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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ev dekorasyonu bir mekânda veya odada bulunan gerekli ve süsleyici eĢyaların renk,
doku ve biçim uyumunu sağlayarak evi döĢeme ve süsleme sanatıdır. Ġç mekânların güzel bir
biçimde döĢenmesini sağlayabilmek ise kiĢisel beceri estetik ve dekorasyon ile ilgili temel
bilgileri gerektirir.
Günümüzde insanlar yaĢamlarının çoğunu içinde geçirdikleri evlerinin rahat kullanıĢlı
ve güzel olmasını isteyerek kendilerine özgü ortamlar yaratmaktadırlar. YaĢadıkları yerde
düzenleme yaparken, yerleĢtirilen temel bir eĢyanın kullanıĢlı olması görsel olarak güzel
görünmesi ve süslenmesi ile birlikte ortama canlılık katacak fonksiyonel ve dekoratif
özellikte aksesuarlar ilave etmektedirler.
Evlerde kullanılan aksesuarlar yaĢanan mekânı güzelleĢtirir ve bireylerin zevklerini
yansıtır.
Bu modülde; dekorasyon ilkelerine uygun aksesuar seçebilecek, Evin çeĢitli
bölümlerine dekorasyon ilkelerine uygun aksesuar yerleĢtirmeyi öğreneceksiniz. Böylece
modülde verilen aksesuar seçme ve yerleĢtirme iĢlemini yapma Ģansına sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar
sağlandığında, dekorasyon ilkelerine uygun aksesuar seçebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde bulunan ev aksesuarları satıĢı yapan mağazalara giderek araĢtırma
yapınız.



Çevrenizde bulunan aksesuar satıĢı yapılan mağazalara giderek kataloglarını
toplayınız.



Topladığınız bilgileri ve katalogları dosyalayınız.

1. AKSESUAR
Ġnsanlarda estetik görünüm konusunda doğal bir istek vardır. Ġlk insanlar barınaklar
inĢa etmeyi, aletler ve kullanıĢlı objeler yapmayı öğrendikten sonra, bu yaptıklarına dekoratif
eklemeler yapmaya baĢlamıĢlardır. Bu dekoratif eklemeler süs eĢyalarıdır. Temel bir eĢyanın
süslenmesi, daha kullanıĢlı olması, görsel olarak daha güzel görünmesi için gereklidir.

1.1. Tanımı ve Önemi
Aksesuar, giyimde ve evin süslenmesinde kullanılan tamamlayıcı eĢyalardır. BaĢka bir
deyiĢle parçayı bütünleyen, ana iĢleve etkisi olmayan nesnelerdir.
Aksesuarlar genellikle iç ortamda tamamlayıcı objeler olarak kullanılan, hareket
edebilir küçük objeler bütünü Ģeklinde tanımlanabilir. Evlerde, ofislerde, restoranlarda, özel
toplumsal alanlarda son derece fonksiyonel ve gereklidir. Bu alanlar dikkatli tasarımlansalar
bile aksesuarsız olduklarında tamamlanmamıĢ ve soğuk görünürler. Aksesuarlar mimariyi ve
mobilyaları tamamlar, evin ve orada oturan kimselerin kimliğini ortaya koyar. Özel olmaları
nedeni ile bireyin zevklerini ve ilgisini her hangi bir Ģeyden daha iyi yansıtırlar.
Aksesuarlar bulunduğu mekana saygınlık (prestij) veren, odayı baĢkalarının
odalarından ayıran en önemli göstergedir. Modern evlerin çok az süs eĢyası ve aksesuara
ihtiyacı vardır. Bu nedenle modern iç dekorasyonda fonksiyonel veya dekoratif olmayan
aksesuarların yer almaması en uygun fikirdir. Geleneksel olarak dekore edilmiĢ odalarda ise
çok daha fazla aksesuar kullanılabilir. Ancak uygunluk ya da uyum, hem fonksiyonellik hem
de güzellik için gerekir. Odaya bir aksesuar yerleĢtirirken yerleĢim dikkatli planlanmalıdır.
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Ev dekorasyonuna yönelik aksesuarlar en hızlı büyüyen pazar bölümünü
oluĢturmaktadır. Aksesuarlar; döĢemeler, perdeler, duvarlar, oturma ve uyuma elemanları
dıĢındaki biblolar, kitaplar, abajurlar, tablolar, çiçekler Ģamdanlar, resim çerçeveleri,
minderler, masaüstü aksesuarları ve vazolardan oluĢmaktadır.
Aksesuarlar bir renk düzenlemesi veya yer döĢemesi kadar önemlidir. Aksesuarlar
aydınlatma gibi, bir odanın planını ortaya çıkarır, önemini vurgular ve bireye özel olmayı
sağlayarak onların zevklerini yansıtırlar. Odalarda kullanılacak aksesuarların tipi konusunda
bir kural yoktur. Seçilen aksesuarların kullanımı odanın stiline, bireysel zevklere, biriktirilen
objelere ve kullanılabilir alanın büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin, küçük bir alanda minimum
düzeyde aksesuar kullanılması gerekir, çok fazla aksesuar kullanılması kalabalıklık duygusu
yaratır.

1.2. Aksesuar ÇeĢitleri
Bir odaya yapısal ilgi, canlılık duygusu ve cazibe katan çok çeĢitli aksesuarlar vardır.
Genel olarak aksesuarları “fonksiyonel aksesuarlar” ve “ dekoratif aksesuarlar” olarak 2’ ye
ayırmak mümkündür.

1.2.1. Fonksiyonel ev Aksesuarları
Fonksiyonel ev aksesuarları her alanda kullanılan, büyük kolaylık ve ergonomik
seçenekler ile yer kaplamadan daha çok iĢlevsellik gösteren tasarım ürünleridir. Fonksiyonlu
çok amaçlı kullanılan aksesuarlar sayesinde ihtiyaçlar giderilebileceği gibi aynı zamanda
dekoratif görünümleri ile de ortama estetik açıdan katkı sağlarlar.


