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AÇIKLAMALAR 
ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Ġç Mekân Dekorasyon 

MODÜLÜN ADI Donatı Seçimleri 

MODÜLÜN TANIMI Mekânın genel yapımına uygun mobilya ve mobilya 

gruplarını seçme, donatıların net resimlerini teknik resim 

kurallarına uygun olarak çizme, net resim üzerinde doku 

çalıĢması yapma ve renk uygulaması yapma becerisinin 

kazandırıldığı öğrenme metaryalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Mobilya seçimi yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında mekânların taslak donatı 

yerleĢim planlarını ölçeğe uygun çizebileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Mekânın genel yapımına uygun mobilya ve 

mobilya gruplarını seçebileceksiniz. 

2. Donatıların net resimlerini teknik resim kurallarına 

uygun olarak çizebileceksiniz. 

3. Net resim üzerinde doku çalıĢması 

yapabileceksiniz. 

4. Net resim üzerinde renk uygulaması 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Eskiz kâğıdı, çizim araç-gereçleri, uygun ortam 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci 

 

Modül, size donatı ( mobilya ) seçimi ve donatılar ile ilgili çizimlerinizde rehberlik 

edecektir. Bu modül ile yetinmeyip daha çok donatı çizimleri yapmalısınız. 

 

Bir iç mekânı tamamlayan içindeki mobilyalardır. Uygun mobilyalar seçmek, o 

mekânı renk, doku bütünlüğü ve kullanım açısından daha güçlü yapar. Seçilen mobilyaların 

mekânın yapısına, tarihine ve özelliklerine uygun olması gerekir. Mobilyaların özellikleri, 

yapısı, rengi, dokusu, standart ölçüleri ile ilgili edineceğiniz bilgi ve uygulama becerilerileri 

donatıların seçiminde ve çiziminde hataları en aza indirir. Bu aĢamada donatı seçimi, 

donatıların net resimlerinin çizimi, net resimler üzerinde renk ve doku uygulamaları yapılır. 

Eskiz kâğıdı üzerine yapılan bu çalıĢmalar donatı yerleĢim planı ve cephe çizimlerinde ( 

aydıngerekâğıdına rapido kalemleri ile veya bilgisayar destekli çizimlerde ) büyük 

kolaylıklar sağlar. 

 

Donatılar hakkında edindiğiniz tüm bilgi ve beceriler, sizlere çalıĢmalarınızda 

alternatifler sunacaktır. DeğiĢik tasarımlar sizleri yeni arayıĢlara yöneltecektir. Sanat, 

hayatınızın bir parçası olduğunda yaĢamınız daha keyifli hale gelecektir. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

Uygun ortam sağlandığında mekânlara uygun mobilya ve mobilya gruplarının seçimi 

için mekân-mobilya iliĢkisini ve mobilya gruplarının seçiminde dikkate alınacak noktaları 

doğru olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:   

 

 Mobilyaların, özelikleri, konstrüksiyon Ģekilleri, renkleri, dokuları 

 Donatı yerleĢim planları 

 

AraĢtırma iĢlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları, iç dekorasyon atölyeleri, 

mobilya fabrikaları, üniversitelerin Mobilya ve Dekorasyon bölümlerinden 

faydalanabilirsiniz. 

 

1. MEKÂNLARA UYGUN MOBĠLYA VE 

MOBĠLYA GRUPLARI 
 

1.1. Mekân- Mobilya ĠliĢkisi 

 
Ġnsanlar yaĢantılarını çeĢitli mekânlar içinde geçirirler. Bu mekânlar, yapılıĢ 

amaçlarına uygun olmalı, kullanıcı isteklerine cevap vermeli ve onlara gerekli konfor 

düzeyini sağlamalıdır. Mekâna anlam veren mobilyalardır. Aksi halde mekân boĢ bir alandan 

öteye gitmez. Mobilyalar ile bu mekân bir yatak odası, mutfak, banyo, yemek odası, çocuk 

odası Ģeklinde anlam kazanır. Mekân içindeki donatı elemanları, kiĢi ihtiyaç ve eylemlerine 

göre kurulmalıdır. Duvar kolon, kapı, pencere gibi yapı elemanları kadar, donatı, aksesuar 

gibi mekânsal elemanlar da mekân oluĢturmada çok etkili rol oynar. Bir iç mekânı 

tamamlayan içindeki mobilyalardır. Uygun mobilyalar seçmek o mekânı renk, doku 

bütünlüğü ve kullanım açısından daha güçlü yapar. Seçilen mobilyalar, mekânın yapısına, 

tarihine ve özelliklerine uygun olmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Mekânın kullanıĢlı olabilmesi için tüm yapısal konforların yanı sıra mobilya-mekân 

iliĢkisi iyi kurulmalıdır. YaĢama alanları ( mekânlar ), kullanan kiĢiler tarafından dekore 

edilip o mekânın konforlu ve yaĢanır hale getirilmesi kullanıcı kontrolündedir. Mekân ne 

kadar iyi düzenlenirse o derecede kullanıĢlı olur. 

 

Mobilyaların mekân içerisine yerleĢtirilmeleri iki amaca yöneliktir. Bunlardan 

birincisi fonksiyonel amaca yönelik, diğeri de estetik amaca yöneliktir. Her ikisinde de 

mobilya-mekân iliĢkisi iyi kurulmalıdır. Konutlarda mekânlar, içinde geçecek fonksiyonlara 

göre bölünmüĢtür. Bu bölümlerde kullanılacak mobilyalar da o bölümün fonksiyonel 

amaçlarına uygun olarak ayarlanmalıdır.  Bir yemek odasında sadece yemek yeme eylemi ( 

fonksiyonu ) gerçekleĢtirilmekte, dolayısıyla bu mekânlar o eylemlere olanak sağlayacak 

Ģekilde döĢenmektedir. Örneğin, bir dinlenme odasında donatıların rahat oturulabilir ve 

gerektiğinde uzanmaya elveriĢli olması gerekmektedir. Oturma yüzeyinin zemin etkisinden 

korunacak ve diz bükümünü karĢılayacak kadar yükseltilmesi, omurgaya gelen baĢ ve kol 

yüklerinin baĢka yerlere aktarılması dinlenmek için Ģarttır. Düz bir zemine oturmak 

dinlenme konforu açısından yetersizdir. Oturulan düzlemin kan dolaĢımını kolaylaĢtıracak 

bir yumuĢaklıkta olması, omurgadaki basıncı azaltmak için sırtın bir yere dayanması, kol 

ağırlıklarının kolçak, yastık gibi bir elemana aktarılması gerekmektedir. Mobilyaların 

fonsiyonel amaçlara yönelik düzenlenmesi kadar görünüĢ güzelliği ( estetik ) amacına 

yönelik olarak da düzenlenmesi gerekir. Örneğin, mekânda duvarların, pencerelerin, 

kapıların, tavan ve yer döĢemelerinin rengi, dokusu ve kullanılan malzemelerin özelliklerine 

göre mobilyaların seçilmesi gerekir. Bunların dıĢında kullanılan aydınlatma çeĢidine de 

dikkat edilmelidir. Bu etkenlere göre mobilyaların yapısının, dokusunun ve renginin 

ayarlanması o mekâna estetik açıdan değer katar. Örneğin, mekânın duvarları açık renk ise 

mobilyalar biraz daha koyu olamalı. Mekân içerisindeki bir orta sehpa ise daha koyu, 

vurgulu ve dikkat çekici olmalıdır. Mekânda duvarlar, yapı elemanları ( kapı, pencere gibi ) 

yer döĢemeleri veya bir Ģömine, kullanılacak mobilya renkleri için bir baĢlangıç olmalıdır ki 

göze estetik açıdan hoĢ görünsün. 

 

Geleneksel Türk evlerinde dıĢ mekâna olduğu kadar iç mekâna da önem verilmiĢtir. 

"Oda" konut içinde geçebilecek her türlü eylemi barındırabilecek niteliktedir. Donatıların 

portatif olması, mekânın çok amaçlı kullanılabilmesine olanak sağlamaktadır. Aynı mekânda 

oturma, yatma, yemek yeme ve temizlik eylemleri gerçekleĢtirilebilmektedir. Kısaca, Türk 

evinde oda kavramı birçok iĢlevle yüklü olup sabit ve hareketli donatılar, bu iĢlevleri yerine 

getirebilecek Ģekilde seçilmiĢ ve kullanılmıĢtır. 

 

AĢağıda Ģekil 1.a,b,c, ve d’ de mobilya-mekân iliĢkisi kurulduğunda verilen 

mekânların bebek odası olduğu anlaĢılmaktadır. Mekân, dekore edilirken bebeklerin 

fonksiyonel ihtiyaçları ve bakımları ile ilgili tüm eylemler için çeĢitli renklerde boyanmıĢ; 

mekânın rengine, fonksiyonel ihtiyaçlara ve estetik değerlere göre de mobilya seçimleri 

yapılmıĢtır. Bu mekânda kullanılan tüm donatılara bakıldığında o mekânın bir bebek odası 

olduğu vurgulanmıĢtır. Kullanılan donatı renkleri, bebeğin cinsiyeti hakkında bilgi 

vermelidir. Örneğin ; duvar ve donatı renklerinin pembe ve tonlarından olması bebeğin kız 

olduğunu, mavi ve tonlarından olması erkek olduğunu vurgular. 



 

 4 

 

Fotoğraf 1.1.a: Bebek odası ( kız ) 

 

Fotoğraf 1.1.b: Bebek odası ( erkek )  

    

Fotoğraf 1.1.c: Bebek odası ( erkek )  Fotoğraf 1.1.d: Bebek odası ( kız )  

 

1.2. Mobilya Ve Mobilya Gruplarının Seçiminde Dikkate Alınacak 

Noktalar  
 

Mobilyalar ; kullanılan mekân içerisindeki boĢ alanları dolduran, ona anlam katan, 

süsleyen ve mekânın amacına, insanların çeĢitli eylemlerine cevap verebilen, fiziksel 

konforu sunan, insan ağırlığını ve çeĢitli eĢyaları taĢıyabilen, saklayan sabit ve hareketli 

eĢyalardır. 
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Mobilyaların mekânın değerini ve güzelliğini artıran bir etkisi vardır. Aynı sokakta ve 

ya yanyana iki mimari mekân farklı zevklerdeki donatımı ile değiĢik değerler ortaya 

koyarlar. Mobilyalar o mekânın kiĢisel zevklere göre dekore edilmesine ve bize ait olmasına 

imkan sunarlar. Bizlere ait olan mobilyaları değiĢik Ģekillerde yeniden düzenlemeler yaparak 

mekân içerisindeki odaların kullanım amacını ve yerlerini değiĢtirebiliriz. 

 

Çoğu zaman insanlar fazla para harcayarak çok iyi mobilyalar alabilirler, ancak bu 

güzel bir ev dekore edecekler, anlamına gelmez. Bunun nedeni de bu konuya yeteri ilgiyi 

göstermemeleri ve gerekli zamanı ayırmamalarıdır. 

 

Ġnsanlar günlük yaĢantılarında uyuma, çalıĢma, dinlenme, yemek yeme, eğlenme gibi 

çeĢitli eylemlerde bulunurlar. Bu eylemlerini sürdürürken çeĢitle objelerden yararlanarak 

istek ve ihtiyaçlarını karĢılarlar. Mekânın, bu eylemlerin yürütülebilmesi için mobilyalar ile 

dekore edilmesi gerekir. Günümüzde insanlar fonksiyonellikleri doğrultusunda mobilya 

seçmektedirler. Ġhtiyaçlara cevap vermes de onları mutlu kılar. Mobilyalar, yaĢanan mekânın 

kullanıĢlığını artırır, aile bireylerinin yapısını ve kiĢiliklerini de yansıtır. 

 

KiĢilerin bu doğrultuda mobilya seçerken mobilyaların ve mekânın genel yapısı 

hakkında bilgili olması, seçimde daha etkili sonuç verir. Son yıllarda insan ihtiyaçları önemli 

ölçüde değiĢiklik göstermektedir. Örneğin; 

 

 Artan nüfus nedeni ile mekânlar ve odalar küçülmüĢtür. 

 Ġnsanlar, iĢ ve ekonomi gibi çeĢitli nedenlerle çok yer değiĢtirmektedir. 

 Aileler bireyselleĢmekte ve küçülmektedir. 

 Bir mekân değiĢik amaçlar için kullanılabilmektedir. 

 Aile dayanıĢması azalmakta bunun yerine elektronik ve mekânik alet desteği 

artmaktadır. 

