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Özet- Hızlı kentleşme, değişen toplum yapısı ve teknolojik gelişmeler kentlerin görünümlerinin değişmelerine neden 

olmaktadır. Peyzaj tasarım alanlarının oluşturulmasında kent insanın ihtiyaçlarına cevap veren kentsel mobilyaların 

geliştirilmesi, çağdaş kentlerin oluşturulmasında önemli bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Kent mobilyaların tasarlanma 

sürecinde mobilyanın çeşidi ve uygulama alanına göre farklı tasarım süreçleri gereklidir. Tasarımın oluşturulma aşamasında 

kent mobilyasının uygulanacağı kente ait tarihi doku, geleneksel yapı, anlamsal farkındalık ve estetik kaygılar tasarım sürecini 

etkileyen faktörlerdir. Ayrıca tasarlama sürecinde problemin tanımlanması, alternatiflerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşma  

gibi aşamalar da bulunmaktadır. Sonuç olarak; kent mobilyaları tasarımı pek çok faktörün değerlendirildiği bir süreçtir. 

Tasarım sürecinde tüm faktörlerin çok iyi bir şekilde analiz edilmesi, kullanıcıyı memnun edecek ürünün ortaya konulmasında 

çok önemlidir. 

Bir tasarım alanını diğer tasarım alanlardan ayıran en önemli unsurlardan biri de kullanılan kentsel mobilyalardır. Bu 

çalışmada değişik ve özgün tasarım unsurlarına sahip pavilion yapılarında kullanılan model, renk ve malzeme özellikleri tespit 

edilerek peyzaj tasarım ilkeleri doğrultusunda Erzurum Kenti’nde kullanılabilecek pavilion yapıları tasarlanmıştır. Çalışma 

kapsamında tasarım ilke ve kriterlerini ön plana çıkaran 10 farklı modelde çizim çalışması yapılmıştır.  

Yapılan çalışma ile sağlıklı, estetik, konforlu ve rahat bir yaşam tarzına sahip kent mobilyalarının yer aldığı kentsel yaşam 

alanları oluşturulması amaçlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında ülkemizde gelişmekte olan kentsel mobilya endüstrisinin de 

gelişimine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca, kullanılan örnek tasarım süreci uygulamasının peyzaj mimarlığı eğitimi 

alan kişilere ve bu sektörde çalışan profesyonel tasarımcılara yol gösterici nitelikte katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Kent Mobilyası, Pavilion, Tasarım, Erzurum 

 

1- GİRİŞ 

İnsanoğlu var olduğu günden itibaren yeme-içme, giyinme 

ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli 

çaba içerisinde olmuştur. Bu durumda eski çağlarda barınmak 

için bir ağaç kovuğunu yeterli olurken zamanla yapılar 

gelişmiş; köyler, kasabalar ve kentler kurulamaya başlamıştır. 

Hızla gelişen kentler ve kentsel yaşam temposu sonucunda 

farklı mimari yapılara ihtiyaç duyulmuş ve insanların 

isteklerini, basit gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek kentsel donatılar ortaya çıkmıştır [1]. Tüm 

bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan kent mobilyaları 

farklı amaçlar için oluşturulmuş, birçok yapı elemanı 

kullanılarak inşa edilebilen ve belirli tasarım süreci sonunda 

ortaya çıkan hafif yapılardır [2]. Başka bir tanımla ise; kent 

mobilyaları, herhangi bir kentsel açık-yeşil alan ve ya peyzaj 

düzenleme alanlarında kullanılan ve kullanıcılara konfor, 

yönlendirme, güvenlik, eğlenme ve dinlenme imkanı 

sağlayan yapı elamanları olarak tanımlanmaktadır[3]. Kent 

mobilyaları için gelenek-görenekler, tarihi mimari yapılar, 

toplum yapısı ve gereksinimler gibi farklı faktörlerin 

tasarımda etkin rol aldığı görülmektedir [4]. Birçok farklı 

meslek disiplinin ortak çalışmalarıyla tasarlanması gereken 

kent mobilyaları gerek kamusal mekanlar, gerekse özel 

mülkiyetlerde kullanılabilen yapılar olup, bir kente kimlik 

kazandırma veya karmaşaya neden olma potansiyeline 

sahiptir [5]. Bu bilinçle, şehir plancıları, kentsel tasarımcılar, 

mimarlar, peyzaj mimarları, mühendisler ve yerel yönetimler 

insan gereksinimlerini karşılayabilecek, modern, estetik 

kaygılar gözetilerek tasarlanmış kentler ve kentsel donatılar 

oluşturmak için çalışmaktadır [1].  