Portatif lambalar:

Lambalar çok eskiden beri süslemede kullanılan zarif aksesuarlardır. Eve yumuĢak bir
ıĢığın yayılmasını sağlarlar. Günümüzde sosyal alanlarda ve özel alanlarda kullanılan
aksesuarlardır. Direk aydınlatma lambaları kaz boynu ve eczacı tipleridir. Bunlar yüksek
yoğunluk sağlayan lambalardır. Çünkü direkt aydınlatma lambaları, meĢale ve semaver
tipleridir. Abajurlar genellikle davul, kubbe ve tepesi kesilmiĢ koniler Ģeklindedir. Uzun
yüksek bir abajur yoğunlaĢtırılmıĢ ıĢık verir, kısa geniĢ olanı ise ıĢığı dağıtır. Abajurların
oran ve denge bakımından lamba tabanı ile uyumlu olması gerektiği de göz önünde
bulundurulmalıdır.
Bir abajurun Ģeklinin tabanı ile orantılı olması arzu edilir. Gölgeliğin çok yüksek
olmaması gerekir. Aksi takdirde elektrik bağlantısı görünebilir. Silindirik tabanlı örgü sepet
için, benzer Ģekildeki ve pürüzlü dokudaki bir gölgelik düzgün ve parlak dokudaki ipekli
kumaĢtan yapılmıĢ bir gölgelikten daha iyi bir tamamlayıcıdır.
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Resim 1.1: Abajur örnekleri



Paravanlar:

Bunlar özellikle çok amaçlı ve açık planlanmıĢ mekânlarda alanları bölmek için
kullanılırlar Rahat hareket edebilir olması istenen bir özelliktir. Ġpek, cam, goblen, plastik
gibi materyallerden yapılabilirler.

Resim 1.2: Paravan örnekleri
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Sofra takımları:

Yemek yeme faaliyeti insan mutluluğu ve sağlığını etkiler. Aile ve arkadaĢlarla yemek
yeme zevkli bir olaydır. Birçok faktör bu zevki zenginleĢtirir. Hane halkının tercih ettiği
servis yöntemi ve yiyeceklerin çeĢidi sofra takımlarının seçiminde etkilidir. Masa örtüleri
gibi, hane halkının beslenme biçimi, servis yöntemleri, hazır ve planlanmıĢ yemek ve
depolama alanları, mobilyalar ve yaĢam biçimi sofra takımının seçiminde etkilidir. ÇeĢitli
yemekler için aynı yemek takımının kullanılıp kullanılmayacağı, yemek takımının seçiminde
dikkate alınmalıdır. Piyasada mevcut yeni lifler ve dokumalar, kolaylıkla temizlenebilen
plastikler, güçlü veya az algılanan renklere sahip masa örtüleri bu amaçla kullanılabilir.
Buna ek olarak, masa takımlarını oluĢturan, serviste kullanılan küçük aksesuarlar da
mevcuttur. Bunlar masanın merkezine yerleĢtirilen tuzluk ve biberlik, Ģamdanlar,
peçetelikler gibi aksesuarlardır. Bunların hepsi bütünlük sağlamak açısından aynı
materyalden yapılmıĢ olmalıdır. Çiçekler veya yapraklar, canlı veya kuru bitkiler, meyve ve
sebzeler, taĢ ve kabuklar, bir veya iki parça heykel veya bir mum grubu da masayı geçici
olarak canlandırabilir. Dizayn ve ölçü düzenlemenin dinlendirici olması ile ilintili olduğu
gibi odanın ve masanın büyüklüğü de düzenlemede oldukça önemlidir.

Resim 1.3: Sofra takım



Porselenler:

Tabaklar, fincanlar, kâse ve servis takımlarının tümü “porselen” terimi adı altında
gruplandırılabilir. Bunlar porselen, kil, cam veya plastikten yapılmıĢ olabilir. Masa
üzerindeki ekipmanlar içinde en fazla göze çarpanıdır ve çoğunlukla yerleĢtirildiği masanın
karakterini belirler. Porselenlerin seçiminde akılcı davranılmalı, çok seyrek kullanılan ve tek
kullanılan parçalar seçilmemelidir. Masa üzerindeki diğer donanımla, mobilya ve yaĢam
biçimi ile ilintili olmalıdır. Ayrıca içindeki yiyecekleri güzel göstermesi de önemlidir.
Genellikle, düzenlemesi ve kombinasyonunda orijinallik ve kiĢilik temel alınmalıdır. Bu
durumda, esneklik en önemli özelliktir ve aynı porselenin farklı Ģekilde ve amaçlarda
kullanılmasına olanak sağlar.
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Resim 1.4: Porselen yemek takımı



GümüĢ eĢyalar:

Porselenler kadar gümüĢ eĢyaların da kullanılma eğilimi vardır. GümüĢ yalnızca çatal,
kaĢık ve bıçakların yapımında kullanılmaz. Ancak son yıllarda bunların yerini paslanmaz
çelikten yapılmıĢ olanlar almıĢtır. GümüĢ eĢyaların maliyetinin yüksek ve bakımının zor
olması sahip olmayı engelleyen faktörlerdir. Ancak maliyetin doğası gereği evde farklı
güzellikler ortaya çıkarır. Çoğunlukla yemek masasında kullanılır. GümüĢ eĢyalara dikkatle
yerleĢtirilen çizgiler, sofraya zarif bir hava verir.

Resim 1.5: GümüĢ aksesuarlar
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Cam eĢyalar:

Porselen ve gümüĢ için söylenenlerin tümü cam için de geçerli olabilir. Su içmede
kullanılan çeĢitli kaplar alüminyum, paslanmaz çelik, Ģeffaf ve mat plastik, gümüĢ veya
toprak kaplardan yapılabilir. Ancak cam doğası gereği sıvılar için özel bir çekiciliğe sahiptir.