 Fırsatlar ve kolay elde etme nedeni ile kullanılan eĢya miktarının artması 

sonucu depolama alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Bu bilgiler doğrultusunda mevcut mobilyalar tespit edilip yeni mobilyalar alınması 

gerekiyor ise alınmalıdır. Ailede bireylerin ihtiyaçları belirlendikten sonra bu ihtiyaçlara 

uygun mobilyaların rahatlığı, güzelliği, klasik veya modern olması gibi özellikleri 

belirlenmelidir. Bunun yanı sıra mobilyanın rengi, dokusu, döĢemesi, bakımı, kolay 

bulunması ve fiyatı, modeli, kalitesi gibi özelliklerine de dikkat edilmelidir. 

Mobilya seçiminde Ģu noktalara dikkat edilmelidir; 

 

 Mekânın yapısı : Mekânın mimari yapısına veya stiline uygun  mobilya 

seçilmelidir.  

Örneğin, modern mimariye uygun olarak modern mobilyalar seçilmelidir.  Modern 

mimarideki bir odanın duvar, tavan ve pencerelerinin düz ve sade olması nedeni ile mobilya 

seçiminde mobilyaların düz çizgili geometrik biçimlerde olmasına dikkat edilir. Bunun yanı 

sıra saray, köĢk, konak gibi mimari yapılarda genelde bu yapıların dönemine ve stiline uygun 

klasik mobilyalar seçilir.  
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Mekânların büyüklük ve küçüklük oranına bağlı olarak mobilyaların boyutlarının bu 

mekânlara uygun olmasına dikkat edilir.  
 

 KullanıĢlılık : DeğiĢen koĢullara uygun ve her ortamda rahat kullanılabilen 

mobilyalar seçilmelidir. Mobilya her fonksiyon için rahat destek sağlamalıdır. 

 

 Ekonomiklik : En iyi mobilyayı en uygun fiyata alma düĢüncesi 

benimsenmelidir. Bütçe planı yapılmalı ve bu plan doğrultusunda mobilya 

seçimi yapılmalıdır. Sağlığı fazla etkileyen mobilyaya gerektiğinde daha fazla 

bütçe ayrılabilir. Örneğin bir yatak için ayrılan bütçe bir orta sehpasından daha 

fazla olmalıdır. Çünkü yatak insanların omirilik yapısını etkileyen bir unsurdur. 

Bunun bir sehpaya oranla insan üzerindeki etkisi daha fazladır. 

 

 Güzellik : Mobilya üzerinde yaratılan estetik değerdir. Bakıldığında 

dokunulduğunda insana zevk vermelidir. Mobilyanın rengi, dokusu, döĢemenin 

cinsi ve deseni gibi unsurlar güzellik vurgusunu etkiler. 

 

 Ailenin tipi : Genelde aileler, aile bireylerinin ilgileri, ailenin gelenek ve 

görenekleri, sosyal ve ekonomik statüsü doğrultusunda kendilerine uygun 

mobilya tiplerini seçerler.  

Örneğin, kurallara uygun ( formal ) aileler genelde dikkat çekici kumaĢlar, maun 

mobilyalar, gösteriĢli, ağır, yere kadar uzanan perdelerden hoĢlanırlar. Bunun 

yanısıra informal aileler de genellikle hafif ahĢap mobilyalar, el dokusu halılar 

ve kısa perdelerden hoĢlanırlar. 

 

 Ailenin yaĢam modeli : Ailenin yaĢam modeli, mobilya seçiminde etkili bir 

unsurdur. ÇalıĢmayı seven bir aile ile müzik ve eğlenceyi seven bir ailenin 

seçeceği mobilyalar arasında farklılıklar bulunmaktadır. ÇalıĢmayı seven 

aileler, çeĢitli çalıĢma masalarına, kitaplıklara, masa aydınlatma lambalarına vs. 

ihtiyaç duyarlar. Misafir ağırlamayı, sohbeti seven aileler büyük yemek 

masalarına, çok sayıda sandalyeye, büyük orta sehpaya, oturma gruplarına 

ihtiyaç duyarlar. Hatta okumayı seven aileler yatak odalarında bile çalıĢma 

masasına, masa lambalarına, küçük kitaplık veya kitap raflarına ihtiyaç 

duyarlar. 

 

 Bireylerin ihtiyaçları : Aile bireylerinin alıĢkanlıkları ve gereksinimleri 

mobilya seçiminde dikkate alınması gereken bir faktördür. Hatta evin yerleĢim 

planı aĢamasında bu konuda aile bireylerinin görüĢüne baĢvurulmalıdır. Anne 

ve babalar evin yerleĢim planlamasını yaparken ilk etapta ortaklaĢa aldıkları 

kararlar doğrultusunda kendi yatak odaları için mobilya seçimini yaparlar. 

Burda sadece onların gereksinimleri ön plandadır. Çocuklar kendi ilgi ve 

uğraĢlarına uygun mobilyalara gereksinim duyarlar. Birey müzik dinlemeyi 

seviyor ise buna uygun müzik dolaplarına, mizik setlerine, bir dinlenme 

koltuğuna veya gerektiğinde uyuyarak müzik dinlemek istiyorsa bir kanepeye 

gereksinim duyar. Hobiler ve ilgiler de önemlidir. Örneğin takı yapmayı seven 

bir birey, bu iĢ için uygun mekâna, çalıĢma tezgâhı veya masasına, sandalyeye, 



 

 7 

iĢte kullanabileceği aletlere ve alet çantasına, depolama ve saklama için bir 

dolaba gereksinim duyar. 

 
 Fiziksel ihtiyaçlar : Mobilyalar genelde insan ölçüleri ve sağlığı dikkate 

alınarak üretilir. Ġnsanlar oturma, uyuma, çalıĢma, yemek yeme gibi eylemlerini 

gerçekleĢtirebilmek için bu eylemlere uygun mobilyalara ihtiyaç duyarlar. 

Mobilyalar bu eylemlerin gerçekleĢmesinde her türlü konforu ve desteği 

sağlamalıdır. Örneğin rahat bir uyku ve uyandığında ağrısız bir beden için 

boyuna uygun, ortopedik ve hijyenik bir yatağa gereksinim duyarlar. Uzun 

boylu bir insan ekstra uzunluktaki ranza, kanepe veya yatağa gereksinim duyar. 

Kısa boylu insanlar da daha yüzeysel oturma gruplarına gereksinim duyarlar. 

Misafirler için ise standart mobilya ve elemanları seçilmelidir. Mobilya 

seçiminde en emin ve doğru  yol denemektir ( uzanarak, oturarak vs.). 

 

 Kullanılma süresi ; Ġnsanlar, iĢ ve ekonomi gibi çeĢitli nedenlerle çok yer 

değiĢtirmektedir. Sık sık yer değiĢtirmek zorunda olan aileler, aynı yerde uzun 

süre oturan ailelere oranla daha küçük, portatif ve mümkün olduğunca ikili 

üniteler yerine tekli mobilyalar seçmelidirler. Çünkü mobilyaların sürekli 

sökülüp takılması, taĢınmalardaki sarsıntılar erken deforme olmasına neden 

olacak ve mobilyaların kullanım sürelerini kısaltacaktır. Bunların dıĢında 

mobilyaları kullanan birey sayısının fazla olması da mobilyaların kullanım 

süresini değiĢtirmektedir. Aynı yerde uzun süre oturan aileler daha spesifik 

(kendine has) mobilyalar alabilirler. Daha büyük kanepeler, duvar önlerini 

dolduran ikili veya daha fazla mobilya üniteleri seçebilirler. 

 

 Kalite : Mobilyalar insan gereksinimlerine karĢılık verecek Ģekilde tasarlanır. 

Kullanım esnasında gelecek her türlü basınç ve kuvvetlere karĢı direncin en üst 

safhada olması gerekir. Kullanacak birey, mobilya satın alırken piyasa 

araĢtırması yapmalı, satıcının güvenilir olmasına, ürünün kalite süresine, kalite 

ve dayanıklılığına dikkat etmelidir. Birey, alacağı mobilya üzerinde çeĢitli 

kontroller yapılmalıdır. Örneğin, kapak, çekmece ve hareketli parçalarının kolay 

çalıĢıp çalıĢmadığına, bağlantı yerlerinin düzgünlüğüne, üst yüzey iĢlemlerinin 

doğru yapıldığına, uygun renklerin kullanıldığına, kullanıĢlığına, 

ekonomikliğine, aile bireylerinin zevk ve isteklerine karĢılık vermesine vs. 

bakılır. Mobilyada kullanılan ahĢabın kalitesi de seçimde önemli faktördür. 

Mobilyanın süslenmesi veya etiketinin üzerindeki yüksek rakamlar, o ürünün 

kalteli olması anlamına gelmez. Özellikle oturma gruplarında iskelet yapısı 

döĢeme ile kapatıldığı için görünen kısımlar kaliteli ahĢap ile yapılıp döĢeme 

içinde kalan kısımlar daha dirençsiz ve kalitesiz ( kavak, söğüt gibi ) ahĢap ile 

yapılıp ürünün maliyeti düĢürülmektedir. DöĢeme kumaĢlarında da kalitenin 

düĢürülmesi yine maliyeti azaltmaktadır. Bu tür uygulamalar, mobilyaların 

dayanımını olumsuz etkilemektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mimari yapının stilini belirleyiniz. 

 Mimari stiller ile ilgili veriler toplayınız 

 Mimari proje ile ilgili tüm bilgileri 

toplayınız 

 Mekânı aile bireylerinden kimin 

kullanacağını belirleyiniz. 

 Mekân içerisindeki bölümleri yatak 

odası, çocuk odası, oturma odası, 

mutfak, banyo, wc gibi adlandırınız 

 Mekânın rengini belirleyiniz. 

 Yatak odası, çocuk odası, oturma odası, 

mutfak, banyo, wc gibi bölümlerde 

kullanılan renkler ve etkileri ile ilgili 

kaynakları toplayınız. 

 Odalara, mimari yapının stiline ve 

bireyin isteklerine uygun mobilyaları 

seçiniz.iz. 

 Mobilya stilleri ile ilgili kaynaklar 

toplayınız. 

 Bireylerin isteklerini liste haline 

getiriniz 

 Mekânı kullanacak ailenin sosyal ve 

ekonomik yapısını öğreniniz.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Fotoğraf 1.2: Mimari yapı 

BALKON

WC

VERANDE

MUTFAK

SALON

HOL

 

ġekil 1.1: Zemin kat planı (Ölçek: 1/ 100) 
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YATAK ODASI

YATAK ODASI

BALKON

TERAS

BANYO

ÇOCUK ODASI

HOL

ġekil 1.2: 1. kat planı (Ölçek: 1/ 100) 

Kullanılacak araç ve gereçler:  

 
 Mimari proje  

 Mimari fotoğraflar 

 Mimari video kayıtları 

 Mobilya katalogları  

 

Mimari Yapının Stilini Belirlemek 

 

Yukarıdaki mimari proje doğrultusunda mekânın stili belirlenir. Günümüz mimarisi 

toplu konutların artması nedeni ile genelde modern bir yapıya sahiptir. Mekânın kapı, 

pencere ve duvarları genelde düz hatlı yapılmaktadır.  

 

Mekânı, Aile Bireylerinden Kimin Kullanacağını Belirlemek 

 

Mekân içerisinde odalar, genelde kullanan kiĢilere göre ve eylem gereksinimlerine 

göre belirlenir. Uyuma eylemi için yatak odası, yemek piĢirme ve hazırlık için mutfak, 

çocukların bakımı uyuması, oynaması için çocuk odası, TVseyretme, dinlenme, sohbet için 

oturma odası  vs. Ģeklinde mekân odaları bölümlendirilir. Yatak odasını genelde anne 

babalar, Çocuk odasını ailenin çocukları, genç odasını ailenin genç bireyleri, yemek odası, 

oturma odası, mutfak, banyo, wc gibi alanlar ailenin tüm bireyleri ortak kullanır. Ortak 

kullanım alanlarının donatı seçiminde aile bireyleri ortak karara varırlar. 

 

Mekânın rengini belirlemek 
 

Mekânın tüm odaları ve odalarındaki renkler aĢağıdaki tabloda olduğu gibi liste haline 

getirilir.  
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Oda Adi Kullanilan Renkler 

Yatak odası Mavinin açık tonlar, orkide, leylak, açık sarı ve gül pembesi 

Çocuk odası  Pembe( kız ), mavi ( erkek ) 

Genç odası Mavi ve yeĢilin tonları 

Oturma odası ġampanya, bej, krem 

Yemek odası Doğal renklerden yararlanılır. Genelde açık ve orta koyuluktaki renkler 

Salon Mavini tonları 

Mutfak Sarı ve tonları 

Banyo Beyaz, mavi, deniz mavisi, turkuaz, mavi-yeĢil, yeĢil 

WC Beyaz veya mavinin tonlar 

Antre BitiĢik odaların renk tonlarında veya yakın renkler 

 

Odalara, mimari yapının stiline ve bireyin isteklerine uygun mobilyalar seçmek 
 

Her odaya ait mobilyalar, mimari yapıya ve bireyin isteklerine göre liste haline 

getirilir. 
 