Kentsel donatılar kenti daha yaşanabilir ve algılanabilir 

hale getirmek için kullanılabilmektedir. İnsanlar için bu 

elemanların önemi, kentle bağlantı kurabilecekleri görseller 

oluşturabilmeleridir [6]. Aynı zamanda kentler içerisinde 3. 

bir boyut kazandırarak mekan oluşturabilen bu yapılar 

kentlerin kolay algılanabilmesini sağlamaktadır [5]. Kent 

açısından bakılacak olursa kent mobilyaları bulundukları 

çevreyi tanımlayan, vurgulayan ve özel kılan nitelikleri 

sebebiyle önemlidir. Kente kimlik kazandırma potansiyelinin 

olması açısından kentlerde tasarım dili birliği oluşturan 

mobilyalar tasarlamak önemlidir. Kent mobilyaları kentlerle 

direk bağlantı kurarak tanımlayıcı rol oynamaları nedeniyle 

tasarım ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır [6]. Tasarım, 

estetik ve uyum konusunda olduğu kadar, kullanıcılar için 

ergonomik özelliklerinde göz önünde bulundurulması 

önemlidir [7]. Kent mobilyalarının kullanımı ergonomik 
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açıdan uygunluğuna bağlı olup, ergonomik olmayanlar 

kullanılamayabilir. Bununla birlikte kişisel mahremiyette 

oldukça önemlidir. Kişinin mahremiyetinden ödün veren 

donatılar genellikle tercih edilmemektedir [8]. Ekonomik, 

estetik, ekolojik ve ergonomik kaygılarla tasarlanan bu 

yapılar kentsel- açık yeşil alanlarda birçok farklı işlevle 

kullanılabilmektedir. Kentsel açık-yeşil alanlar kentle 

insanların bütünleşmesini sağlayan ve yoğun kullanıma 

maruz kalan mekânlardır. Kent mobilyaları genellikle 

herkesin kullanımına açık olan, istekler doğrultusunda 

tasarlanmış ve ihtiyaçları karşılayabilecek sistemlerdir [9]. 

Bu nedenle açık yeşil alanlarda kullanılan kent donatıları ve 

alana uygunluğu özen gösterilmesi gereken konulardandır 

[10]. 

Kent mobilyaları, kullanım işlevine, montaj biçimine, 

kullanım türüne göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. [1]’e 

göre, kent mobilyalarını işlevlerine göre, zemin kaplamaları 

(beton, taş, ahşap, asfalt, tuğla vb.), aydınlatma elemanları 

(yol aydınlatıcıları, alan aydınlatıcıları), sınırlandırıcılar 

(sınırlayıcılar, caydırıcılar, yaya bariyerleri, trafik 

bariyerleri), üst örtü öğeleri (duraklar, gölgelikler, 

pergolalar), sanatsal objeler (heykeller), oturma birimleri 

(banklar, sandalyeler, grup oturma elemanları), işaret ve bilgi 

levhaları (yönlendiriciler, yer belirleyiciler, bilgi iletişim 

panoları), su öğesi (süs havuzları, çeşmeler), satış birimleri 

(kiosklar, sergi pavilionları, büfeler), oyun alanı elemanları 

ve çöp kutuları, çiçeklikler, bisiklet park yerleri, meydan 

saatleri, bitkisel öğeler, bayrak direkleri gibi öğeleri ise 

diğerleri olarak sınıflandırmıştır. 

Yaşam standartlarının yüksek olduğu kaliteli mekanlar 

ancak uygun yerinde ve yeterli sayıda yapılmış fonksiyonel 

ve estetik kent mobilyaları sayesinde kazanılabilir. Kent 

mobilyaları birden çok fonksiyonu içerebilir. Kent 

mobilyaları tasarlanırken psikolojik, fonksiyonel ve 

teknolojik faktörler değerlendirilmelidir [11]. Kent 

mobilyasının işlevsel olabilmesi için, insan yapısına uygun, 

psikolojik olarak algılaması kolay ve teknolojik olarak yeni 

bir malzeme ile üretilebilmesi mümkün olmalıdır. 