Resim 1.6: Cam eĢyalar



Yatak odası ve banyo aksesuarları:

Yemek takımları gibi yatak odası ve banyo aksesuarları da oldukça ucuz ve değiĢik
Ģekillerde piyasada bulunabilir. Yatak, bir yatak odasının odak noktasıdır. Yatak örtüsü
odanın dizaynını önemli ölçüde etkiler. Süslü yatak örtüleri ve yorganlar kiĢiliğin ortaya
konmasında oldukça etkilidir. Yatak çarĢafları ve yatak kılıflarının renkleri ve modelleri de
ruhsal durumda etkili olabilir. Yalnızca yatağı renklendirme ve Ģekillendirme ile kalmayıp
tüm odanın görünür güzelliğini etkiler.
Fonksiyonel banyo aksesuarları, havlular, duĢ perdeleri, sepetler ve banyo
paspaslarıdır. Bu objeler ortama sıcak bir görünüm verirler. Ancak, banyoda kullanılan
aksesuarların buhar ve suya çok fazla maruz kalmaları nedeni ile dokumaların solmayan
cinsten olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Resim 1.7: Banyo aksesuarlar
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Askılar


Gömlek askısı

Dörtlü düzen ile daha fazla kıyafet sığdırma imkânı sağlar. Dört parçaya kadar gömlek
veya pantolon alt alta asılabilir. Masif kayın ağacı ve kromlu metalden kıyafet asma bantları
için özel girintiler mevcuttur.


Etek Askısı:

Dört etek birden aynı askıya asılabilir. Bu sayede hem dolaplar ferahlar, hem de
aranılan etek anında bulunur. Masif kayın ağacı ve kromlu metalden askıya sahip. Lastik ile
kaplı mandallar kaydırmaz ve kumaĢı yıpratmama özellikleri vardır.

Resim 1.8: Gömlek, pantolon ve etek askıları



Kemer ve aksesuar askısı:

Kemerlere düzen sağlarlar. Birden fazla kancalı kemer askısı vardır. Ayrıca kolye gibi
aksesuarlarında düzenli muhafazası için idealdir. Masif kayın ağacı ve kromlu metalden
tipleri vardır.

Resim 1.9: Kemer ve aksesuar askıları
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Düzenleyici kutu:

Takılar, ayakkabılar ya da giysiler için renkli saklama alternatifleridir. Farklı
boyutlarda olabilir. Renk seçimi bireylerin zevkine göre değiĢiklik gösterebilir.
Birkaç çiftten fazla ayakkabı alabilen bu pratik düzenleyiciler ayakkabıların
yıpranmadan saklanmasına olanak sağlarlar. Çıkabilen ayraç duvarlar cırt bantlarla
sabitlenir. Fermuarlı ve saplı tipleri vardır. Yıkanabilir özelliklere sahip ve çeĢitli renklerde
üretilmektedir.

Resim 1.10: Fonksiyonel aynı zamanda dekoratif kutular



Fırın altlarına çekmece:

Özellikle metrekaresi küçük mutfaklarda fırın için ayrılan alanın, aynı zamanda küçük
bir depolama alanı olarak kullanılmasını sağlar. Böylece yer kaplayan ve dağınıklığa sebep
olan gündelik malzemeler ortadan kaldırılmıĢ ve alandan kazanım sağlanmıĢ olur.
Özellikle dar kullanım alanı olan mutfaklar için önemli bir avantaj sağlayan çekmece
sistemi, fırın gereçlerini saklamak için ideal bir çözüm sunmaktadır. Çekmece sistemi, kek
kalıplarından peçetelere, ızgara teli, maĢa ve ĢiĢ gibi mangal malzemelerinden Amerikan
servislere kadar pek çok malzeme ve gerecin yerleĢtirilebileceği bir alandır.

Resim 1.11: Fırın altlarına çekmece
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Diğer fonksiyonel aksesuarlar:

Bunlar sayısız Ģeyleri içerir. Aynalar, saatler, Ģemsiyelikler, gazetelikler, kapı
üzerindeki metal tutamaklar, mobilya parçaları, su tesisatında kullanılan materyaller gibi
alanı zenginleĢtiren ve kiĢiliği ortaya koyan objelerdir.
Antika bir objeyi aynı odada modern bir heykel ya da taĢ sütunla kullanmak olasıdır.
Objeleri yerleĢtirmeden önce diğer insanların ilgisini çekip çekmeyeceğinden emin olunmalı
ve ona göre yerleĢtirilmelidir. Kimsenin ilgisini çekmeyecek bir objenin yerleĢtirilmesine
gerek yoktur. Aksesuar odanın tamamlayıcısıdır, asla diğer objelerden öne çıkmasına izin
verilmemelidir. Çok geniĢ bir koleksiyona sahip olunsa bile, seçilmiĢ birkaç ana parçanın
odada daha güzel duracağı göz ardı edilmemelidir. Sahip olunan her Ģeyi odaya yerleĢtirmek
uygun değildir. DeğiĢimli kullanmak mekâna çeĢitlilik kazandırır ve monotonluğu önler.
Objeleri amaçsız olarak odada dağıtmak yerine, gruplandırmalıdır. Böylece daha fazla anlam
kazanırlar. Büfe içine yerleĢtirildiklerinde ise daha dekoratif, ilgi çekici ve daha az sıkıcı
olacaktır. Dekorasyonda üç boyutlu objelere ilgi giderek artmaktadır. ĠĢlenmiĢ demirden
duvar süsleri dramatik görünümler elde etmede kullanılabilir. Kabartma heykeller ise
duvarda ayrı bir ilgi uyandırırlar. Dikkat çekiciliği ve gölgeleri onu dramatiklikten daha
ilerilere taĢır. Resimlerle de modern uygulamalarla ilgi merkezi haline dönüĢtürülebilir.
Örneğin, derinlik verilebilir, geri planda açık renkler kullanılabilir, kolaj kullanılabilir, vb.
tekniklerle düz bir yüzeyin arkasında derinlik vermek için kullanılabilir.

1.2.2. Dekoratif Ev Aksesuarları
Ġç mekân dekorasyonunun vazgeçilmez tamamlayıcı unsurları olan aksesuarları
çoğunlukla yaĢanılan mekânlarda çekicilik, sıcaklık, samimiyet, ilginçlik gibi duyguları
yaratmak amacıyla kullanılır.
Aksesuarlar eskiden olduğu gibi günümüzde de gözdelik unsurlar olarak önemlerini
korumaktadırlar. Fakat önemli olan bu aksesuarları belli bir amaca yönelik olarak doğru ve
iĢlevsel olarak kullanılmaktadır.