Oda Adi Kullanilacak Mobilyalar ( Modern veya Klasik ) 

Yatak odası Karyola, komodin, elbise dolabı, Ģifoniyer, tuvalet masası, puf  vs. 

Çocuk odası Elbise dolabı, beĢik veya uygun karyola, Ģifoniyer, komodin, TVvs. 

Genç odası Elbise dolabı, karyola veya kanepe, koltuk, sandalye, çalıĢma masası, 

TVve müzik dolabı, ayna vs. 

Oturma odası Oturma grubu, sandalye, orta ve köĢe sehpalar, TVve müzik dolabı vs. 

Yemek odası Yemek masası, sandalyeler, gümüĢlük, vitrin, müzük dolabı vs. 

Salon Oturma grupları, orta sehpa, TVve müzik dolabı 

Mutfak Mutfak dolapları, tezgah, buz dolabı, fırın, bulaĢık makinesı gibi beyaz 

eĢyalar vs. 

Banyo Küvet, lavabo, banyo dolabı, çamaĢır makinesı , kirli eĢya dolabı, ayna vs. 

Wc Lavabo, klozet-rezervuar, ayna vs. 

Antre Vestiyer, portmanto vs. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Mekân içindeki donatı elemanları, mimarın isteklerine göre kurulmalıdır.  

2. (   ) Mobilyaların mekân içerisine yerleĢtirilmeleri iki amaca yöneliktir. Bunlardan 

birincisi fonksiyonel amaca yönelik, diğeride estetik amaca yöneliktir.   

3. (   ) Mekânın duvarları açık renk ise mobilyalar biraz daha koyu olamalı. Mekân 

içerisindeki bir orta sehpa ise daha koyu, vurgulu ve dikkat çekici olmalıdır. 

4. (   ) Çocuk odası duvar ve donatı renklerinin pembe ve tonlarından olması, bebeğin 

erkek olduğunu vurgular.  

5. (   ) Mobilyalar ; kullanılan mekân içerisindeki boĢ alanları dolduran, ona anlam katan, 

süsleyen ve mekânın amacına, insanların çeĢitli eylemlerine cevap verebilen, fiziksel 

konforu sunan, insan ağırlığını ve çeĢitli eĢyaları taĢıyabilen, saklayan sabit ve 

hareketli eĢyalardır.  

6. (   ) Mobilyalar, yaĢanan mekânın kullanıĢlığını artırır ve aile bireylerinin yapısını ve 

kiĢiliklerini de yansıtır.  

7. (   ) Modern mimarideki bir odanın duvar, tavan ve pencerelerinin oymalı, kemerli, 

süslemeli olması nedeni ile mobilya seçiminde mobilyaların düz çizgili geometrik 

biçimlerde olmasına dikkat edilir.  

8. (   ) Mobilyanın rengi, dokusu, döĢemenin cinsi ve deseni gibi unsurlar, güzellik 

vurgusunu etkiler.  

9. (   ) Aile bireylerinin alıĢkanlıkları ve gereksinimleri mobilya seçiminde dikkate 

alınmaz.  

10. (   ) Mobilyada kullanılan ahĢabın ve yüzey kaplama malzemelerinin kalitesi de 

seçimde önemli faktördür.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Siz de herhangi bir mimari yapı ve proje seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre 

uygulamanızı yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda mekân- mobilya iliĢkisini, mobilya ve mobilya 

gruplarının seçiminde dikkate alınacak noktaları belirleyebileceksiniz. 

 

1. Mimari yapının stilini belirleyiniz. 

2. Mekânı, aile bireylerinden kimin kullanacağını belirleyiniz.  

3. Mekânın rengini belirleyiniz. 

4. Odalara, mimari yapının stiline ve bireyin isteklerine uygun mobilyaları seçiniz.iz. 

 

Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
AĢağıdaki ölçütlere göre çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

Gözlenecek DavraniĢlar Evet Hayir 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Mimari yapı ve proje seçtiniz mi?   

3. Mimari yapının stilini belirlediniz mi?   

4. Mekânı, aile bireylerinden kimin kullanacağını belirlediniz 

mı? 
  

5. Mekânın rengini belirlediniz mi?   

6. Odalara, mimari yapının stiline ve bireyin isteklerine uygun 

mobilyaları seçtiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz “Evet“ ler 

kazandığız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır“ larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 

Tamamı “Evet“ ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında; donatıların net resimleri için mobilyaların net resimlerini, 

mobilya standart ölçülerini ve çizimde dikkat edilecek hususları doğru olarak 

uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:   

 

 Ġç mimari örnek taslak cephe görünüĢ çizimleri ve kullanılan ölçekler 

 Mobilya fabrikalarında mobilya tasarımları 

 Standart donatı ölçüleri 

 

AraĢtırma iĢlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları, iç dekorasyon atölyeleri, 

mobilya fabrikaları, üniversitelerin Mobilya ve Dekorasyon bölümlerindenfaydalanabilirsiz.. 

 

2. DONATILARIN NET RESĠMLERĠ 
 

2.1. Mobilyalar 
 

Mimari planlar üzerinde mobilyaların yerleĢimi yapılırken her bir donatının 

fonksiyonel özellikleri, ölçüleri, grup mobilya iliĢkisi dikkate alınır. Mobilyaların net  

resimleri ( görünüĢ resimleri ) çizilip yükseklik, geniĢlik ve derinlik ölçüleri görünüĢ 

resimleri üzerinde gösterilir. 

 

2.1.1 Antre Mobilyaları 

 
Antre, bir mekân içerisine giriĢ veya mekân içerisindeki odalara geçiĢte kullanılan 

bölümdür. Bu bölümden, mekân içerisine girerken veya odalara geçerken çıkarılması 

gereken dıĢ giyimler ( palto, pardesü, Ģapka, manto, ayakkabı, Ģemsiye …) vestiyer veya 

portmanto adı verilen antre mobilyalarına konulur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 16 

 

ġekil 2.1: Portmanto net resmi 

2.1.2. Yatak Odası Mobilyaları 

 
Uyuma eyleminin gerçekleĢtiği odadır. Bu bölüm, elbise dolabı, karyola, Ģifonyer, puf, 

tuvalet masası ve komodin gibi mobilyalar ile donatılır. 

 

ġekil 2.2: Elbise dolabı net resmi 
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ġekil 2.3: Komodin net resmi 

 

 

ġekil 2.4: Tuvalet masası net resmi 
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ġekil 2.5: Karyola net resmi 

2.1.3. Salon Mobilyaları 
 

Aile bireylerinin birlikte oturma ve konuk ağırlama eylemlerinin gerçekleĢtiği 

konuttaki büyük odadır. Genelde oturma odaları ile aynı fonksiyonlara cevap verdiği için iki 

grubun mobilyaları bir arada ele alınmıĢtır. Bu bölüm, koltuk, sandalye, orta sehpa, TV 

dolabı, salon barları ve vitrin gibi mobilyalar ile donatılır. 

 

ġekil 2.6 : Koltuk net resmi 
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ġekil 2.7: Vitrin net resmi 
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ġekil 2.8 : Orta sehpa net resmi 

2.1.4. Genç Odası Mobilyaları 

 
Uyuma, çalıĢma, dinlenme eylemlerinin gerçekleĢtiği odadır. Genelde 12-24 yaĢ 

grubunun kullandığı ve daha hareketli ve canlı mobilyalar ile donatılır. 

 

ġekil 2.9 : Bilgisayar masası ve kitaplık net resmi 
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ġekil 2.10: Ġki kapaklı elbise dolabı net resmi 

2.1.5. ÇalıĢma Odası Mobilyaları 
 

Kitap okuma, yazma, çizim yapma vs. çalıĢmaların yapıldığı odalardır. ÇalıĢma 

masası, çalıĢma koltuğu - sandalyesi, kitaplık, orta masa, konuklar için koltuk ve sandalye 

gibi mobilyalar ile donatılır. 
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ġekil 2.11: ÇalıĢma masası net resmi 

 

ġekil 2.12: Kitaplık net resmi 
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ġekil 2.13: ÇalıĢma koltuğu net resmi 

2.1.6. Mutfak Mobilyaları 
 

Yemek hazırlama, piĢirme, yemek yeme, piĢirme ve hazırlama malzemelerini saklama 

eylemleri için mekân içerisinde ayrılmıĢ bölümdür. Yemek masası, yemek sandalyesi, büfe, 

servis arabası ve mutfak dolapları gibi mobilyalar ile donatılır.  
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ġekil 2.14 : Yemek masası net resmi 

 

ġekil 2.15 : Sandalye net resmi 
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ġekil 2.16 : Mutfak net resmi 

2.1.7. Banyo Mobilyaları 
 

Genelde banyo ve vücut temizliğinin yapılması için mekân içerisinde ayrılmıĢ 

bölümdür. Hilton lavabolar, çamaĢır dolapları gibi mobilyalar ile donatılır.  
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ġekil 2.17 : Hilton lavabo net resmi 

2.1.8. Büro Mobilyaları 
 

Genelde iĢ ve hizmet amacı için tasarlanmıĢ bölümlerdir. ÇalıĢma, bilgisayar ve 

sekreter masaları, kitaplıklar, orta sehpa, konuk koltukları, vestiyer, çalıĢma koltuğu ve 

sandalyesi gibi mobilyalar ile donatılır. 
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ġekil 2.18 : Bilgisayar masası net resmi 

 

ġekil 2.19 : Büro dolabı kombinasyonu net resmi 

2.2. Mobilya Standart Ölçüleri 
 

Donatı elemanlarının ölçülerinin belirlenmesinde, mekân boyutlandırma-larında ( 

yükseklik, geniĢlik, derinlik ), fonksiyon alanlarının belirlenmesi ve düzenlenmesinde insan 

vücut ölçüleri temel kaynaktır. Donatı elemanlarının net resim, cephe görünüĢ, kesit resim ve 

perspektiflerinin çiziminde standart ölçüleri bilmek ve uygulamak proje ve üretimde büyük 

kolaylık sağlamaktadır. Donatıların ölçüleri tüm dünya ülkelerinde aynı olmalıdır. ĠĢin takibi 

ve onarımı veya sonradan yapılması gereken herhangi bir eklentide ölçü bütünlüğü olmalıdır. 

Standartlar, üretim açısından; ürün planlama ve geliĢtirme, stokların kontrolü, uygun kalitede 

seri üretim, kayıpların en az seviyeye indirilmesi, verimliliğin artırılması, maliyetin 

düĢürülmesi gibi yararlar sağlamaktadır. Günümüzde modern mobilyanın yaygınlaĢması, 

modüler sistemi zorunlu kılmıĢtır. Modüler sistemde donatılar, dünya standartları 

doğrultusunda üretilmektedir. Bu sistemde sadece ölçüde değil, bunun yanı sıra renk, desen, 

doku ve kalitede de standart vardır. 
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2.2.1. Yatak Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
Karyola Ölçüleri 

 

 Tek kiĢilik karyola  

Boy……..: 190 – 200 cm 

GeniĢlik..:   90 – 100 cm  

 

 Çift kiĢilik karyola  

Boy…….: 190 – 200 cm 

GeniĢlik..: 140 – 160 cm   

Bu ölçü , günümüzde mekânın büyüklüğüne göre 200 cm’ ye kadar çıkmaktadır. 

Karyolanın yuvarlak olması halinde de çap olarak 200 - 220 cm olmaktadır.   

 

 Karyola baĢlığı  

Yatak seviyesinden sonra en az 25 cm veya daha yüksek olur.  

 

 Karyola Ayak Tablası   

Yatak seviyesinden 15 cm veya daha yüksek olabilir. Günümüz modern 

mobilyalarında ayak tablası yatak seviyesinin altında da yapılmaktadır. 

 

 Yatak yüksekliği  
38 – 40 cm ( Yerden yatağın üst noktasına kadar ) 

 

 Karyola kayıtlarının yerden yyüksekliği:  

32 – 36 cm 

 

 Yatağın kayıtlardan yyüksekliği: 

 4 – 6 cm  

 

Karyola iç ölçüleri, yatak ölçülerinden 2 – 3 cm daha fazla olmalıdır. 

 

 Komodin 

 

Yükseklik : 60 cm 

GeniĢlik    : 50 cm 

Derinlik     : 32 – 36 cm 

 

 Tuvalet Masası 
 

Yükseklik :  45’ cm den fazla olur. 

Derinlik    :  40 – 50 cm 

GeniĢlik   :  Ġki taraftaki dolap ve çekmece bölümleri arasındaki boĢluk        ( ayak 

boĢluğu) 60 cm olur. Çekmece veya dolap yapılacaksa bu ölçüye ilave edilir. 