Kent mobilyaları spor alanları, sokaklar, çocuk oyun 

alanları, alış veriş mekânları, meydanlar ve parklarda 

kullanılır. [2] çalışmasında TÜBİTAK’ın yapmış olduğu, 

kentsel alanlarda kent mobilyalarının dağılımı Şekil 1’de 

verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Kent mobilyalarının dağılımı 

 

Kentsel alanlarda binaların ve diğer mimari yapıların 

gölgesinde kalan pavilionlar, mimarlık geçmişinde önemli 

yere sahip yapılardır [12]- [13].  Günümüzde bu yapılar 

geçici ve ya kalıcı olarak kullanılabilmektedir [14]. Pavilion 

kelimesinin kökeni Latinceden gelmektedir. Latince papilio 

yani “kelebek” anlamına gelen kelime, Fransızcada 

türetilerek “pavilion” terimi “çadır, gölgelik” anlamlarına 

gelmektedir [15]. Pavilion kelimesi açık-yeşil alana 

tasarlanmış hafif dekoratif mimari yapılar veya yaz evi 

manasındadır [16], [17], [18]. Bir başka tanımda ise; 

Pavilionlar, geçici veya kalıcı olabilen, şeklini ve kullanım 

amacını değiştirebilen, insanları içerisinde ve çevresinde 

zaman geçirmeye davet eden esnek bir açık veya kapalı 

mimari yapıdır [19].  

Peyzaj mimarlığı mesleği mensupları, projelerde doğal ve 

yapay materyali uyum içerisinde kullanmaktadır. Mesleğin 

hedefi canlı ve cansız varlıkları kullanırken, doğal ve kültürel 

yapıları göz önünde bulundurup, sürdürülebilir ve 

gereksinimlerin karşılayabilecek nitelikli mekânlar 

oluşturmaktır [20].  

Mekanın niteliğini artıran, insanlara huzur veren ortamlar 

kent mobilyaları ile sağlanan çevre kimliğinde kullanılan 

malzeme, renk, doku, simgesel özellik ve doğal denge ile 

sağlanır [21]. Kent mobilyaları tasarım sürecinde, tasarlanan 

donatı elemanların, kentin mimari yapısına ve kent kimliğine 

uygun olması gerekmektedir [22]. Bu da kent mobilyasının 

tasarım şekli ve işlenen detayları, işlevi ile mümkündür [23]. 

Bu çalışma kapsamında hafif mimari yapılar olan ve 

peyzaj düzenlemelerinde sıkça kullanılan pavilion yapıların 

tarihi gelişimi, Dünya ve Türkiye’ de yapılmış önemli 

pavilionlar incelenmiştir. Günümüzde birçok alanda yapı 

birimi olarak tercih edilen pavilionlar hafif malzeme yapısı, 

kolay kurulumu, düşük maliyeti, sürdürülebilir olması ve 

günümüz teknolojisinin gelişmiş olası nedeniyle her yere 

kolaylıkla uygulanabilmektedir. Bu bağlamda; eski tarihi yapı 

ve kış turizmi potansiyelleriyle ön plana çıkan Erzurum kenti 

için farklı zamanlarda kullanılabilecek pavilion yapılar 

önerilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışma, pavilion yapılara ait genel örneklerin 

incelenmesi, konu ile ilgili literatür taraması yapılması, 

gözlemlerle yerinde inceleme, tasarım süreci ve 

değerlendirme olmak üzere 5 aşamadan oluşmaktadır. Ofis 

ortamında birçok farklı kaynaktan literatür taranmıştır. 

Bununla birlikte uygulama sahalarını belirlemek amacıyla, 

Türkiye ve dünyadan farklı mekânlarda oluşturulmuş 

pavilion örnekleri derlenmiştir. Ayrıca; hem kış kentlerinde 

kullanımını arttırmak hem de Erzurum kentinde çetin geçen 

kış şartlarında dış mekân kullanım kolaylığını sağlamak 

amacıyla yapılan pavilionlar yerinde incelenmiştir. Bunların 

sonucunda ise tüm bu çalışmalar ortak bir paydada 

değerlendirilmiş ve kullanıcıların dış mekân yaşam kalitesini 

arttırmak için yeniden tasarlanan pavilion yapıları 

oluşturularak, sonuç ve öneriler ortaya konmuştur. 
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3. BULGULAR  

Erzurum kentinde meydan ve park gibi açık yeşil alanlarda 

kullanılabilecek pavilion yapıları tasarım sürecinde estetik 

yaklaşım, algılanabilirlik, işlevsellik, biçim ve kullanılan 

malzemenin doku ve renk özelliği gibi özelliklere dikkat 

edilerek 10 adet pavilion yapısı tasarlanmıştır. 

