arazi kullanım değişimlerini ortaya koyabilmelerine ek olarak, izlenecek farklı politikalar 

ve kullanım kararları doğrultusunda kentlerin gelecekte alacakları hali gösteren senaryolar oluşturma 

imkânı da sunmaktadırlar.  

Coğrafi bilginin peyzaj tasarımı ile ilişkilendirilmesi ise günümüzde GEO-DESING konseptini ortaya 

çıkarmıştır. Bu konsept kısaca, fiziki ve sosyal çevre verilerinin tasarım ile ilişkilendirilmesi olarak 

tanımlanabilir (McElvaney, 2012). Bu konsept, içinde yaşadığımız doğayı koruyup keşfetmekten öteye 

geçerek onu tasarlamayı hedeflemektedir ve günümüz teknolojisini tasarım için bir araç olarak 

kullanır. Michael Flaxman’a göre ise, Geo-design, CBS’nin, yaratıcı tasarımı ve işlevselliğini daha iyi 

destekleyebilecek evrimleşmiş hali olarak düşünülebilir (McElvaney, 2012). Başka bir deyişle, Geo-

design, daha iyi bir gelecek için bilinçli bir tasarım hareketidir (Dangermond, 2012). 

Öncü peyzaj mimarı, planlamacı ve teorisyen olan Prof. Dr. Carlz Stenitz (Harvard Graduate School of 

Design), doğal sistemleri daha yakından takip edebilen ve coğrafi bilgileri daha iyi kavrayabilen, 

teknoloji destekli bir tasarım yöntemi olarak görmüştür. Bu kapsamda yayınlamış olduğu “Geo-design 

Framework” adlı kitabı, Geo-design konseptinin gelişiminde bir kılavuz rolü oynamaktadır (Stenitz, 

2012).  Stenitz, oluşturduğu Geodesign Sistem Kurgusunu, peyzaj değişimini inceleyen altı ana soru 

başlığı altında toplamıştır. Bu sorulardan ilk üçü yeryüzünün ve mekânın mevcut durumunu inceleyip 

analiz ederken sonraki üç soru tasarım alternatiflerinin mevcut yapıya olası etkilerini ve sonuçlarını 

değerlendirmeye ve müdahaleye yöneliktir (McElvaney, 2012; Stenitz, 2012). Stenitz’ın oluşturduğu 

sistemin çıktıları sayesinde peyzajda yaşanacak olası değişimleri ön görmek, tehdit ve tehlikeler için 

önlem almak ya da alternatif tasarımlar geliştirmek mümkün olacaktır.  

Coğrafya, zaman ve mekan kavramı üzerinden insan ve doğayı, mekanı ve süreci inceler. Tasarım ise 

daha iyi ve güzeli yaratma isteği ya da amacı ile ortaya çıkmaktadır. Tasarım, çalışma alanı ile 

farklılaşabilir ve mimari ya da kentsel, peyzaj ya da iç mekan üzerine odaklanabilir fakat bunların 

hepsi ortak hususları içermektedirler. Tasarım, hayal gücü gerektiren bir yaratıcılık sürecidir. Bu süreç 

herhangi bir mekanı ya da objeyi sıfırdan tasarlama ya da var olan bir şeyi geliştirme olarak karşımıza 

çıkabilir. Geo-design ise, coğrafya ve tasarımı birleştirirken, bilim ve çevresel değerleri tasarımla 

ilişkilendirmektedir; yeni tasarım alternatifleri hazırlama ve bunun gelecekteki etkilerini görme 

sürecini teknolojik araç ve programlar ile güçlendirmekte ve hızlandırmaktadır (McElvaney, 2012). 

Aslında kökenlerinde, McHarg’ın savunduğu gibi holistik düşünceyi desteklemektedir (McHarg, 1969). 

Doğa ile tasarım, birçok araştırmacı için, sürdürülebilir bir çevre tasarlama süreci içerisinde devrim 

niteliğinde bir adımdır. Geo-design özünde, süregelen holistik düşünceyi yeni bilgi teknolojileri ile 

birleştirmeyi başaran yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir.  Dr. Michael Goodchild (Kaliforniya 

Üniversitesi, Santa Barbara), Geodesign’ın geleceğini, tasarım ve teknolojinin, bilimin ilişkisini 

değerlendirmiş ve bu aşamada eğitimin önemli bir rol oynayacağını vurgulamıştır. Günümüzde birçok 

üniversite bu konuyu müfredatına eklemiş ve eğitimlerine dâhil etmiştir (McElvaney, 2012). İçinde 

yaşadığımız çevre, kentler, doğa ve peyzaj aslında karmaşık sistemler bütünüdür. Peyzaj mimarlarının, 



mimarların, plancıların amacı ise bu sistemleri tasarlamaktır. Sürdürülebilir ve dayanıklı yaşam 

mekanları tasarlamanın temeli ise Goodchild’ın dediği gibi eğitime dayanmaktadır.  