Resim1.12: Aksesuarların kullanıldığı bölümler
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Masa Üstü Aksesuarları:

Masa üstünde bir küme Ģeklinde gruplandırılmıĢ veya tek tek kullanılan oldukça
küçük aksesuarlardır. Çin veya porselen biblolar, kuĢ vb. hayvan bibloları, cam objeler,
kuvars taĢlar, billurlu taĢlar veya doğal haldeki mineral taĢlar, deniz kabukları, antik
porselenler, fincanlar, fincan tabakları, enfiye kutuları, antik mürekkep hokkalar, fotoğraflar
bu gruba girebilir. Her parçanın küçük bir koleksiyonu veya farklı tiplerin bir karıĢımı masa
üzerinde kullanıldığında güçlü bir ilgi noktası yaratır. Bu objeleri sergilemenin en iyi
yollarından biri ahĢap veya cam bir masa üzerinde onları sergilemektir. Masayı duvara yakın
yerleĢtirirken arkaya bir de ayna asmak iyi bir fikir olabilir. Böylece bu objelerin çok yönlü
yansıması sağlanabilir. Ailenin veya arkadaĢların küçük fotoğraflarının bir koleksiyonu,
masa üstü dekoratif objeler olarak odada nostalji sağlayabilir. Ancak, kullanılan çerçevelerin
tümü aynı özellikte olmalıdır.


Heykeller:

Uzun süre kullanılmak isteniyorsa, dikkatli bir Ģekilde sergilenmelidir. Bir grup
halinde birçok parçayı sergilemek, onların bireysel çizgi, form ve detayının görülmesini
engeller. Genellikle heykellerin duvardaki oyuk Ģeklindeki cam raflarda veya cam benzeri
plastik etajerler üzerinde sergilenmeleri daha anlamlıdır. Heykeller raflarda
sergilendiklerinde, her rafta yalnızca bir heykel yer almalıdır. Dikkatlice gizlenmiĢ bir spotla
heykeli üzerinden aydınlatmak iyi bir fikirdir.


Kalay-kurĢun alaĢımı ve bakır kaplar:

Genellikle oturma odası dıĢında, kütüphane ve çalıĢma odalarında uygun olarak
kullanılan aksesuarlardır. Bakır kaplar, tepsiler, tabaklar, mutfağa sıcak bir hava veren son
derece dekoratif objelerdir. Genellikle duvara asılır. Bu objeler kütüphanede kullanılıyorsa,
renkli ciltlenmiĢ kitaplar arasında düzenlendiklerinde daha etkili görünürler. Yemek
odasında Ģark usulü mobilyalar kullanılıyorsa, bu tür aksesuarları yerleĢtirmek daha uygun
olabilir.


Duvarda kullanılan aksesuarlar:

Yağlı boya resimler, sulu boyalar, pasteller, madeni levhaya basılmıĢ resimler, baskı
tablolar, taĢ basması resimler bu baĢlık altında ele alınabilir. Herkes bu objelerden birine
sahip olabilir. Piyasada bunların röprodüksiyonlarını uygun fiyata bulmak ve kolaylıkla satın
almak olasıdır. Resimlerdeki sanatla ilgili görüĢlerin gerekliliği, beğenilerin çeĢitli
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle resimlerin satın alınmasında üç faktör vardır.


Resim bir fonksiyona hizmet etmelidir: Resimlerin amacı, uygunluğu
ve fonksiyonunun ne olduğu iyi bilinmelidir. Manzaranın dekoratif bir
formda resmedilmesi ve bunun en basit fonksiyon olan duvarın
dekorasyonunda kullanılması yeterli değildir.
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Resim güzel olmalıdır: Duvara asılan her resmin bir anlamı olmalıdır.
Önemli olan bir resmi satın almak ve bunu duvara asmak değildir. O
resmin güzel olduğu da ifade edilmelidir. Aynı zamanda resim hoĢa
giden, güçlü bir kiĢiliğe de sahip olmalıdır. Ġyi resimler, kitaplar ve
aksesuarlar bir evin atmosferinin önemli bir parçasıdır.



Resimler stil ve renk armonileri dikkate alınarak asılmalıdır: Bir
odanın atmosferi yumuĢatılmak istendiğinde, resimlerde kullanılan
armoninin odanın kullanılma amacı, bir takım resimlerin elemine
edilmesini gerektirebilir. Resim, oda ile armoni sağlayacak ve odaya
güzellik katacak özellikte olmalıdır. Bunun sağlayan da uygunluk ve
renktir. Resimlerin yanı sıra, insanlar bazen duvarları dekore ederken,
fotoğraf ve anlık (enstantane) fotoğrafları çerçeveleterek kullanmak
isterler. Ancak, bu fotoğraflarda artistik öğelerden çok tinsel değerlerin
daha çok olduğu görülmektedir. Bu fotoğraf tüm aile üyeleri için aynı
değeri taĢısa da çok misafir için çok az değer taĢır. Bu nedenle,
fotoğrafların yatak, çalıĢma ve dinlenme odaları gibi bireye özgü
mekânlara asılması daha anlamlıdır. Yalnızca, artistik değeri olan ve
genel konularla ilgili fotoğraflar sosyal yaĢam alanlarında kullanılmalıdır.

Duvar aksesuarları fikir olarak insanın hayal gücünü zorlayan ama aynı zamanda çok
hoĢ bir renkliliğin sergilenebileceği güzel bir dekor oluĢturur. Hem eğlencelidir hem de
düĢünerek zenginlik katılabilir. ĠĢin baĢındayken bir tema belirlemek, ayrıntılara daha kolay
odaklanılmasını sağlar ve bütünsel bir etki yaratılmasına yardımcı olur.