Örnek 1:  Taşıyıcı ayaklar üzerine lazer kesim metal plaka 

yerleştirilerek tasarlanan pavilion yapısı park alanları için 

daimi yapı olarak düşünülmüştür. Pavilion yapısının üstünde 

düşünülen kentte ait simgesel gösterimler ile kent tarihinde 

önemli yer tutan Selçuklu devletine, pavilion alnında yer alan 

siyah renk gösterimi ile de kültürel ve ekonomik yapıda 

önemli sayılan oltu taşına atıf yapılmıştır. Pavilion yapısının 

yanında kullanılan cam panel ile görüş engellenmeden sınır 

oluşturulmuştur (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Örnek 1’e ait tasarım çalışması 

 

Örnek 2: Stuttgart Üniversitesi tarafından 2012 yılında 

ıstakozun dış iskeleti biyomimetrik yaklaşımı ile geliştirilen 

pavilion yapısından esinlenilerek oluşturulan tasarım 

çalışmasında, pavilion yapısı, Erzurum iklim şartları 

düşünülerek yeniden düzenlenmiştir. Pavilion yapısının üst 

kısmında yer yer kullanılan cam malzeme ile içerinin 

aydınlık olası sağlanırken, metal plakalar ile mekân korunaklı 

hale getirilmiştir. Erzurum yöresinde kapılarda kullanılan 

baklava desenli tırhıç yapısı çatıda kullanılarak kültürel 

yapıya vurgu yapılırken aynı zamanda, mekânın serin olması 

sağlanmaya çalışılmıştır. Ayak yapısında gerçekleştirilen 

değişiklikler ile yapıya daha hafif bir strüktür kazandırılması 

sağlanmıştır (Şekil 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.  Örnek 2’ye ait tasarım çalışması 

 

Örnek3: Kar tanesi konseptiyle gerçekleştirilen tasarım 

sürecinde, pavilion yapısı çelik konsturiksiyon yapısı üzerine 

cam paneller ile oluşturulmuştur. Cam malzeme mekânın 

aydınlık olmasını sağlarken, kapalı mekan oluşumunu da 

desteklemektedir (Şekil 4).  

 
Şekil 4. Örnek 3’e ait tasarım çalışması 

 

Örnek 4: Candela yapıyı andıran kabuk sistem yaklaşımı 

ile gerçekleştirilen pavilion tasarımında çatı cam yapı ve 

tırhıç doku ile desteklenmiştir. Aynı yüzey hem düşey bölücü 

duvar hem de üst örtü görevini üstlenmektedir (Şekil 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Örnek 4’e ait tasarım çalışması 

 

Örnek 5: Dikdörtgen şeklinde tasarlanan pavilion 

yapısında, cam, taş ve saç plaka malzemeler kullanılmıştır. 

Cam malzeme ile mekana farklılık katılırken, pavilion 

ayakları siyah taş kaplama ile oltu taşına, çatıda kullanılan 

sembol ile tarihi yapıya vurgu sağlanmaya çalışılmıştır (Şekil 

6).  

 

 
Şekil 6. . Örnek 5’e ait tasarım çalışması 
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Örnek 6: Farklı biçimlerin bir araya gelmesiyle 

oluşturulan pavilion yapısında cam yüzeyler ile mekanın 

aydınlık olması sağlanırken, renkli cam yüzeyler ile mekan 

canlandırılmaya çalışılmıştır. Yer yer kullanılan tırhıç yapısı 

ile mekanın hava alması ve serin olması sağlanmaya 

çalışılmıştır (Şekil 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. . Örnek 6’ya ait tasarım çalışması 

 

Örnek 7:  Farklı boyutlarda tasarlanan altıgen küplerin bir 

araya getirilmesi ile oluşturulan pavilion yapısının 

yüzeylerinde değişik desenler uygulanarak mekânlar 

oluşturulmuştur. Bu mekan yüzeyleri açık-kapalı ya da yarı 

açık olarak düzenlenmiştir. Farklı renk uygulamaları ile alana 

canlılık katılmıştır (Şekil 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. . Örnek 7’ye ait tasarım çalışması 

 

Örnek 8: Pavilion kelimesinin çıkış noktası olan kelebek 

figürüne öykünerek yapılan çalışmada, kelebeğin gövdesi çatı 

formu oluşturacak şekilde yerleştirilmiş, kanatlarda farklı 

malzeme ve renkler kullanılarak, alana canlılık getirilmeye 

çalışılmıştır (Şekil 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9. . Örnek 8’e ait tasarım çalışması 

 

Örnek 9:  Zaha Hadid’in Serpentine Galerisinde 2007 

yılında yapmış olduğu pavilion yapısından esinlenerek 

oluşturulan çalışmada, çatı yapısı, tırhıç biçiminde 

oluşturularak, mekanda hava sirkulasyonu sağlanmaya 

çalışılmıştır. Pavilion yapılarının birleşiminde farklı 

yükseklikler kullanılmış ve ayaklarında oturma birimi 

eklenerek fonksiyon çeşitliliği artırılmaya çalışılmıştır (Şekil 

10).  