3. TASARIM EĞİTİMİ 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve donanım sistemlerini gündeminde tutmaya çalışan tasarım 

eğitimi, yüzyıllar boyunca teorisyenler, sanatçılar, mimarlar ve düşünürler tarafından çalışılmış ve bu 

konuda birçok yöntem ve teori geliştirilmiştir.  

M.Ö. 27’lere dayanan ve peyzaj mimarlığı, mimarlık ve şehir planlama tarihini temsil eden ve 

günümüze kadar gelebilmiş tasarım ve mimari anlamda batının en eski yazılı kaynağı, Vitrivius Pollio 

tarafından yazılmış olan “Ten books on Architecture” (mimarlığa dair on kitap)’ kitabıdır (Thompson, 

1999). 1914 yılında Morris Hickey Morgan tarafından çevrilen kitap Ian Thompson’ın “Ecology, 

community and Delight: sources of landscape architecture” (1999) kitabında modern peyzaj 

mimarlığı açısından tekrar yorumlanmıştır. Morgan, peyzaj tasarımında “hoşnutluk ve haz” 

duyusunun hala estetiği temsil ettiğini fakat 21. Yüzyılda bunlara ek olarak ekolojik anlamda 

dayanıklılık ve toplumsal anlamda metanın da eklenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Turner ise, 

Vitrivius’dan yola çıkarak, peyzaj mimarlığında tasarım metodlarını incelemiş ve doğal-sosyal-kültürel-

estetik dokuyu temel alan “basit bir yaklaşım” geliştirmiştir (Turner, 2005).  

Vitrivius’a konu olan on kitap modern terminoloji ile ifadelendirildiğinde birinci kitap içeriği ile peyzaj 

mimarlığını anlatmaktadır ve Vitrivius birinci kitabının (peyzaj mimarlığı) ilk bölüme sadece “Eğitim” 

konusuna odaklanmıştır. Bu bölümde eğitim üzerine değinilen konular günümüzdeki birçok tasarım 

okulunun müfredatında işlenen konulardan daha geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır (Tablo 1).   

İLİM  
Bahsi geçen bilgi, derin tecrübe ve teoriyi içermektedir. Ancak bu taktirde tasarımcı yada mimar 
birlikte çalıştığı diğer meslekler ile ilgili karar verebilme yetisine sahip olacaktır.  

EL BECERİSİ - 
BİLİM 

Bir mimar sadece uygulama becerisi ile ya da sadece bilgi birikimi ile başarılı olamaz. Bu iki yeti bir 
arada olduğu taktirde başarı sağlanacaktır.  

YETENEK 
Her meslekte olduğu gibi yetenek ve öğrenmeye yatkınlık mesleki başarıyı arttıracaktır. Muhakkak ki 
sadece doğal yetenek ile başarı sağlamış birçok tasarımcı, sanatçı mevcuttur fakat bu yetenek, bilim, 
müzik, sanat ve tarih ile zenginleştirilip geliştirilebilir.  

ÇİZİM YETENEĞİ 
Bir mimar fikirlerini anında resmedebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bunun için, geometri ve 
perspektif gibi konulara hâkimiyet gereklidir. 

TARİH BİLGİSİ 
Yapılacak tasarımların bulunduğu coğrafyanın tarihi, geçmişi ve geleceği ile olan ilişkisinin 
kurulabilmesi açısından yeterli tarih bilgisine sahip olmak gereklidir.  

FİLOZOFİ 
Felsefe bilgisi, tasarımcının aşırı hırsını kontrol etmesini ve daha sakin düşünebilmesini 
sağlayacaktır.   

MÜZİK Bir tasarımcının, mimarın müzik bilgisi, tasarımlarına da yansıyacaktır. 

TIP İLMİ 
Bir peyzaj mimarı ya da mimar, çalışma sahasının güvenliğini, iklimsel faktörleri, su kalitesini 
değerlendirecek kadar sağlık bilgisine sahip olmalıdır.  

Tablo 1. Vitrivius’a göre bir mimarın eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar (Turner, 2005) 

Vitrivius’un düşüncesi özetle, bir mimarlık öğrencisinin eğitiminin yarısının kalem ile becerisini 

geliştirmeye (çizim), geometrik ve bilimin bir çok farklı alanına hakim olmaya odaklanmaktadır. Ayrıca 

tasarımcının, müzik, tarih, filozofi gibi sosyal bilimlerden beslenmesi gerektiğini, bunun tasarımını 

zenginleştireceğini belirtmiştir. Buna ek olarak, eğitimin diğer yarısının çizilen projelerin uygulama 

aşamasına ayrılması gerektiğini vurgulamıştır (Turner, 2005).  