Ayna yüksekliği: Aynanın en üst noktası yerden an az 125 cm yükseklikte olmalıdır. 



 

 29 

 Puf 
 

Yükseklik : 45 cm 

GeniĢlik ( oturma yüzeyi ) : 40 x 40 cm – 45 x 45 cm ( kare puf ), daire puf için ise 

çapı 48 – 50 cm arasında değiĢir. 

 

 ÇamaĢır Dolabı ( Ģifonyer ) 

 

Yükseklik….. ….: 90 – 100 cm 

Derinlik…………: 45 – 50 cm 

Boy ( uzunluk ) : 90 – 110 cm 

 

 Elbise Dolabı 

 

Yükseklik : 180 – 190 cm 

Derinlik : 60 cm 

GeniĢlik : Kapak sayısına göre değiĢir. 

 Ġki kapaklı  : 60 + 60 : 120 cm 

 Üç Kapaklı : 50 + 50 + 50 : 150 cm veya 55 + 55 + 55 : 165 cm 

 Dört , beĢ ve daha fazla kapak olacak ise : 45 cm x kapak sayısı 

 

2.2.2. Yemek Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

 Yemek Masası 

 

Yükseklik : 78 cm             Yuvarlak masalarda: 

  

GeniĢlik    : 80 – 105 cm                        Yükseklik : 78 cm 

 

Uzunluk    : 50 – 60 cm x kiĢi sayısı            Çevre       : 60 cm x kiĢi sayısı  

 

   

 

 Yemek Odası Sandalyesi 

 

Oturma yüksekliği: 44 – 46 cm   ( DöĢeme kalınlığı dahil ) 

Oturma geniĢliği   :  42 – 44 cm 

Oturma derinliği    : 44 – 47 cm 

Toplam yükseklik  : 80 – 90 cm 

 Arkalık eğimi         : 5 – 8 cm 
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 Konsol 
 

Yükseklik :    80 cm 

GeniĢlik    : 120-180 cm 

Derinlik    :    45 cm 

 

 

 Vitrin 
 

Yükseklik :   170 cm 

GeniĢlik    :   105 cm 

Derinlik    :      32 cm 

 

 Servis Arabası 

 

Yükseklik  : 65 – 75 cm 

GeniĢlik     : 42 – 50 cm 

Uzunluk ( boy ) : 65 – 70 cm 

 

2.2.3. ÇalıĢma Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

 ÇalıĢma Masası 
 

Erkekler için:                                                   Kadınlar için:  

 

Yükseklik  :   74 – 78 cm                           70 – 74 cm 

GeniĢlik  :   75 – 85 cm                           75 – 85 cm 

Uzunluk  : 140 – 200 cm                     140 – 200 cm 

 

 

 Büro Masalarında: 

Yükseklik  :   70 – 85 cm 

GeniĢlik  :   75 – 85 cm 

Uzunluk  : 140 – 200 cm 

 

 Orta Sehpa 

 

Yükseklik  :   36 -   38 cm 

GeniĢlik  :   45 -   60 cm 

Uzunluk  :   70 - 120 cm 
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 Küçük Boy ( KöĢe ) Sehpa 

 

Yükseklik  :   36 - 38 cm 

GeniĢlik  :   45 - 60 cm 

Uzunluk  :   45 - 60 cm 

 

 

 Kitap Dolabı 

 

Yükseklik : 100 – 180 cm 

GeniĢlik    : 80 – 100 – 120 cm ( Malzemenin cinsine ve direncine göre değiĢir ) 

Derinlik     : 25 – 30 – 35 cm  

Raf aralığı : 30 – 35 cm ( Kitap boyutları ile ilgilidir. Kitap boyutları ile ilgili 

herhangi bir standart saptanmadığından boyutlar çok değiĢkendir. ) Kitaplık derinliği   nin 

saptanmasında büyük boy yayınların geniĢliği esas alınır. 

 

Büyük boy ansiklopediler :  34 x  26 cm 

Orta boy ansiklopediler     :  31 x 24 cm 

Küçük boy ansiklopediler  : 27 x  22 cm 

Dergiler                              : 34 x 26 cm 

Büyük boy kitaplar             : 24 x 16 cm 

Orta boy kitaplar                : 20 x 14 cm 

Küçük boy kitaplar             : 17 x 12 cm 

 

 ÇalıĢma Koltuğu ( Döner Koltuk ) 

 

Oturma yüksekliği: 42 en alt –   55 cm en üst ( DöĢeme kalınlığı dahil ) 

Oturma geniĢliği   :  45–    50 cm 

Oturma derinliği    : 47 -    54 cm 

Toplam yükseklik  : 82 - 118 cm 

Arkalık eğimi         :    8 -   12 cm 

Kolçak yüksekliği:  12 –   20 cm 

 

 ÇalıĢma Sandalyesi 

 

Oturma yüksekliği::        45 cm ( DöĢeme kalınlığı dahil ) 

Oturma geniĢliği   :  42 - 44 cm 

Oturma derinliği    : 42 - 45 cm 

Toplam yükseklik  : 78 - 88 cm 

Arkalık eğimi         :    5 -  8 cm 



 

 32 

2.2.4. Oturma Odası- Salon Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

 Hafif DöĢemeli Koltuklar 

 

Oturma yüksekliğii:: 40 - 43 cm ( DöĢeme kalınlığı dahil ) 

Oturma geniĢliği   :  45– 55 cm 

Oturma derinliği    : 48 -  50 cm 

Toplam yükseklik  : 90 - 93 cm 

Arkalık eğimi         :   8 - 12 cm 

Kolçak Yüksekliğii:  16 –20 cm 

 

 Ağır DöĢemeli Koltuklar 

 

Oturma yüksekliğ : 28 - 37 cm ( DöĢeme kalınlığı dahil ) 

Oturma geniĢliği   :  48 - 54 cm 

Oturma derinliği    : 52 - 56 cm 

Toplam yükseklik  : 74 - 83cm 

Arkalık eğimi         : 16 - 20 cm 

Kolçak yüksekliği::  16 –20 cm 

 

 Dinlenme Koltuğu 

 

Oturma yüksekliği:: 29 – 34 cm ( DöĢeme kalınlığı dahil ) 

Oturma geniĢliği   :  58 - 65 cm 

Oturma derinliği       : 54 - 62 cm 

Toplam yükseklik  : 74 - 83cm 

Arkalık eğimi         : 32 - 35 cm 

Kolçak yüksekliği::  16 –20 cm 

 

 Sandalye ( oturma amaçlı ) 

 

Oturma yüksekliği: 42 - 45 cm ( DöĢeme kalınlığı dahil ) 

Oturma geniĢliği   :  43 - 45 cm 

Oturma derinliği       : 43 - 45 cm 

Toplam yükseklik  : 78 - 90 cm 

Arkalık eğimi         :   8 - 10 cm 

 

 Orta Sehpa 

 

Yükseklik  :   36 -   38 cm 

GeniĢlik  :   45 -   60 cm 

Uzunluk  :   70 - 120 cm 



 

 33 

 Küçük Boy ( KöĢe )Sehpa 

 

Yükseklik  :   36 - 38 cm 

GeniĢlik  :   45 - 60 cm 

Uzunluk  :   45 - 60 cm 

 

 TV Sehpa 

 

TVsehpalarında dikkat edilecek en önemli kural, kiĢi koltuğa oturduğunda göz 

seviyesi ile TVnin merkezi aynı yükseklikte olmalıdır. Anatomide ve resim, heykel, mimari 

gibi sanat dallarında normal bir erkek boyu 175 cm olarak kabul edilir. Bu kural 

doğrultusunda oturmuĢ bir insanın yerden yüksekliği:yaklaĢık 137 cm, göz seviyesi de 125 

cm civarındadır. Bu bilgiler doğrultusunda TVsehpası hazırlanır. 

 

Yükseklik : 60 – 75 cm ( TV’ nin boyutları ile orantılı değiĢir.) 

GeniĢlik : 60 – 70 – 80 – 90 cm ( TV’ nin boyutları ile orantılı değiĢir.) 

Derinlik : 35 – 45 cm (LCD ve plazma TV’ lerde Derinlik az tutulabilir.) 

 

2.2.5. Çocuk Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

ÇOCUK ODASI MOBĠLYALARINDA YAġ DAĞILIMINA GÖRE STANDART 

ÖLÇÜLER 

YAġ 
OTURMA 

YÜKSEKLĠĞĠ 

MASA 

YÜKSEKLĠĞĠ 

YATAK 

BOYU 

YATAK 

GENĠġLĠĞĠ   

( TEK ) 

YATAK 

GENĠġLĠĞĠ    

( ÇĠFT ) 

2 – 3 25 – 30 45 – 50 140 65 – 70 - 

3 – 6  30 – 32 50 – 57  160 70 – 75 - 

6 – 8 37 – 38 62 – 65  170 75 – 80 120 

8 – 10 38 – 40 68 – 70 180 80 – 90 140 

10 - 12 42 – 44 72 – 73  190 90 - 100 170 

 

 Ranza 

 

Yükseklik   : 180 cm 

GeniĢlik      : 98 – 100 cm 

Uzunluk ( boy )  : 208 – 210 cm 

Yan travers ( yan kayıt ) geniĢliği  : 20 cm 

Yan traversin ( yan kayıt ) yerden yüksekliği: :  15 – 20 cm  
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2.2.6. Antre Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

 Portmanto yüksekliği:180 cm’den baĢlar. Mevsim dıĢı ayakkabıların veya fazla 

eĢyaların konulması için yukarı kısımda da dolap olması düĢünülüyorsa bu 

durumda yükseklik artırılarak tavana kadar çıkarılabilir. Portmanto 

yüksekliklerinin genelde kapı pervazları seviyesinde olması     ( ortalama 200 – 

210 cm ) görünüĢ güzelliği sağlamak için aranan bir özelliktir. 

 Askıya takılmıĢ orta boy bir paltonun yüksekliği:120 cm dir. Buna göre askı 

yüksekliğiinin yerden veya dolap üstünden itibaren en az 120 cm olması 

gerekir. 

 

 Ayakkabı dolaplarının derinlikleri 33 – 35 cm, sürme kapaklı dolaplarda ise 38 

cm den aĢağı olmaz. Ancak ayakkabılar eğimli bir Ģekilde yerleĢtirilecek Ģekilde 

dizayn edilecek ise bu ölçü 26 cm ye kadar düĢürülebilir.  

 ġapkalık rafları, geniĢliği 18 cm den baĢlayarak daha geniĢ yapılabilir. 

 Aynaların biçim ve boyları ne olursa olsun, üst kenarları, ortalama göz 

yüksekliği:160 cm ye, saç tuvaleti ve Ģapka kontrolü için en az 10 cm eklenerek 

170 cm den aĢağı olmamalıdır. 

 ġapkalık rafı ile askılık arasında en az 8 cm boĢluk bırakılmalıdır. 

 

2.2.7. Mutfak Dolaplarında Standart Ölçüleri 
 

Tezgah yüksekliği:( mermer kalınlığı dahil ) : 90 – 95 cm 

Tezgah derinliği    : 60 -65 cm 

Alt dolap yüksekliğii : 85 – 90 cm 

Alt dolap derinliği    : 58 – 60 – 62- (70 cm alt dolap içinde bulaĢık 

makinesı  konulacak ise ). 

Baza yüksekliğii : 8 cm 

Alt ve üst dolap arası boĢluk : 60 – 65 cm 

Tezgah tablası çıkıntısı ( alt dolaba göre ) damlalıklı : 5 cm 

 

Üst dolabın yerden yüksekliği:( üst dolabın alt kenarı ) : 150 cm 

Üst dolap yüksekliğii  : 60 – 100 cm 

Üst dolap derinliği     : 30 – 35 – 38 cm 

 

Boy dolap derinliği    : 58 – 62 cm 

Boy dolap geniĢliği : 35 – 62 cm  

 

Dolap kapak geniĢlikleri : 25 – 60 cm 

 

Fırın boĢluğu  : 62 – 65 cm 
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2.3. Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar ( Net Resim Çiziminde ) 

 

Donatıların net resimlerinin çiziminde bilinmesi gereken önemli noktalar, donatının 

hangi mobilya grubu içerisinde yer aldığı, nerede kullanılacağı ve en önemlisi de donatıların 

standart ölçüleridir. 

 

Teknik resimde bir donatının net resminin çizimine baĢlarken önce çizilecek resmin 

niteliğine ve niceliğine uygun bir kağıt seçilir. Masaya bağlanan kağıdın üzerinde 

görünüĢlerin yeri ve dağılımı hafif çizgilerle etüd edilir. 

 

Donatıların net resimleri çizilirken Ģu noktalara dikkat edilir. 