 
Şekil 10. . Örnek 9’a ait tasarım çalışması 

 

Örnek 10: Yarım küre formunda düşünülen pavilion 

yapısın tüm yüzeyinde cam malzeme düşünülmüştür. cam 

malzeme ile özellikle kış mevsiminde mekanın aydınlık 

olması sağlanırken, aynı zamanda manzara imkanı da 

sağlanmış olur (Şekil 11).  

 
Şekil 11. . Örnek 10’a ait tasarım çalışması 

 

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Kentsel mekânlarda kullanılan donatı elemanları kent 

insanının temel ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Farklı mekânlara 

yerleştirilecek olan kent mobilyaları kent kimliğini 

vurgularken, aynı zamanda tasarım ve yer seçimi noktasında 

da büyük öneme sahiptir [24]. Tasarım sürecinde tasarımcı ve 

kullanıcı arasında yaşanan iletişim eksikliği beklenen işlevi 

yerine getiremeyen mekânların oluşmasına neden olmaktadır 

[25]. 

Anlamsal, simgesel, anıtsal özellikler içeren kent 

mobilyaları fonksiyonel olduğu kadar estetik açıdan da 

önemlidir. Estetik olmayan ve işlevsel olarak kullanılmayan 

kent mobilyaları kent kimliğini olumsuz olarak 

etkilemektedir. Kent mobilyasının sahip olduğu renk, biçim 
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ve doku özellikleri estetik değerini belirlerken, yerleştirildiği 

mekânı kullananların sosyo-kültürel yapısı tasarım sürecinde 

değerlendirilmelidir. 

Pavilion tasarımlarının yapıldığı çalışmada, tasarımın 

biçimi, kullanılan malzemenin çeşidi, renk ve dokusu, estetik 

değeri, işlevselliği ve algılanabilirliği gibi tasarım kriterlerine 

dikkat edilerek farklı örnekler üretilmeye çalışılmıştır. 

Erzurum kentinin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler, 

iklim yapısı gibi kente özgü durumlar değerlendirilerek farklı 

mekânlarda kullanılabilecek pavilion yapıları 

oluşturulmuştur. Erzurum kenti, sahip olduğu tarihi ve 

kültürel değerleri günümüze kadar gelmiş tarihi bir kenttir. 

Geçmişe ait mimari ve kültürel yapılar kentin sosyal yaşam 

ve deneyimlerini bugüne aktararak, kente kimlik 

kazandırmaktadır. Kentte yapılması düşünülen pavilion 

tasarımlarında form, doku, renk ve malzeme seçiminin çevre 

kimliği ile uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. Tasarım 

sürecinde, kentin farklı noktalarında kullanılacak pavilion 

yapılarının kent silueti ve kent kimliğinde vurgulayıcı olması 

istenmiştir. Kullanılan malzemelerde taş, cam, metal ve ahşap 

gibi doğal malzemeler kullanılarak, tarihi doku korunmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca kentsel mekânlarında kullanılacak 

pavilion yapısı tasarım sürecinde Erzurum Kent halkının 

gereksinimleri ve değer yargıları da dikkate alınmıştır. Sonuç 

olarak, yapılan pavilion tasarımlarında bu mekânların 

kullanılmasını sağlayan bir işlev taşımasına, sağlam bir 

strüktüre sahip olmasına, bir duygu ve düşünceyi aktaran 

biçim taşımasına, bulunduğu tarihi dokuyu yansıtmasına ve 

tüm bunları taşıyacak özgün değere sahip olmasına,  

kullanıcıların sosyal ilişkiler kurmasına yardımcı olacak 

şekilde oluşturulmasına ve diğer kent mobilyaları ile uyumlu 

olmasına dikkat edilmiştir. Elde edilen örnekler eskiz 

aşamasındadır. Bu örnekler uygulama aşamasında 

ölçeklendirilip, ayrıntılı hale getirilebilir. Bu süreçte 

mimarlar ve endüstri ürünleri tasarımcıları gibi farklı meslek 

dallarından kişiler ile birliktelik sağlanmalıdır.  
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