Resim 1.14: Dikkat çekici duvar süsü örnekleri
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Duvar aksesuarları mobilyalara ya da Ģömineye yakın yerleĢtirilerek, aynı grupmuĢ
gibi algılanmaları sağlanmalıdır. Mümkün olduğu kadar, aralarına ritmik objeler
yerleĢtirilmelidir. Örneğin, bir çiçek, bitki, vazo, mumluk ya da benzeri Ģeylerle kesintisiz
geçiĢ yapılabilir. Birçok kimsenin yaptığı gibi bir tablo ya da aksesuar koltuk ya da
Ģöminenin çok fazla yukarısına asılmamalıdır. Bu durum, bakan kimsenin ilgisini böler.
ġömine kenarlarının süslenmesinde ise Ģömine duvarının her iki tarafına da çiçek ya da
mumluk yerleĢtirilebilir. YerleĢtirilen bu aksesuarların kenarı objeyle ya da resim çerçevesi
ile aynı hizaya getirilmelidir. Bu objeleri birbirine bağlar. Bunlar yapılırken, asıl objeleri
kapatacak Ģekilde dikkat çekici biçimde olmamalı, asıl obje ön planda olmalıdır. Duvarla,
Ģömine arasında uyumlu bir iliĢki isteniyorsa, üç boyutlu tablolar tercih edilebilir. ġömine
üzerindeki iyi bir resim, Ģömine üzerine çiçek yerleĢtirilerek, daha iyi konuma getirilebilir.
Evlerde, galeri duvarları gibi seri resimler ve yaygın görünmeyen duvar süsleri
giderek daha fazla görülmeye baĢlamıĢtır. Ġç dekorasyonda hiçbir Ģey iyi bir resimden daha
etkili değildir. Ġyi bir resim odadaki ilgi merkezidir. Ancak resimlerin mobilyalarla uyumlu
olması ve tabloların özelliğine göre sınıflandırılması gerekir. Ağır çerçevelerle hafif olanlar,
canlı renklilerle pastel tonlu olanlar ayırt edilmelidir. Kanepe ve koltuk üzerine bir tablo
veya dekoratif bir heykel yerleĢtirilmesi uygun bir fikirdir. Duvarlardaki resimler ve tablolar
bir sandık veya alçak bir obje ile eĢleĢtirilecekse, onları alçaltmakta yarar vardır. Bu kural
dıĢı olmasına karĢın, gözün vizyonunu etkilediğinden baĢarılı iĢlev görür.
Koridor açık renkli boyanmıĢsa, duvarda kullanılan aksesuar açık tonlu olmalıdır.
Aynı biçimde, renk ve ölçü olarak ta uyum içinde olmalıdır. Sosyal yaĢam alanında resim ve
gruplandırılmıĢ resimlerin mobilya ve Ģömineden çok yukarıya asılmaması gerekir. Böylesi
bir durum onları birbirinden ayırır ve bütünlüğü bozar. Ancak bu incelikli kural birey ve
aileler tarafından çoğu kez ihlal edilir. Tabloyu duvara göz hizasında asmak çok önemlidir.
Grup halinde asılacaksa tablolar arasında 25 cm.den fazla aralık olmamalı, Ģömineden 10 cm
yukarıda olmalıdır. Tablo veya aksesuar çok düĢük görünüyorsa, büyük olasılıkla bulunduğu
yer için oldukça küçük demektir. Ve buraya asılmak için uygun değildir. Grup halinde
asılacak tablolarda uyum ve bütünlük bozulmadığı sürece bu kural geçerli olmayabilir.
Yalnızca, doldurmak için bütünlük yok edilmemelidir. Burada, en önemli kural duvara asılan
objeleri sıralı bir biçimde düz olarak asmaktan kaçınmaktır. Böylesi bir uygulama
bireysellikten çok, herkesin gezdiği galerilere benzer. Aksesuarların duvarlara istenilen
biçimde asılması zaman, sabır ve beceri gerektirir. Bu nedenle ürünü satın alırken, tek baĢına
mı yoksa grup halinde mi asılacağına karar verilmelidir. Gruba dâhil edilecekse, birbiri ile
uyumlu olanlar satın alınmalıdır.
Bir odadaki bütün resimler; doku, konu ve renk açısından uyumlu olmalıdır. Resimler
baskı, suluboya ve yağlı boya eĢit olduklarında birbirleri ile uyumlu olabilir. Ortalama bir
ailenin oturma odasındaki resimlerin renk, konu ve kompozisyon olarak görülmedik
olmaması, aile üyeleri ve misafirlere çirkin gelmemesi gerekir. Oturma odaları için en uygun
resimler manzaralar ve denizle ilintili konuları içerenlerdir. Bununla birlikte, resimlerde
figür kompozisyonları ve portreler de tercih edilebilir.
Yemek odasında ise çok uzun süreli oturulmadığı için resimler canlı ve neĢeli olabilir.
Çiçekler, bazı manzara resimleri, çiçek açan ağaçlar ya da akarsu yemek odası için tercih
edilen ve kesinlikle uygun olan konulardır.

15

Evde kullanılan duvar kâğıtları, resimlerin donuk, renksiz ve sönük kalmasına neden
olur Misafir odası için genel çekiciliği olan resimlerin asılması daha anlamlıdır. Yatak
odalarında ise daha çok bireye özgü resimler ve fotoğraflar tercih edilmelidir. Çocuk
odalarında kullanılan resimlerde, çocukların ilgileneceği ve estetik değere sahip resimlerin
yer almasına dikkat edilmelidir. Bazı zamanlar hikâye anlatan resimlerinde yer alması
sağlanmalı, çocuk büyüdükçe resimler değiĢtirilmelidir. Zarif, Ģık, iyi döĢenmiĢ odalar için
değerli fotoğrafların özel Ģekilde yerleĢtirilmesi sağlanmalıdır.


Kapı süsleri

GiriĢ kapısı önemlidir. Eve gelen misafirlerin karĢılandığı ilk yer kapılardır. Kapının
çarpıcı bir renge boyanarak ya da farklı bir kapı kolu kullanarak ya da güzel bir kapı süsü ile
çekici bir hâle getirilmesi mümkündür. Ġlk izlenim çok önemlidir. Kapı dekorasyonundaki
ayrıntı bireylerin evlerinin karakterlerini yansıtır.

