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Özet – Peyzaj mimarlığı disiplininde; donatı elamanlarını sistematik bir biçimde kullanmak ve tasarlamak en az mekan 

yaratmak kadar önemlidir. Donatı elamanları için bazı tasarım ölçütleri vardır. Bunlar doğru ve uygun olarak kullanıldığında 

yaşam kalitesini artırıcı, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan, uygun tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Oturma birimleri de en yaygın 

kullanılan donatı türüdür. Bu nedenle peyzaj mimarlığı öğrencileri için oturma birimi tasarım sürecini öğrenmek önemlidir. Bu 

bağlamda çalışmada Peyzaj Mimarlığı bölümü eğitiminde ergonomik ve özgün donatılar tasarlatmayı amaçlayan Donatı 

Tasarımı dersinde yapılan oturma birimi maketleri değerlendirilmiştir.  

 

Bu amaçla, Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü eğitiminde 3. Yarıyılda verilen "Donatı Tasarımı" dersi 

ele alınmıştır. Bu ders öğrencilere; donatı ve mekan uyumunun nasıl sağlanacağını, işlevsel ve estetik açıdan donatıların 

tasarım sürecinde nasıl kullanılacağını öğretmeyi amaçlayan seçmeli bir derstir. Donatı elemanlarının mekanla, birbirleri ile 

hizmet ettikleri etkinlik ile bütünleşerek nasıl mekansal kimliği oluşturacağının öğretilmesi dersin asıl hedefini oluşturur. 

Çalışmada 2017 yılında bu ders kapsamında öğrencilerin yaptığı oturma birimi maketlerinde; ölçü-biçim-yaratıcılık çözümleri 

analiz edilmiştir.  Öğrencilerin oturma etkinliği için 1/20 ölçeğinde maket boyutunda oturma donatısı tasarlamaları istenmiştir. 

Yapılan öğrenci maketleri: ölçü-biçim-yaratıcılık açısından incelenmiştir. Sonuçta öğrencilerin, ölçü ve etkinliğe uygun ölçüde 

farklı biçimlerde yaratıcı oturma donatıları tasarlayabildikleri belirlenmiştir. 
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Constructing seating equipment design in landscape architecture 

education  
 

Abstract  –  In landscape architecture profession using and designing equipment elements in a systematic way is as important 

as creating the space at least. There are some design criteria for equipment elements. When these are used in an accurate and 

convenient way favorable designs that improve life quality, meet user needs are formed. Seating equipments are the most 

common used equipment types. Therefore for landscape architecture students learning seating equipment design is 

fundamental. In this context in this study seating equipment models that were produced in Equipment Design course which 

aims to teach designing ergonomic and unique equipments in landscape architecture curriculum are evaluated.  

 

To this end “Equipment Design” course in the third term of Karadeniz Technical University, Landscape Architecture 

Department curriculum is discussed. This course which is selective aims to teach students how equipment-space compatibility 

can be achieved and how equipments can be dealt with in design process in terms of functional and aesthetic aspects. The main 

goal of this course is to teach how spatial identity can be established by integrating equipment elements with the space, with 

each other and with the activity type that they serve. In this study the seating equipments designed and produced by students in 

context of this course conducted in year 2017, were analyzed in terms of size, shape and creativity solutions. The students were 

requested to design a seating equipment and produce a model of it with 1/20 scale. Models made by students were analyzed in 

size, shape and creativity. As a result it was revealed that students can design seating equipments that are suitable for size and 

function, differ in size and creative in shape. 
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