 

 Levhanın çevresinde yaklaĢık olarak birbirlerine denk ve resmin büyüklüğü ile 

orantılı boĢluklar bulunmalıdır. 

 GörünüĢler, bir tarafa yığılmıĢ gibi durmamalı; bütün yüzeye dengeli olarak 

dağılmalıdır. 

 Çizime genel olarak ön görünüĢten baĢlanmalıdır. 

 Ön görünüĢler zorunlu olmadıkça kesilmez ve bütün olarak çizilmeye çalıĢılır. 

 Simetrik iĢlerin yarısı çizilebilir. Büyük ölçüdeki iĢlerin ön görünüĢleri 

kısaltmalarla küçültülür. 

 Gösterilmeyen fakat açıklanması gereken ayrıntılar, en uygun olan görünüĢte, 

kesik çizgilerle belirtilir. 

 ĠĢin 1/10 ölçekli net resmi, levhanın en uygun görülen bir boĢluğuna 

çizilmelidir. 

 Net resmin ölçülendirilmesinde ölçü çizgileri ve rakamları, ölçeğe uygun 

boyutlarda çizilir ve yazılır. Fakat ölçüler yazılırken herhangi bir değiĢiklik 

yapılmadan gerçek değerler yazılır. 

 Ölçü rakamları, ölçü çizgisinin üstüne ve soluna yazılır. 

 Üst görünüĢler ön görünüĢün altına, yan görünüĢler ise ön görünüĢün sağına 

çizilir. Sadece oturma grubu içindeki koltuk, sandalye, yataklı divan gibi 

donatıların üst görünüĢleri, arkalık eğimlerinin doğru ve hatasız olarak 

çizilebilmesi için yan görünüĢün altına çizilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çizim ortamını hazırlayınız.  

 Çizim için mekân seçiniz.iz. ( iç mekân 

dekorasyon proje çizim atölyesi ) 

 Çizim için uygun sıcaklık ve hijyenli 

ortam hazırlayınız. 

 Ses ve gürültü yalıtımını sağlayınız. 

 Uygun aydınlatmayı sağlayınız. 

 Teknik resim araç-gereçlerini 

hazırlayınız. 

 

 Eskiz donatı yerleĢim planını ve cephe 

çizimlerini inceleyiniz. 

 

 Eskiz donatı yerleĢim planı üzerinde 

donatıları ve ölçülerini ( geniĢlik ve 

derinlik ) inceleyiniz. 

 Cephe görünüĢ çizimleri üzerinde 

donatıların ayrıntılarını ve ölçülerini 

(yükseklik ve geniĢlik )  inceleyiniz. 

 Eskiz donatı yerleĢim planını üzerindeki 

mekânlara ait donatıları ( mobilyaları ) 

belirleyiniz. 

 Mekân içerisindeki bölümlerde 

(odalarda) kullanılan mobilyaları 

inceleyiniz. 

 Çizimde kullanılacak ölçekleri belirleyip 

uygulayınız. 

 Çizilecek donatıların, cephenin bakıĢ 

açısı kapsamında olmasına dikkat 

ediniz. 

 Çizimini ( net resmini ) yapacağınız 

donatının ön, yan ve üst görünüĢünü 

çiziniz. 

 1 / 10 ölçek kullanarak net resmi çiziniz. 

 Net resmini çizdiğiniz donatıyı 

ölçülendiriniz. 

 Ölçü rakamlarını - yazılarını ölçeğe 

uygun ve ölçü çizgisinin üstüne veya 

soluna yazınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Kullanılacak araç ve gereçler:  

 

 Çizim araç ve gereçleri 

 Mimari proje 

 Eskiz donatı yerleĢim planı 

 Eskiz cephe çizimleri 

 Mobilya katalogları 

 

ĠĢlem basamakları doğrultusunda aĢağıda perspektifi verilen elbise dolabının net 

resmini çiziniz. 

 

ġekil 2.20: Elbise dolabı perspektifi 

 

 



 

 38 

 

ġekil 2.21: Elbise dolabı net resmi 

 

 Çizim ortamı hazırlanır.  

 

Çizim yapılacağı uygun mekân seçilir ( iç mekân dekorasyon proje çizim atölyesi ). 

Uygun sıcaklık ve hijyenli ortam hazırlanır. Ses ve gürültü yalıtımı, uygun aydınlatma 

sağlanır. Teknik resim araç-gereçleri hazırlanır. 

 

 Eskiz donatı yerleĢim planı ve cephe çizimleri incelenir. 

 

Eskiz donatı yerleĢim planı üzerinde donatılar ve ölçüleri ( geniĢlik ve derinlik ) 

incelenir. Cephe görünüĢ çizimleri üzerinde de donatıların ayrıntıları ve ölçüleri ( yükseklik 

ve geniĢlik ) incelenir. 

 

 Eskiz donatı yerleĢim planını üzerindeki mekânlara ait donatılar ( 

mobilyaları ) belirlenir. 

 

Öreneğin, yatak odasında kullanılan mobilyalar, elbise dolabı, komodin, karyola, 

Ģifonyer, tuvalet masası, puf gibi. 
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 Çizimde kullanılacak ölçekler belirlenip uygulanır. 

 

Mobilya net resimleri 1 / 10 ölçeğinde çizilir. Fakat ölçülendirme yapılırken ölçü 

çizgisi üzerine mobilyanın gerçek ölçüleri yazılır. Çizim ölçeği genelde yan görünüĢün altına 

ölçeğe uygun yazılır. 

 

 Çizimi yapılacak donatının ön, yan ve üst görünüĢü ( net resmi) çizilir. 

 

Genelde çizime ilk önce ön görünüĢten baĢlanılır. Ön görünüĢün sağına yan görünüĢ, 

altına da üst görünüĢ çizilir. Sandalye, koltuk ve divan gibi mobilyalarda üst görünüĢ 

arkalığın eğiminden dolayı hatasız çizim için yan görünüĢün altına çizilir. 

 

 Net resmi çizilen donatı ölçülendirilir. 

 

Ölçü rakamları yazıları ölçeğe uygun ve ölçü çizgisinin üstüne veya soluna yazılır. 

Mobilyaların imalatında hataları en aza indirgemek için bütün ayrıntıların ölçüleri mutlaka 

belirtilmelidir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Mobilyaların net  resimleri ( görünüĢ resimleri ) çizilip………., ………. ve ………… 

ölçüleri görünüĢ resimleri üzerinde gösterilir. 

2. ………, bir mekân içerisine giriĢ veya mekân içerisindeki odalara geçiĢte kullanılan 

bölümdür. 

3. Modüler sistemde donatılar, dünya standartları doğrultusunda üretilmektedir. Bu 

sistemde sadece ölçüde değil, bunun yanı sıra ………, ……….., ……… ve kalitede 

de standart vardır. 

4. Yemek masası yüksekliği:….. cm’ dir. 

5. Çocuk odası mobilyalarında 6-8 yaĢ grubunda oturma yüksekliği:yaklaĢık ………. 

cm’ dir. 

6. GörünüĢ çizimlerinde gösterilmeyen, fakat açıklanması gereken ayrıntılar, en uygun 

olan görünüĢte ……….. çizgilerle belirtilir. 

7. Donatıların net resimlerinin çizimlerinde ………. ölçek kullanılır. 

8. Net resmin ölçülendirilmesinde, ölçü çizgileri ve rakamları …….. uygun boyutlarda 

çizilir ve yazılır. Fakat ölçüler yazılırken herhangi bir değiĢiklik yapılmadan …….. 

değerler yazılır. 

9. Ölçü rakamları, ölçü çizgisinin ……… ve …….. yazılır. 

10. Oturma grubu içindeki koltuk, sandalye, yataklı divan gibi donatıların üst görünüĢleri, 

arkalık eğimlerinin doğru ve hatasız olarak çizilebilmesi için …………görünüĢün 

altına çizilir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMA TESTĠ 
 

Siz de herhangi bir mobilya seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre net resim 

çizimi uygulamanızı yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda ölçülerine, ölçeğe ve çizim kurallarına uygun 

mobilyanın net resmini çizebileceksiniz. 

 

 Mobilya seçiniz.iz. 

 

AraĢtırmalarınız için ; 

 

 Mobilya fabrikaları 

 Mobilya mağazaları 

 Mobilya katalogları 

 Mobilya arge büroları 

 Ġç mekân dekorasyon atölyeleri 

 

 Net resim çizimi yapılacak mobilyanın ölçülerini belirleyiniz. 

 Net resim çizimi yapılacak mobilyanın ayrıntılarını tespit ediniz. 

 Çizim ölçeğini belirleyiniz. 

 Uygun çizim araç – gereçleri kulanarak mobilya net resmini ( görünüĢlerini ) 

çiziniz. 

 

Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 

1. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

2. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

3. Net resmi çizilecek mobilya ile iligili ayrıntıları ve ölçüleri  

tespit ettiniz mi ? 
  

4. Mobilyanın net resmini 1 / 10 ölçekli ve kurallara uygun 

çizdiniz mi? 
  

5. Mobilyanın net resmini ölçülendirdiniz mi?   

6. Çizim ölçeğini net resmin sağ alt köĢesine yazdınız mı?   

7. Ölçü, ölçek ve ayrıntıları kontrol ettiniz mi?   

 

AĢağıdaki ölçütlere göre çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz „Evet“ ler 

kazandığız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır“ larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 

Tamamı “Evet“ ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

 

Uygun ortam sağlandığınd net resim üzerinde, doku ve doku çeĢitlerini, dokuların 

yaratılma biçimlerine göre çeĢitlerini, dokunun etkilerini belirleyip uygulayabileceksiniz.  

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 

 ÇeĢitli mobilyaların doku yapısı, 

 Ġç Mimarlık bürolarında ve mobilya fabrikalarının arge bölümlerinde örnek 

doku uygulaması yaplmıĢ net resim çizimleri. 

 Doku ve doku çeĢitleri ile ilgili kaynaklar. 

 

AraĢtırma iĢlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları, iç dekorasyon atölyeleri, 

mobilya fabrikaları, mobilya arge büroları, üniversitelerin Mobilya ve Dekorasyon 

bölümlerinden faydalanabilirsiniz. 

 

3. NET RESĠMLER ÜZERĠNDE DOKU 

ÇALIġMASI 
3.1. Doku 
 

Bir objenin görme ve dokunma duyusu ile algılanabilen yüzey kalitesine doku denir. 

Obje, mobilya ve mimari düzlemlerin yüzey özellikleridir. Doku pürüzlü veya düz, parlak 

veya mat, sert veya yumuĢak, seyrek veya sıkı gözenekli olabilir. Bir mekânın zemini 

seramik, ahĢap veya halı ile kaplandığında ( döĢendiğinde ) kullanılan dokuya bağlı olarak 

özelliği değiĢebilir. YaĢadığımız dünya içerisinde dokuyu pek çok örneklerde görmek 

mümkündür. Örneğin; yiyeceklerimizde ( portakal, karpuz, yumurta gibi yiyeceklerimizin 

kabukları vs. ), giysilerimizde ( kadife, kumaĢ, keten, kot gibi giysiler ), yaĢadığımız 

mekânlarda ( duvarlar, pencere camı, alçılı yüzeyler, boyalı yüzeyler, seramik, mermer, 

ahĢap kaplı yüzeyler vs. ) çok geniĢ bir doku kolleksiyonu görebiliriz. 
 

3.1.1. Önemi ve Gereği 
 

Dokular, objelerin veya yüzeylerin genel yapısı hakkında bilgi edinmemizi sağlar. 

Objenin veya yüzeyin sert – yumuĢak, düz – pürüzlü, sıcak – soğuk oluĢları ve hattat 

objelerin taĢ, kumaĢ, ahĢap, cam, halı, seramik vs. oluĢlarıyla ilgili bilgilerde sunar. 

Yüzeylere estetik değerler katarlar. Doku uygulamaları, mekânı olduğundan daha farklı 

gösterdiği için iç dekorasyonda önemli bir yeri vardır. Örneğin; düz dokular mekânı soğuk, 

pürüzlü, girintili çıkıntılı, dalgalı yüzeyler ise daha sıcak gösterir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 44 

3.1.2. Dokunun kullanımı 
 

Doku, bir objeye, iç veya dıĢ mekâna, mobilyaya, bahçenin peyzajına estetik değer ve 

karakter verebilir. Bazı alanlarda oldukça fazla kullanılır. Öreneğin, güzel sanatların 

tümünde fazlaca göze çarpar. 

 

Dokunun yüzeylerde uygun olarak kullanılması kiĢilerin yaratıcılığına bağlıdır. 

Duvarlar, döĢemeler ve mobilyalar üzerindeki farklı dokulu alanlardan oluĢan odalar ince ve 

zengin etki yaratacak Ģekilde dizayn edilebilir. Odaların genel etkisine katkıda 

bulunduğundan ( estetik ve fiziksel değer katması ), herhangi tek parçanın dokusu ayrı olarak 

düĢünülmemelidir.  