Resim 1.13: ÇeĢitli kapı süsleri



Aydınlatma aksesuarları

Ev dekorasyonundaki önemli detaylardan biri de aydınlatmadır. Özellikle akĢam
saatlerinde bireylerin kendilerini huzur içinde hissetmeleri için evin iyi bir Ģekilde
aydınlatılması gerekir. Çünkü evi sıcak ve keyifli hâle getirmenin yollarından biri iyi
planlanmıĢ bir aydınlatmadır.
Aydınlatma en önemli aksesuarlardan biridir. Tavandan sarkan avizelerin yanı sıra,
yerden ayaklı aydınlatmalar ya da köĢelerdeki sehpaların üzerine yerleĢtirilen abajurlar
giderek daha çok tercih edilmeye baĢlamıĢtır. Odalarda hem Ģık bir görünüm hem de göz
yormayan huzurlu bir atmosfer oluĢturmak için modern ya da klasik abajur tipi aydınlatma
tercih edilebilir.
Doğru bir aydınlatma için ilk adım, hangi bölümün ne için kullanacağına karar vermek
ve o odayı bu amaca uygun olarak aydınlatmaktır. Örneğin oda çalıĢma odası yapılmak
isteniyorsa, okuma ve yazmaya yetecek kadar yüksek ıĢık kullanılmalıdır. Yemek odası için
daha az aydınlatma ile ihtiyaç giderilebilir. Sağlık ve konfor için büyük önem taĢıyan
aydınlatmanın, yaĢanılan alanda nasıl olması gerektiği konusunda gereken önem
gösterilmelidir.
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Mekânların özelliklerine göre aydınlatma ölçütleri (kriterleri) değiĢmektedir. Ev için
düzenlenen bir aydınlatma sisteminde her odanın farklı ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Bu
konuda uzman kiĢilerden ve markalardan yararlanmak doğru olur.

Resim 1.15: Tavan aydınlatma aksesuarları

Resim 1.16: Huzurlu bir aydınlatma için abajurlar
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Oda aksesuarları:

Aksesuarlar doğru kullanıldığında oldukça Ģık ve ferahlatıcı görünür. Fakat bunu
yaparken karmaĢaya düĢülürse, ev çok dağınık ve düzensiz görünecektir. Renk ve tarzlarına
göre aksesuarlar birlikte kullanılabilir. Küçük cam vazolar ya da deniz kabukları, değiĢik
boyda Ģamdanlar gibi. Bu, tüm salonun havasını değiĢtirmeye yetebilir.
Öncelikle aksesuar kullanılmak istenen oda dikkatlice incelenir ve burada ne yapılmak
istenildiğine karar verilir. Bir parça renklilik ve canlılık katmak, biraz yumuĢak bir etki
yaratmak, ölü noktaları kapatmak ya da görsel bir ağırlık katmak istenildiğinde, iĢe büyük
obje ve aksesuarlar yerleĢtirmekle baĢlanır.
Daha sonra oda bir kez daha incelenir ve gerekli görülen yerlere küçük aksesuarlar
yerleĢtirilir. Yıldızlar, hayvan figürleri, meyve ve sebzeler, çiçekler, süslemek için kolaylıkla
bulunabilecek küçük aksesuarların yalnızca birkaçıdır.

Resim 1.17: Odalarda kullanılabilecek aksesuarlardan örnekler



Mutfak aksesuarları:

Mutfak aksesuarları, mutfakla uyumlu ve mutfağı yansıtan ürünler olmalıdır. Ġster
minimal ister hareketli mutfaklar tercih edilsin yine de aksesuarlarla süslendiği zaman daha
bir anlam kazanır.
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Resim 1.18: Mutfak aksesuarlarından bazıları



Banyo aksesuarları

Banyo aksesuarları; banyo perdeleri, lavabo üstü aksesuarları, ayna, banyo (klozet
takımı) takımları, kirli sepeti, havlular, bornozlar, sabunlar ve sabun sepeti gibi banyoda
ihtiyaç olan ve hayatı kolaylaĢtıran aksesuarlardır.

Resim 1.19: Banyo aksesuarları



ÇeĢitli ev aksesuarları

Ġçinde bulunulan mekânı hareketlendirmenin en kolay yollarından biri de kullanılan
aksesuarlardır. Evlere hem asil bir hava verir hem de evleri eğlenceli bir hâle getirir.
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Aksesuar seçimi sabır ister. Evin her köĢesi için ayrı ayrı aksesuarlar seçilmesi
gerekebilir. Üstelik aksesuar seçerken her ortama aynı derecede önem verilmelidir. Fakat
mekânın durumuna göre odak nokta seçilebilir. Odak noktası olarak halı ya da sehpa dahi
kullanılabilir. Renk ve tarzlarına göre aksesuarlar birlikte kullanılabilir. Küçük vazolar ya da
biblolar, değiĢik boyda Ģamdanlar vb. Bu, tüm salonun havasını değiĢtirmeye yetebilir.
Pencerelere takılacak perde ve tüllerle hem evlerde yepyeni bir hava yaratma hem de
istenilen tarzı eve yansıtma Ģansı doğuracaktır. Tek yapılması gereken kiĢiye uygun olacağı
düĢünülen perdeyi bulmaktır.

1.2.3. Aksesuar Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar


Dekoratif ev aksesuarlarının ne miktarda ve nasıl kullanılacağı bireylerin
yaratmak istedikleri tarz ve atmosfere bağlıdır.

Bu sebepten dolayı bireyler öncelikle ne tür bir dekorasyon tarzından hoĢlandıklarına
karar vermelidirler. Örneğin modern bir dekorasyondan hoĢlanılıyorlarsa mümkün
olduğunca sade ve yalın aksesuarlar seçip bunları düzenli yerleĢtirebilirler; fakat Viktoryen
tarzı, göz dolduran, çoğunluğu antikalardan ve görkemli objelerden oluĢan aksesuarları
gruplayarak ya da oraya buraya serpiĢtirerek kullanmalıdırlar. Dekorasyon etnik, otantik ya
da egzotik gibi herhangi bir tarzla sınırlandırmak istenmiyorsa, aksesuar seçerken yalnızca
birey için değerli ve bir anlamı olan objeler seçilmelidir. Buna, bireyde güzel duygular
uyandıracak, çocukluk ya da tatil anılarını anımsatacak objeler de dahil edilebilir.