21. yüzyılda peyzaj mimarlığı eğitimi birçok alanda Vitrivius’un değindiği noktaları kapsamakla birlikte 

gelişen teknoloji ile eğitime yeni yöntemler kazandırmıştır. Tasarım ile analiz yöntemlerini ve 

Geodesign’ı birleştirmek hızlı değişime ayak uydurabilmeye ve adaptasyon yeteneğinin gelişmesine 



yardımcı olmaktadır. Bu süreç içerisinde birçok teknolojik yöntem ve araçtan faydalanılmaya 

başlanmıştır.  Özellikle planlama alanında gelişen uydu sistemleri ve bilgisayar teknolojisi, tasarımın 

sınırlarını genişletmiş ve kısa zamanda daha etkili analiz ve üretim yapmaya olanak sunmuştur.  

  

Şekil,3.1. Tablet Bilgisayarlar ve ArcGIS’de farklı senaryolar oluşturmayı sağlayan GeoDesign özelliği 

gibi yeni donanım ve teknolojiler tasarımı ve bilgi depolamayı hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır 

(McElvaney, 2012). 

4. PEYZAJ MİMARLIĞININ VE TASARIMCININ GELECEKTEKİ ROLÜ 

Hızlı gelişen teknoloji tasarımda görselleştirmeyi ve analizi daha önce görmediğimiz şekilde 

değiştirmiş, kolaylaştırmış ve geliştirmiştir. Süregelen eğitim sistemine bu gelişmelerin dâhil edilmesi 

kaçınılmazdır.  

Peyzaj mimarlığının gelişimi ve ideolojisi, tarih boyunca yaşadığı kırsal çayırlardan, Rönesans’ın 

romantik bahçelerinden günümüz kent parklarına, sulak alanlarına, dikey bahçelerine gelen uzun 

soluklu bir evrim sürecine yayılmaktadır. Geçmişte yaşanan büyük savaşlar, afetler ve kıtlıkların 

insanları yaratıcı ve üretici olmaya sürüklemiştir. Daha dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler yaratmak 

için insanoğlu şehirlerde ayrı bir dünya hayal etmiştir. Bu hayal kimi zaman yüksek yoğunluklu, çok 

katlı yapılar, sıra dışı mekanlar gibi ütopik örnekler ile fantastik bir dünya yaratmış ve modern kentler, 

doğal peyzaj içerisinde soyutlanarak bir dilemma haline gelmiştir. Fakat 2000’li yıllarda hızlı yaşanan 

teknolojik gelişme, enerji tasarruflu projelerin, az karbon salınımı sağlayan, ekolojik ve çevre dostu 

sistemlerin  tasarlanmasına imkan sağlamıştır. Bununla birlikte, kent içerisindeki boş alanların daha 

da fazla değerlenmesi ve nüfusla orantılı olarak artan konut alanı ihtiyacı ile, yatay düzlemde 

görmeye alışkın olduğumuz peyzaj uygulamaları düşey düzlemde karşımıza çıkmaya başlamıştır. Yeşil 

şehirler, yeşil sistemler ile gündeme gelen yeşil mimari de bu durumun en belirgin örneklerdendir. 

Kentlerde artan betonlaşma ile birlikte artan peyzaj ve doğal alan tahribatını önlemeye yönelik birçok 

çalışma yapılmıştır. Bu aşamada tasarım bir yandan insan konforunu ve estetiği değerlendirirken bir 

yandan da ekolojik ayak izini minimumda tutmayı hedeflemektedir. İçinde bulunduğumuz dönem 

Jencks’in de belirttiği gibi kritik bir tasarım dönemidir ve dayanıklılığı, sürdürülebilirliği, doğal 

kaynakları korumayı hedeflemeyen bir tasarımın gelecekte devamlılığını sürdürebilme ihtimali yoktur. 

Peyzaj mimarlığı, içinde bulunduğumuz dönemde yaşadığımız doğal kaynak sıkıntısı, habitat kaybı, 

hızlı kentleşme ve doğal peyzajın tahribatı dolayısı ile disiplinin ön plana çıkması gereken en önemli 

dönemi yaşamaktadır. Bu aşamada peyzaj mimarlarının, mimarların ve şehir plancıların daha iyi bir 

gelecek tasarlamaktaki rollerinin ne olduğunu hem kendilerine hem de birlikte çalıştıkları ekip 



arkadaşlarına sormaları gerekir. Teknolojinin de yardımı ve tüm mesleklerin katılımı ile dayanıklı, 

sürdürülebilir bir çevre ve gelecek tasarlanması mümkün olacaktır. 
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