 

Bir konutta, orta dokulu olan ceviz hem maunla hem de açık tip meĢe ile birlikte 

kullanılabilir. Maunla ipek, saten, kadife, büyük güllü desenler, derin tüylü halılar ve pirinç 

gibi zarif dokular uygun düĢer. MeĢe ile kabartma çizgili kumaĢlar, büyük Ģekilli ketenler ve 

demir gibi kaba dokulu olanlar daha uygun olarak kullanılır. 

   

ġekil 3.1 : AhĢap ve kumaĢ doku çalıĢması 
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Fotoğraf 3.1 : Ceviz ağacı dokusu 

 

Fotoğraf 3.2: Akasya ağacı dokusu 
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3.2. Doku ÇeĢitleri 

 
Doku, gerçek, görsel ve devingen olarak üç Ģekilde ele alınabilir. 

 

3.2.1. Gerçek Doku  
 

Dokunma duyusuyla algılanan dokulara gerçek doku denir. Herhangi bir yüzeyin 

nasıl bir dokuya sahip olduğunu ilk önce dokunma yoluyla edindiğimiz bilgiler 

doğrultusunda ifade ederiz. Pürüzlü, pürüzsüz, sert, yumuĢak, kaygan, kaba, ince vs. 

nitelikler dokunarak algılanan dokuları belirmek için kullanılır. Bir kumaĢın seçiminde en 

etkili sonucu dokunarak alırız. 

 

Fotoğraf 3.3: Ġri gözenekli sıvanmıĢ duvar dokusu 

 

3.2.2. Görsel Doku 
 

IĢığın etkisiyle gözle algılanan dokuya görsel doku denir. Gözenekli, girintili, 

çıkıntılı, engebeli yüzeylerde küçük gölgeler oluĢur.Parlak yüzeyler ( vernikli ve cilalı ) ıĢığı 

yansıtır, mat yüzeyler ise ıĢığı yutar. Yüzeylerin dokusu, tıpkı renk ve biçimlerde olduğu gibi 

algılanır. Görsel doku aldatıcı ( ıĢığın geliĢ acısına göre değiĢir ) ada baĢkalaĢmıĢ olarak da 

nitelendirilir.  



 

 47 

 

Fotoğraf 3.4: Alçı vazo dokusu 

                       

Fotoğraf 3.5: ĠĢlenmiĢ derinin ıĢığı yansıtması      Fotoğraf 3.6: Vernikli yüzeyin ıĢığı yansıtması 
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3.2.3. Devingen Doku 
 

Dokunmanın mümkün olmadığı ve yanlızca görsel olarak algılanan dokulara 

devingen doku denir. Suya atılan taĢın su yüzyinde oluĢturduğu devinimden dolayı  yüzeyde 

oluĢan dokuya dokunulamaz. Su yüzeyinde düzenli düzensiz dalgalar oluĢur. Geçici bir süre 

ile yeni bir yüzeye sahip olur. Bu yeni bir dokudur. Daha sonra eski haline geri döner ve 

düzgün pürüzsüz bir yüzey halini alır. 

 

3.3. Dokuların Yaratılma Biçimlerine Göre ÇeĢitleri 
 

Dokular yaratılma biçimlerine görede sınıflandırılabilir. Bunlar yapısal doku ve 

dekoratif doku olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

3.3.1. Yapısal Doku 
 

Yapısal doku, nesnenin yapıldığı malzeme ile tanımlanır. Örneğin; Nikalajın veya 

formikanın ıĢığı yansıtması veya kumaĢ dokumaların ıĢığı absorbe ( yutma ) özelliği gibi. 

       

Fotoğraf 3.7: KumaĢın ıĢığı absorbe etmesi                 Fotoğraf 3.8: Granitin ıĢığı yansıtması 

3.3.2. Dekoratif ( DıĢ ) Doku 
 

Dekoratif doku, nesnelerin esas yapısının üzerine çeĢitli uygulamalar ile birĢeyler 

eklemektir. Örneğin, mobilya oymaları, dekoratif süslemeler ve kakmalar gibi (ġekil : 28-

29). 
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Fotoğraf 3.9: Oymalı sandık 

 

Fotoğraf 3.10: Oymalı koltuk ( klasik ) 
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3.4. Dokunun Etkileri 

 

Dokunun çeĢitli etkileri vardır. Bunlar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 

3.4.1. Fiziksel etki. 
 

Dokunduğumuz nesnelerin özelliklerini ve yapısını algılamamızdır. Çok sert ve 

pürüzlü yüzeylere dokunduğumuzda rahatsızlık hissederiz. Eğer nesnelerin yüzeyleri çok 

düz ise kayganlık ve soğukluk hissi uyandırabilir. 

 

3.4.2. IĢığın Yansıması ve Formun OluĢması 

 

CilalanmıĢ mobilya yüzeyleri,cam, nikelajlı metal veya saten gibi çok düz malzemeler 

ıĢığı parlak olarak yansıtır. Ġlgi odağı olurlar. Bu nesnelerin renkleri belirgin ve kuvvetlidir. 

Az pürüzlü yüzeylerde ıĢınlarda kırılmalar olduğundan bu yüzeyler ıĢığı absorbe eder. 

Örneğin, tuğla duvar, serpme sıva yapılmıĢ duvar yüzeyi ıĢığı absorbe eder. 

 

3.4.3. Bakımı  

 

Yüzeylerin temizlenmesi iĢidir. Parlak yüzeylerin temizlenmesi rahattır. Fakat lekeleri 

çok gösterir. Pürüzlü yüzeylerin temizlenmesi daha zordur. Parlak yüzeylere oranla kiri daha 

az gösterir. Uygun kimyasal temizlik malzemeleri  ile pürüzlü ve parlak yüzeyler rahatlıkla 

temizlenebilir. 

 

3.4.4. Estetik ve Karakter 
 

Yüzeylerdeki dokunun yapısı, bulunduğu dönemin estetik ve karakterini yansıtır. 

Örneğin, mimari yapıda bulunan eski, yıpranmıĢ ahĢap bir kolon ( direk ) veya el dokuması 

bir halı kendi döneminin estetiğini ve karakterini yansıtır. Mobilya yüzeylerine yapılan 

motifler, oymalar, kakmalar döneminin stilini, estetiğini ve karakterini belirler. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 AhĢap dokuları araĢtırıp gerekli verileri 

toplayınız. 

 Kereste ve mobilya fabrikalarında, 

mobilya kataloglarında ve yaĢadığınız 

mekânda  ahĢap malzemelerin dokusunu 

inceleyin 

 Doku çalıĢması yapılacak mobilyanın 

net resmini çiziniz.  
 Net resim çizim kurallarını uygulayın. 

 Uygun kalemler kullanarak net resim 

üzerinde doku çalıĢması yapınız. 

 H ve B serisi kalemler kullanarak net 

resim üzerinde doku çalıĢın 

 

 

Kullanılacak araç ve gereçler:  

 

 Çizim araç ve gereçleri, 

 Net resimler, 

 Doku ile ilgili kaynaklar, 

 Mobilya katalogları, 

 

 

Yukarıdaki iĢlem basamakları doğrultusunda net resim üzerinde gerçek doku çalıĢması 

yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ġekil 3.2: Elbise dolabı net resmi 
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ġekil 3.3: Elbise dolabı net resmi üzerinde doku çalıĢması 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bir objenin görme ve dokunma duyusu ile algılanabilen yüzey kalitesine doku 

denir.  

2. (   ) Bir mekânın zemini seramik, ahĢap veya halı ile kaplandığında ( döĢendiğinde ) 

kullanılan dokuya bağlı olarak özelliği değiĢebilir. 

3. (   ) Doku, bir objeye, iç veya dıĢ mekâna, mobilyaya, bahçenin peyzajına estetik değer 

ve karakter vermez. 

4. (   ) Bir konutta, orta dokulu olan ceviz hem maunla hem de açık tip meĢe ile 

birlikte kullanılabilir. 

5. (   ) MeĢe ile kabartma çizgili kumaĢlar, büyük Ģekilli ketenler ve demir gibi 

kaba dokulu olanlar kullanılmaz. 
6. (   ) Pürüzlü, pürüzsüz, sert, yumuĢak, kaygan, kaba, ince vs. nitelikler dokunarak 

algılanan dokulardır. 

7. (   ) Bir kumaĢın seçiminde en etkili sonucu dokunarak alırız.  

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

8. Dokunmanın mümkün olmadığı ve yanlızca görsel olarak algılanan dokulara 

.......................doku denir. 

9. …………….doku, nesnelerin esas yapısının üzerine çeĢitli uygulamalar ile bir Ģeyler 

eklemektir. 

10. Az pürüzlü yüzeylerde ıĢınlarda kırılmalar olduğundan bu yüzeyler ıĢığı ………. eder. 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMA TESTĠ 
 

 

Siz de herhangi bir mobilya net resmi üzerinde önerilen iĢlem basamaklarına göre 

dekoratif doku uygulaması yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda mobilya net resimleri üzerinde doku çeĢitlerini 

uygulayıp yüzeylerde istenilen etkiyi vurgulayabilirsiniz. 

 

 Doku çalıĢması yapacağınız mobilyayı ve net resmini belirleyiniz.. 

 

AraĢtırmalarınız (Doku uygulaması) için  ; 

 Mimarlık ve iç mimarlık büroları 

 Ġç mekân dekorasyon atölyeleri 

 Mobilya fabrikaları ve mağazaları 

 Mobilya katalogları 

 Doku ve uygulamaları ile ilgili kaynak kitaplar ve örnek 

uygulamalarından faydalanabilirsiniz. 

 

 Net resmi çizilmiĢ mobilyanın yapısal özelliklerini ve mekânda kullanıldığı yeri 

belirleyiniz. 

 Uygulayacağınız doku çeĢidini belirleyiniz. 

 Doku uygulaması için uygun araç gereçleri seçiniz.iz. 

 Net resim üzerinde belirlediğiniz doku çeĢdini uygun araç gereç kullanarak 

uygulayınız. 

 Yaptığınız doku uygulamasını kontrol ediniz. 

 

Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Doku çalıĢması yapacağınız mobilyayı ve net resmini 

belirlediniz mi? 

  

2. Net resmi çizilmiĢ mobilyanın yapısal özelliklerini ve 

mekânda kullanıldığı yeri belirlediniz mi? 

  

3. Uygulayacağınız doku çeĢidini belirlediniz mi?   

4. Doku uygulaması için uygun araç gereçleri seçtiniz mi?     

5. Net resim üzerinde belirlediğiniz doku çeĢdini uygun araç 

gereç kullanarak uyguladınız mı? 

  

6. Yaptığınız doku uygulamasını kontrol ettiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz “Evet” ler 

kazandığız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır”larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 

Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

 
Uygun ortam sağlandığında net resim üzerinde renk uygulamalarında, resim 

kağıtlarını ve boya çeĢitlerini seçip renk çemberini çizebilecek, mobilyalarda rengin önemini 

kavrayıp uygulayabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır: 

 Mobilya boya çeĢitleri 

 Renkler ve renk çemberi, 

 Resim kağıdı çeĢitleri, 

 Mobilyaların, özelikleri, kullanıldığı yerler ve renkleri, 

 

 

AraĢtırma iĢlemleri için mimarlık ve iç mimarlık büroları, iç dekorasyon atölyeleri, 

mobilya fabrikaları, üniversitelerin Mobilya ve Dekorasyon Bölümlerinden 

faydalanabileceksiniz. 

 

4. NET RESĠM.ÜZERĠNDE RENK 

UYGULAMALARI 
 

4.1. Resim Kağıtları 
 

Teknik çizimlerde kullanılan kağıtlar, kullanıĢ amaçlarına göre, değiĢik özelliktedirler. 

Ġç mimarlık, mimarlık ve iç dekorosyon çizimlerinde kullanılan kağıtlardan baĢlıcaları 

Ģunlardır. 

 

4.1.1. ÇeĢitleri 

 
 Ambalaj kâğıdı 

 Yağlı kâğıt 

 Aydınger kâğıdı  

 Ozalit kâğıdı  

 

4.1.2. Özellikleri 

 
 Ambalaj kâğıdı: ÇeĢitli proje ve model resimlerinin 1/1 ölçekli detay 

resimlerinin diğer bir zemine aktarılması iĢlerinde kullanılır. Bir yüzü parlak bir 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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yüzü pürüzlüdür. Çizim genelde pürüzlü yüzeye yapılır. Ölçüleri 120 x 90 ve 

100 x 70 cm’dir. Rapido çizimlerine elveriĢli değildir. 