Resim 1.20: Viktoryen tarzı tasarım



Öncelikle aksesuar kullanılmak istenen oda dikkatlice incelenmeli ve burada ne
yapılmak istendiğine karar verilmelidir. Bir parça renklilik ve canlılık katmak,
biraz soft bir etki yaratmak, ölü noktaları kapatmak ya da görsel bir ağırlık
katmak istendiğinde, iĢe büyük obje ve aksesuarlar yerleĢtirmekle baĢlamak
doğru olur. Daha sonra oda bir kez daha incelenmeli ve gerekli görülen yerlere
küçük aksesuarlar yerleĢtirilmelidir.
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Resim 1.21: BoĢ bir oda

Resim 1.22: Büyük obje ve aksesuarların yerleĢtirilmesi



Çıplak boĢ köĢeler, bir kaidenin üzerine yerleĢtirilen, tercihen içinde canlı
bitkilerin olduğu bir saksıyla ya da bireyin zevkine ya da tarzınıza uygun bir
heykelle doldurulabilir.. Bu durumda seçilen aksesuarın ebatlarının oda ve
mobilyaların ebatlarıyla uyum içinde olmasına dikkat edilmelidir.



Renkli ve havai Ģeylerden hoĢlanılıyorsa, perdelerin, hareketsiz olduğu
düĢünülen pencere pervazlarının ya da dolap kapaklarının üzerine istenilen
formda küçük süsler asılabilir. Bunlar; Yıldızlar, hayvan figürleri, meyve ve
sebzeler, çiçekler, süslemek için kolaylıkla bulunabilecek küçük
aksesuarlardandır.

Resim 1.23: El yapımı hayvan figürü

21



Bireyler için anlam taĢıyan kitaplar da mükemmel bir dekoratif unsur olarak
kullanılabilir. Kitaplar Ģömine rafına, her iki tarafına Ģamdan ve bitkiler
yerleĢtirilerek sıralanabilir. Bu, Ģömine rafının düz hatlarını kırıp sıcaklık
duygusu yaratacaktır.



Bazı raf ya da kitaplar aksesuarları yerleĢtirmek için kullanılıyorsa kitaplığın
arkası duvarlardan biraz daha koyu bir renge boyanabilir.

Resim 1.24: DeğiĢik aksesuar yerleĢimlerinin yapıldığı Ģömineler ve rafları



Kanepeler ister yeni olsun, isterse antika ya da aile yadigârı, üzerinde
kullanacak birkaç yastık onu çok daha zarif kılabilir. Uzun süre kullanılan
aksesuarlar bazen çok sevilmesine rağmen bıkkınlık yaratabilir, bu durumda
yerlerini değiĢtirerek yeni bir tarz oluĢturulabilir.



Bir sanat eseri olarak çocukların resim ve çizimlerini asla çöpe atmamak
gereklidir. Bu resimler dolap kapaklarına değil, güzelce çerçeveletilerek
odalarının duvarlarına asılabilir. Aksesuarlar her zaman satın alınmayabilir.
Biraz yaratıcılık kullanılarak pek çok aksesuar yapılabilir. Örneğin eski ahĢap
bir masanın ayakları, mükemmel Ģamdanlar yapmak için idealdir. Ancak eski
eĢyalardan yaratılan aksesuarlar boyanmalı, ortama uygun hale getirildikten
sonra kullanılmalıdır.

Resim 1.25: Çocukların sanat eserlerinden örnekler
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Belirli bir tema çerçevesinde gruplanmıĢ aksesuarların, tek bir aksesuardan daha
etkileyici olduğu unutulmamalıdır. Sergilemek ya da ön plana çıkarmak
istenilen objeler mutlaka bir masa, sehpa ya da raf üzerinde gruplandırılmalıdır.



Aynı ebatlara sahip resim ve tablolar geometrik Ģekillerde asılabilir. Örneğin
dikdörtgen formlu çerçeveler, duvara bir dikdörtgen oluĢturacak Ģekilde
asılabilir. Eğer odada feminen bir tarz hâkimse üçgen oluĢturarak asılacak
tablolar, uygun renkli kurdele ya da Ģeritlerle birbirine iliĢtirilebilir.



Değerli porselenlerden oluĢan bir koleksiyonu, duvarlardaki raflı bir niĢte
sergilemek daha estetik olabilir. Özellikle mavi ve beyaz rengin hâkim olduğu,
incelikle iĢlenmiĢ porselenleri daha çarpıcı kılmak için niĢin içi canlı ve
dramatik bir renge boyanabilir.

Resim 1.26: NiĢlerde sergilenebilen değerli porselenler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Evinizde ya da yakın çevrenizdeki insanların evlerinde bulunan aksesuarların neler
olduğunu tespit ederek bu aksesuarlardan bir katalog hazırlayınız.

ĠĢlem Basamakları
 Evlerde kullanılan aksesuarların neler
olabileceğiyle ilgili bir araĢtırma
yapınız.
 Evde kullanılan aksesuar çeĢitlerini
araĢtırınız.
 Evinizde hangi aksesuarların
bulunduğunu tespit ediniz.

Öneriler
 Yazılı ve görsel basından, internetten
faydalanabilirsiniz.
 Yazılı ve görsel basından, internetten
faydalanabilirsiniz.
 Bir deftere aksesuarları not edebilirsiniz.

 Evinizde bulunan aksesuarları çeĢitlerine  Yazılı ve görsel basından, internetten ve
göre sınıflandırınız.
modülünüzden faydalanabilirsiniz.
 Evinizde bulunan aksesuarların
fotoğraflarını çekiniz.
 Elde ettiğiniz bilgileri düzenleyiniz.

 Aksesuarların çizimlerini kendiniz de
yapabilirsiniz.
 Görsel kaynaklardan ve mecmualardan
aksesuarlarla ilgili resim bulabilirsiniz.
 Grafik, çizelge vb. kullanabilirsiniz.
 Kırtasiye malzemelerinden
yararlanabilirsiniz.

 Hazırladığınız katalogun kapağını
oluĢturunuz.

 Okulunuzda bulunan diğer alanlardan
yardım isteyebilirsiniz.

 Düzenlediğiniz bilgileri, görsellerle
uyumlu bir Ģekilde tasarladığınız
kataloga yerleĢtiriniz.

 Eksiklik olup olmadığını kontrol
edebilirsiniz.