 

 Yağlı kğıt: Kroki çizimlerinde kullanılan yarı saydam ve ince kağıtlardır. Basit 

çizimlerde aydınger kağıdı yerine kullanılabilir. Rapido ( mürekkep ) ile çizim 

yapılabilir. 

 

 Aydınger kağıdı: Yarı saydam, kırılgan, mürekkebi dağıtmayan, kazınabilen 

ve Ģeffaf kağıtlar sınıfındadır. Mimari proje çizimlerinde oldukça çok kullanılır. 

Daha kalın ve tam saydam olanları kopyalamada daha net sonuç verir. 1 m 

geniĢliğinde 10 ve 20 m uzunluğunda top halinde piyasada bulunur. Nemden 

etkilendiği için kuru yerde muhafaza edilmelidir. 

 

 Ozalit kağıdı: Aydınger kağıdına çizilmiĢ proje ve model resimleri çoğaltmada 

kullanılır. IĢıktan etkilenir yani bozulur. Bu nedenle yalıtkan kağıtlarla sarılarak 

korunur. Genelde pembe, mavi ve siyah renklerdedirler. Piyasada en fazla mavi 

renklisi bulunmaktadır. 

 

4.2. Boya ÇeĢitleri 
 

Boyalar, mimari, iç mimari ve iç dekorasyon projelerinin renklendirilmesinde 

kullanılır. Genelde proje renklendirmesinde kuru boyalar tercih edilir. 

 

4.2.1. Sulu Boyalar 
 

Sulu boya; toz haline getirilmiĢ boya maddesi olan pigmentlerin Arap zamkı gibi suda 

eriyen bitkisel zamkların karıĢımıyla elde edilen bir boya çeĢididir. Resimde saydamlık etkisi 

yaratır. Beyaz resim kağıdına fırça ile uygulanır. Resimde ıĢıklı bölgelerin elde edilmesinde 

beyaz boya uygulanması yerine su ile boyanın inceltilmesi yöntemi uygulanmalıdır. 

Renklerin elde edilmesi yüzeyde boyaların üst üste sürülmesi ile değil boyaların karıĢımıyla 

elde edilir ve daha sonra yüzeye sürülür. Uygulamalarda yuvarlak uçlu, yumaĢak, samur kıl 

fırçalar kullanılır. 

 

4.2.2. Kuru Boyalar 
 

Kuru boyalar, kurĢun kalemlerin renklerdirilmiĢ halidir. Renk pigmentleri ile tutkal ve 

verniğin karıĢımından elde edilir. Kuru boyalarda renklerin çok çeĢitli olması renk, desen 

uygulamalarında kolaylık sağlar. Kuru boya ile bir çok kağıt çeĢidi üzerinde uygulama 

yapılabilir. Projelerin renklendirilmesinde çizim yapılmıĢ resim kağıdı yüzeyinin arka 

kısmında uygulama yapılır.  

 

4.2.3. Yağlı Boyalar 
 

Yağlı boya, pigment’lerin Bağlayıcı bitkisel kökenli yağlarla ( haĢhaĢ tohumu yağı, 

bezir yağı gibi ) karıĢtırılması sonucu elde edilen boyalardır. Resim sanatında oldukça çok 

tercih edilir. Tuval üzerine ya da uygun bir yüzeye haĢhaĢ veya bezir yağı ile inceltilip fırça 
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kullanarak sürülür. Projelerin ( teknik çizimlerde ) renklendirilmeside tercih edilmez. Yağlı 

boyalar yaĢken farklı renkler üst üste sürülmez. Aksi halde alttaki boya sökülür ve boya 

yüzeyi bozulur. Kuruduktan sonra diğer boya uygulamasına geçilir. 

 

4.2.4. Guaj boyalar 
 

Renk pigmenlerinin ( boya maddesi ) zamk ile karıĢımından elde edilmiĢtir. Su ile 

inceltilerek çalıĢılır. Elde ediliĢ yönünden sulu boyaya benzerler. Fakat sulu boyalardan daha 

örtücüdürler. Bu boyalarda açık rengi elde etmek için su ile uygulama yapılmaz. Açık 

istenilen rengin içerisine beyaz boya katılarak açık renk elde edillir.Guaj boyalarda üst üste 

fazla çalıĢılmamalıdır. Çünkü daha sonra çatlamalar oluĢur. 

 

4.3. Renk Çemberi, Mobilyalarda Rengin Önemi 
 

 Renk çemberi: 
 

Renk çemberi altı renkten oluĢmaktadır. Kırmızı, sarı ve mavi ana renklerin ikiĢer 

ikiĢer karıĢımından da üç ara renk olan turuncu, mor ve yeĢil renkleri oluĢmuĢtur.  

 

 

 

 

Kırmızı + sarı   : Turuncu 

Kırmızı + mavi : Mor 

Mavi + sarı       : YeĢil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.1: Renk çemberi 

 

 Mobilyalarda rengin önemi: 
 

Renk, tüm yaĢantımızda görsel olarak sıkça karĢılaĢtığımız ve güzelliğe daha fazla 

katkıda bulunan bir faktördür. Ġç dekorasyonda mobilya yüzeylerinde renklerin çokça 

çeĢidini görmek mümkündür. Mobilya yüzeylerinde hem doğal renkler hemde yapay renkler 

bulunmaktadır. Rengin kaynagı ıĢıktır ve zevk almamız için uygun aydınlatma gereklidir. 

Mobilya yüzeyindeki renkler, kullanıcının seçiminde etkilidir. Çünkü insanlar  rengin 

psikolojik etkisine göre mobilyalarını belirlerler. Bir odaya girildiğinde ilk dikkati çeken ve 
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sürekli izlenim sağlayan mobilyalar ve renkleridir. Bu nedenle mobilya yüzeylerindeki 

renkler gözü, beyni yormamalı ve dinlendirici olmalıdır.Uzun süreli kullanımdan dolayı 

bıkkınlık vermemelidir. Renk, mobilya ve iç dekorasyonda ustalıkla kullanıldığında tüm 

insanlarda heyecan uyandırır. Bunun yanısıra renk tonları bazı insanlarda mutluluk, 

bazılarında da depresyon yaratabilir. 

 

Renklerin mobilya yüzeylerinde uygun kullanımında dekoratif görünümde büyük 

ölçüde olumlu değiĢiklikler oluĢur. Uygun ıĢıkla tamamlandığında ise ev dekorasyonunda 

özel etkiler yaratabilir. 

 

4.3.1. Mobilyalarda Kullanılan Rengin Doğadaki Konumu Ve Uygulamaları 
 

Mekân içerisindeki mobilyaları dekore ederken, doğadaki renklerden yararlanırız. 

Mobilyalardaki renkler genelde yapısının ait olduğu doğadaki ağacın rengindendir veya 

yapay olarak ona en yakın tonlardır. Mobilya döĢemelerinde de yine doğadaki renklerden 

faydalanılır. Örneğin; kanepeler ve yataklar gibi büyük boyutlu mobilyalar dağlar gibi 

yumuĢak ve grileĢtirilmiĢ tonlarda olmalıdır. Banyolarda kullanılan mobilyaların, yer ve 

duvar döĢemelerinin rengi gökyüzünün, denizin ve  suyun renginden esinlenerek 

tasarlanmalıdır. 

 

4.3.2. Mobilyalarda kullanılan renkler ve özellikleri 

 
Mobilyanın kullanılma amacına bağlı olarak pekçok renk seçilebilir. Ġç mekânda 

kullanılan mobilya renkleri ruhumuz ve bedenimiz üzerinde olumlu ya da olumsuz etki 

bırakır. Bu nedenle seçilen mobilya renklerinin olumlu olmasına özen gösterilmelidir.  

 

 Kırmızı ve tonları;Hareketin ve aktivitenin yoğun olduğu mekânlardaki 

mobilyalarda kullanılabilir.( Çocuk odası, diskotek, bar mobilyaları ) 

 

 Turuncu ve tonları ; NeĢe ve keyif vermesi amaçlanan mekânlarda kullanılan 

mobilyalarda tercih edilir. (geniĢ mekânlarda, mutfakta, yemek odasında, 

koridorlarda kullanılan mobilyalar ) 

 

 Sarı ve tonları ; Mobilyalarda genelde alt ve üst değerleri kullanılır. Tek baĢına 

kullanımda beyinde zihinsel karıĢıklıklara yol açar.  Bu nedenle tamamlayıcı 

rengi olan mor ile kullanılmalıdır. Koyu renkleri olan krem veya manolya rengi 

daha az olumsuz etki yaratır.  

 
 YeĢil ve tonları ; Doğayı çağrıĢtıran, sessiz ve huzur verici bir renktir. Açık ve 

pastel tonları mobilyalarda tercih edilir. ( Mutfak, avlu veya antre mobilyaları ) 

 

 Turkuaz tonları ; Ġnsana canlılık ve ferahlık hissi verir. Mobilyaları, 

olduğundan daha geniĢ gösterir. ( Banyo, bekleme salonları, çalıĢma odası ve 

büro mobilyaları ) 
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 Mavi ve tonları ; Mobilyalara sakinleĢtirici etki katar. Dinlenme amaçlı her 

mekân mobilyalarında kullanılabilir. Açık ve pastel tonları tercih edilir. ( yatak 

odası, banyo ve büro mobilyaları ) 

 

 Mor ve tonları ; Dekorasyonda en az kullanılan renktir. Morun açık tonları 

olan leylak, orkide, lavanta   mobilyalarda tercih edilebilir ( Yatak odası ve 

çalıĢma odası mobilyaları ). 

 

 Macente ( kırmızı- mor ) ; insana güven verici özelliği vardır. Mobilyalara 

sıcaklık ve Ģefkat etkisi katar. Açık tonları olan gül pembesi ile somon tercih 

edilebilir. ( Yatak odası, banyo mobilyaları ) 

 

4.3.3. Renk Seçimini Belirleyen Faktörler 
 

Mobilyalarda renk seçimini belirleyen birçok faktör vardır. Mevcut mobilyalar, 

kullanıcı tercihleri, odanın rengi ve mekânın karakteri gibi faktörler bunlardan bazılarıdır.  

 

 Mevcut mobilyalar: Konut içerisindeki mevcut mobilyalar ve renkleri 

belirlendikten sonra renk Ģemasında fazla değiĢiklik yapmadan yeni mobilya 

seçimi yapılmalıdır. Seçilen mobilya rengi, diğer mevcut mobilya renkleri ile 

uyum içinde olmalıdır. 

 

 Kullanıcı tercihleri:  YaĢanan yer, mobilya renginin seçimini ve kiĢinin 

tercihini etkiler. Mobilya renginin seçiminde en önemli faktör, mobilyada 

kullanıcıyı tatmin edici renklerin kullanılmasıdır. BaĢka bir mekânda, akrabanın 

veya arkadaĢın evindeki mobilya renklerinin çekici olmasının pek önemi yoktur. 

Önemli olan bu renklerin insanda tatmin duygusunu yaratmasıdır.  

 

Kullanıcının yaĢ seviyesi de mobilyanın renk seçiminde önemlidir. Genç kullanıcılar 

mobilyada daha canlı, enerjik renkleri, orta yaĢ kullanıcılar daha hafif ve yumuĢak renkleri, 

yaĢlı kullanıcılar ise yumuĢak tonlardaki renkleri tercih ederler. 

 

 Odanın rengi: Oda içerisindeki duvar, yer ve tavan döĢeme ve kaplamalarının 

mevcut renkleri ile uyum sağlayacak Ģekilde mobilyaların renkleri belirlenir. 

Örneğin; penceredeki perde kumaĢının desen ve rengi oturma grubunun 

kumaĢının renk ve desen seçiminde etkili olabilir. 

 Mekânın karakteri: Mekânlar belirli bir karakter sergilerler. Odalar kullanım 

biçimlerine göre iĢlevsellik kazanır. Yatak odaları dinlenme ve uyuma 

iĢlevlerini gördüğünden bu mekânda kullanılan mobilyaların renkleride 

dinlendirici olmalıdır. Oturma odası, yemek odası ve mutfak mobilyaları daha 

renkli olabilir.  Salonlar hem aile bireyleri hemde misafirler tarafından 

kullanıldığı için bu alanlarda kullanılan mobilyaların renkleri fazla uyarıcı 

olmaması gerekir. Çocuk odaları eğlenme ve oyun iĢlevlerini içerdiği için bu 

bölümde kullanılan mobilyaların renkleri daha canlı ve hareketli olmaldır.  
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4.3.4. Mobilya Net Resimlerinde Renk Uygulamaları 
 

Mobilya net resimlerinde renk uygulamaları yaparken Ģu noktalara dikkat edilir. 

 

 Mobilyaların doğal renklerine dikkat edilmelidir. 

 Mobilya yüzeyindeki elyaf yönleri dikkate alınarak boyanmalıdır ( boyama 

yönü). 

 Uygun boyama tekniği ve boya malzemeleri seçilmelidir. 

 Aydınger ve eskiz kâğıtları üzerinde boyama yaparken, resmin arka kısmında 

boyama yapılırsa daha iyi sonuç alınır. 

 IĢık ve gölgeler boyama ile ortaya konmalıdır.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Renklendirilmesi yapılacak mobilyanın 

net resmini belirleyiniz.  

 Mobilyanın taslak donatı yerleĢim 

planından faydalanınız. 

 Renklendirilecek mobilyanın doğal 

renklerini araĢtırınız.. 

 Mobilyanın ham maddesi olan ağacın 

doğal renklerini araĢtırınız..  

 Renklendirme için boyama tekniğini 

seçiniz. 

 Mobilyanın gerçek rengini ortaya 

çıkaracak boyama çeĢidini seçiniz.iz. 

 Boyama tekniğine uygun malzemeleri 

belirleyiniz. 

 Renklendirme yaparken kullanılacak 

malzemelerin kaliteli ve kullanıĢlı 

olmasına dikkat ediniz. 

 IĢığın yönünü belirleyiniz. 
 IĢığın yönünü, taslak donatı yerleĢim 

planından yararlanarak belirleyiniz. 

 Uygun teknik ve malzemeler ile net 

resmi renklendiriniz. 

 Renklendirmede dikkat edilecek 

noktaları tekrar gözden geçiriniz. 

 Renklendirmesini yaptığınız net resmi 

kontrol ediniz. 

 Yapılan uygulamada mobilyanın gerçek 

renginin elde edilip edilmediğini kontrol 

ediniz. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler:  

 Mimari proje 

 Taslak donatı yerleĢim planı 

 Renklendirme için boyama tekniği ile ilgili araç ve gereçler 

 Resim kağıdı  ( Eskiz ) 

 Çizim araç ve gereçeri 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Renklendirilmesi yapılacak mobilyanın net resmini belirlemek 

 

Taslak donatı yerleĢim planından yararlanarak renklendirme için çizimi yapılmıĢ 

mobilyanın net resmi belirlenir. 

 
 Renklendirilecek mobilyanın doğal renklerini araĢtırmak 

 

Mobilyanın hammaddesi olan ağacın doğal renkleri araĢtırılır. Örneğin, maun 

kaplamalı veya maun ahĢap mobilyanın rengi maun ağacının doğal renginden faydalanılarak 

belirlenir. 

 

 Renklendirme için boyama tekniğini seçmek 

 

Mobilyanın gerçek rengini ortaya çıkaracak boyama  çeĢidi seçilir. Hangi boya 

çeĢidinin daha uygun sonuç vereceği, baĢka bir resim kağıdı üzerinde test yapılarak 

belirlenir.  

 

 Boyama tekniğine uygun malzemeleri belirlemek 

 

Renklendirme yaparken kullanılacak malzemelerin kaliteli ve kullanıĢlı olmasına 

dikkat edilir. Örneğin, kuru boya ile boyama yapılacak ise kuru boya kalemleri, pamuk, silgi, 

temizleme fırçası gerekir. Sulu boya için sulu boya, sulu boya fırça seti ( uç kılları 

dökülmeyen ve kullanıldığında eski haline dönebilen kaliteli fırçalar ), fırça yıkama kabı, su, 

renk deneme için resim kağıdı gibi uygun malzemeler seçilmelidir 

 

 IĢığın yönünü belirlemek. 

 

IĢığın yönü taslak yerleĢim planı dikkate alınarak belirlenir. Planda kullanılan 

aydınlatma Ģekli de incelenmelidir ( doğal veya yapay aydınlatma ). 

 

 Uygun teknik ve malzemeler ile net resmi renklendirmek. 

 

Uygun boyama tekniği ile net resim renklendirilir. 

 

 Renklendirmesini yapılan net resmi kontrol etmek. 

 

Renklendirilmesi yapılan net resimde, mobilyanın gerçek renginin elde edilip 

edilmediği kontrol edilmelidir.  
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ġekil 4.1: Renklendirilecek büro dolabı kombinasyonunun net resmi 

 

ġekil 4.2: Büro dolabı kombinasyonunun renklendirilmesi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Aydınger kâğıdı, iç mimarlık, mimarlık ve iç dekorosyon çizimlerinde kullanılan 

kâğıtlardan.  

2. (   ) Yağlı kâğıtlar, aydınger kâğıdına çizilmiĢ proje ve model resimleri çoğaltmada 

kullanılır.  

3. (   ) Sulu boya; toz hâline getirilmiĢ boya maddesi olan pigmentlerin Arap zamkı gibi 

suda eriyen bitkisel zamkların karıĢımıyla elde edilen bir boya çeĢididir.    

4. (   ) Kuru boya, pigment’lerin bağlayıcı bitkisel kökenli yağlarla ( HaĢhaĢ tohumu 

yağı, bezir yağı gibi ) karıĢtırılması sonucu elde edilen boyalardır..  

5. (   ) Renk çemberi, altı renkten oluĢmaktadır. Kırmızı, sarı ve mavi ana renklerin ikiĢer 

ikiĢer karıĢımından da üç ara renk olan turuncu, mor ve yeĢil renkleri oluĢmuĢtur.  

6. (   ) Kanepeler ve yataklar gibi büyük boyutlu mobilyaların renkleri dağlar gibi 

yumuĢak ve grileĢtirilmiĢ tonlarda olmalıdır..  

7. (   ) Çocuk odası, diskotek, bar mobilyalarının renkleri genelde sarı ve tonlarından 

seçilir.  

8. (   ) Genç kullanıcılar mobilyada daha canlı, enerjik renkleri, orta yaĢ kullanıcılar daha 

hafif ve yumuĢak renkleri, yaĢlı kullanıcılar ise yumuĢak tonlardaki renkleri tercih 

ederler.  

9. (   ) Yatak odaları, dinlenme ve uyuma iĢlevlerini gördüğünden bu mekânda kullanılan 

mobilyaların renkleri de dinlendirici olmalıdır. 

10. (   ) Mekânın karakteri, mobilya renginin seçimini etkileyen faktörlerden değildir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Siz de herhangi bir mobilya net resmi seçerek önerilen iĢlem basamaklarına göre net 

resmi renklendirme uygulamanızı yapınız.  

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda resim kâğıtlarını, boya çeĢitlerini, renk 

çemberini, mobilyalarda rengin önemini ve bunları mobilya net resimlerinin 

renklendirilmesinde uygulayabilirsiniz. 

 

1. Renklendirilmesi yapılacak mobilyanın net resmini belirleyiniz. 

2. Renklendirilecek mobilyanın doğal renklerini araĢtırınız..  

3. Renklendirme için boyama tekniğini seçiniz..  

4. Boyama tekniğine uygun malzemeleri belirleyiniz.  

5. IĢığın yönünü belirleyiniz. 

6. Uygun teknik ve malzemeler ile net resmi renklendiriniz.  

7. Renklendirmesini yaptığınız net resmi kontrol ediniz. 

 

 

Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

2. Renklendirilmesi yapılacak mobilyanın net resmini  

belirlediniz mi? 
  

3. Renklendirilecek mobilyanın doğal renklerini araĢtırdınız 

mı? 
  

4. Renklendirme için boyama tekniğini seçtiniz mi?     

5. Boyama tekniğine uygun malzemeleri belirlediniz mi?   

6. IĢığın yönünü belirlediniz mi?   

7. Uygun teknik ve malzemeler ile net resmi renklendirdiniz 

mi? 
  

8. Renklendirmesini yaptığınız net resmi kontrol ettiniz mi?   

 

AĢağıdaki ölçütlere göre çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz “Evet” ler 

kazandığız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. 

Tamamı “Evet” ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Mobilyaların mekân içerisine yerleĢtirilmeleri iki amaca yöneliktir. Bunlardan 

birincisi fonksiyonel amaca yönelik, diğeri de estetik amaca yöneliktir. 

2. (   ) Çocuk odası duvarının ve donatı renklerinin pembe ve tonlarından olması, 

bebeğin erkek olduğunu vurgular.  

3. (   ) Mobilyalar ; kullanılan mekân içerisindeki boĢ alanları dolduran, ona anlam katan, 

süsleyen ve mekânın amacına, insanların çeĢitli eylemlerine cevap verebilen, fiziksel 

konforu sunan, insan ağırlığını ve çeĢitli eĢyaları taĢıyabilen, saklayan sabit ve 

hareketli eĢyalardır.  

4. (   ) Modern mimarideki bir odanın duvar, tavan ve pencerelerinin oymalı, kemerli, 

süslemeli olması nedeni ile, mobilya seçiminde mobilyaların düz çizgili geometrik 

biçimlerde olmasına dikkat edilir.  

5. (   ) Mobilyanın rengi, dokusu, döĢemenin cinsi ve deseni gibi unsurlar güzellik 

vurgusunu etkiler. 

6. (   ) Yemek masası yüksekliği:78 cm dir. 

7.  (   ) Bir objenin görme ve dokunma duyusu ile algılanabilen yüzey kalitesine doku 

denir. 

8. (   ) Doku, bir objeye, iç veya dıĢ mekâna, mobilyaya, bahçenin peyzajına estetik 

değer ve karakter vermez. 

9. (   ) Bir konutta, orta dokulu olan ceviz hem maunla hem de açık tip meĢe ile birlikte 

kullanılabilir. 

10. (   ) MeĢe ile kabartma çizgili kumaĢlar, büyük Ģekilli ketenler ve demir gibi kaba 

dokulu olanlar kullanılmaz. 

11. (   ) Pürüzlü, pürüzsüz, sert, yumuĢak, kaygan, kaba, ince vs. nitelikler dokunarak 

algılanan dokulardır. 

12. (   ) Sulu boya; toz hâline getirilmiĢ boya maddesi olan pigmentlerin Arap zamkı gibi 

suda eriyen bitkisel zamkların karıĢımıyla elde edilen bir boya çeĢididir.  

13. (   ) Renk çemberi altı renkten oluĢmaktadır. Kırmızı, sarı ve mavi ana renklerin ikiĢer 

ikiĢer karıĢımından da üç ara renk olan turuncu, mor ve yeĢil renkleri oluĢmuĢtur. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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14. Çocuk odası, diskotek, bar mobilyalarının renkleri genelde sarı ve tonlarındandır. 

15. Yatak odaları dinlenme ve uyuma iĢlevlerini gördüğünden bu mekânda kullanılan 

mobilyaların renkleri de dinlendirici olmalıdır. 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

PERFORMANS TESTĠ (YETERLĠK ÖLÇME) 
 

AĢağıda ölçüleri verilen yatak odası mobilyalarından tuvalet masasının 1/10 ölçekli 

net resmini çizip net resim üzerinde doku ve renk uygulaması yapınız. 

 

ġekil 43: Tuvalet masası 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

Mmmm 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çizim ortamını ayarladınız mı?   

2. Mobilyanın hangi gruba ait olduğunu belirlediniz mi?   

3. Çizimde kullanacağınız araç gereçleri belirlediniz mi?   

4. IĢığın yönünü ve aydınlatma Ģeklini belirlediniz mi?   

5. Çizim araç gereçlerini kullanarak mobilyanın 1: 10 net 

resmini çizdiniz mi? 

  

6. Mobilya dokuları ile ilgili bilgiler topladınız mı?   

7. Mobilya net resmi üzerinde doku çalıĢması yaptınız 

mı? 

  

8. Renkler ile ilgili bilgiler topladınız mı?   

9. Boyama tekniğini belirlediniz mi?   

10. Boyama tekniğine uygun araç gereçleri hazırladınız 

mı? 

  

11. Net resmi eskiz kağıdının arka tarafından boyadınız 

mı? 

  

12. Son kontrol ve temizliğinizi yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

“Hayır“ Ģeklindeki cevaplarınız  için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tamamı “Evet” ise öğretmeninizle iletiĢim kurarak bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1‟ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1- YanlıĢ 

2- Doğru 

3- Doğru 

4- YanlıĢ 

5- Doğru 

6- Doğru 

7- YanlıĢ 

8- Doğru 

9- YanlıĢ 

10- Doğru 

 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2‟NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1- 
yükseklik-geniĢlik ve 

derinlik 

2- Antre 

3- Renk- desen-doku 

4- 78 cm 

5- 37-38 cm 

6- kesik 

7- 1 / 10 

8- ölçeğe-gerçek 

9- üstüne,soluna 

10- yan 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3‟ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Devingen 

9 Dekoraif 

10 Absorbe 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4 CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME„NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1- Doğru 

2- YanlıĢ 

3- Doğru 

4- YanlıĢ 

5- Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 YanlıĢ 

14 Doğru 

15 YanlıĢ 

 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz. 
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