 ArkadaĢlarınızla paylaĢınız.

 ArkadaĢlarınızın da hazırladığı
katalogları inceleyebilirsiniz.

 Hazırladığınız katalogları saklayınız.

 ArkadaĢlarınızın katalog örneklerini de
alabilirsiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

Gözlemleyeceğiniz mağaza çeĢitlerini belirlediniz mi?

2.

Ev aksesuarları satıĢı yapan mağazalara gittiniz mi?

3.

Belirlediğiniz mağazalara giderek satıĢı yapılan aksesuarları

Hayır

gözlemlediniz mi?
4.

En çok beğendiğiniz aksesuarları tespit ettiniz mi?

5.

Hangi amaçla aksesuar tasarlayacağınıza karar verdiniz mi?

6.

Tasarlayacağınız

aksesuarın

nerelerde

kullanılabileceğini

belirlediniz mi?
7.

Tasarımınız için kullanacağınız araç gereçleri hazırladınız mı?

8.

Aksesuar tasarımınızı çizdiniz mi?

9.

Tasarladığınız

aksesuarın

resmini

sınıf

arkadaĢlarınızla

paylaĢtınız mı?
10. Tasarımınızı sınıf panonuza astınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Parçayı bütünleyen, ana iĢleve etkisi olmayan nesnelere ………………..denir.

2.

Her alanda kullanılan, büyük kolaylık ve ergonomik seçenekler ile yer kaplamadan
daha çok iĢlevsellik gösteren tasarım ürünleri …………………..aksesuarlardır.

3.

Aksesuarlar çoğunlukla yaĢanılan mekanlarda çekicilik, sıcaklık, samimiyet,
……………..gibi duyguları yaratmak amacıyla kullanılır.

4.

Kapı dekorasyonundaki ayrıntı bireylerin…………………yansıtır.

5.

Doğru bir aydınlatma için ilk adım, hangi bölümün ne için kullanacağına
…………….vermektir.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6.

( ) Hediyelik eĢya sektöründe en önemli eğilim kiĢiye özel ürünlere daha fazla
ilgi gösterilmesidir.

7.

( ) Çocukların resim ve çizimleri aksesuar olarak kullanılmaz.

8.

( ) Bireyler için anlam taĢımayan kitaplar dekoratif unsur olarak kullanabilir.

9.

( ) Renk ve tarzlarına göre aksesuarlar birlikte kullanılabilir.

10.

( ) Sabunlar ve sabun sepeti mutfak aksesuarlarındandır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koĢullar
sağlandığında, evin bölümlerine dekorasyon ilkelerine uygun aksesuar yerleĢtirebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizde aksesuar satıĢı yapan mağazalara giderek, satılan aksesuarların
nerelerde kullanılabileceğini araĢtırınız.



Çevrenizde aksesuar satıĢı yapan mağazalara

giderek, satıĢı yapılan

aksesuarların fiyatlarını gözlemleyiniz.


Aksesuar çeĢitlerinden evinizde kullanabileceğiniz aksesuarların listesini
yaparak, bu aksesuarların fiyat araĢtırmasını yapınız.



Elde ettiğiz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. AKSESUAR YERLEġTĠRME
Mekânlar dekore edilirken çoğu zaman belli kalıplara uyulur ve bu kalıpların dıĢına
çıkılmamaya çalıĢılır. Oysa bu kalıpları biraz kırıp, dıĢına çıkıldığında oldukça baĢarılı
sonuçlar elde edilebilir.

2.1.YaĢam Alanlarına Aksesuarı YerleĢtirme
Aksesuarların mekânı tamamlamak için kullanılan objeler olduğu unutulmamalıdır.
Mekânın önüne geçmesi için değil, mekânı tamamlaması için, aksesuar seçimi doğru
yapılmalı ve en iyi Ģekilde yerleĢtirilmelidir. En önemlisi de yaĢam alanını gereksiz
aksesuarlarla boğmamak gerekir.
Vazgeçilemeyen bazı eĢyalar değiĢik mobilya ve aksesuarlarla harmanlandığında
yaĢam alanı farklı bir boyut kazanabilir. Örneğin; perdenin rengine ve desenlerine uygun
olarak, karĢı duvarda aynı renk ve tonlarda bir tablo mekânı zenginleĢtirebilir.
Mekâna aksesuar yerleĢtirirken en büyük parçadan baĢlayıp, daha sonra küçük objeleri
yerleĢtirmek doğru olur. Vazo veya biblo gibi aksesuarlar, farklı yükseklikte ve birlikte
kullanılmalıdır. Dekoratif raflarda minik, objeleri sergilerken bütünlüğü sağlamak için göz
hizasında ve bir arada kullanmak gerekir.
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Resim 2.1: Raflardaki minik objeler sık kullanılan aksesuarlardandır

Fotoğraflar grup hâlinde sergilenirken çerçeve renklerini aynı renkten seçmek
aksesuar görünümünde bütünlük sağlar.

Resim 2.2: Benzer renklerden seçilmiĢ fotoğraf çerçeveleri

Ev dekorasyonunun vazgeçilmez tamamlayıcıları olan aksesuarlar, her zaman gözde
unsurlar olarak önemlerini korumaktadırlar. Aksesuarlar doğru ve iĢlevsel kullanılmalıdır.
Bunun yanı sıra evde var olan ve artık kullanılmayan çeĢitli objeler, tarzlarını değiĢtirerek,
boyayarak ve farklı amaçlara yönelik olarak kullanılabilir, böylece yeni ve farklı aksesuarlar
elde edilebilir.
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BoĢ kalan köĢeler, tercihen içinde canlı bitkilerin olduğu bir saksıyla, çeĢitli
boyutlardaki çerçevelerle ya da bir sandalye ile doldurulabilir. Bu durumda seçilecek
aksesuarların ebatlarının mekânla uyumlu olmasına dikkat etmek gerekir.

Resim 2.3: ÇeĢitli aksesuarların kullanıldığı bir yaĢam alanı

2.1.1. YaĢam Alanlarında Kullanılan Aksesuar ÇeĢitleri





Koleksiyon ürünleri; hediyelik eĢyalar, mücevher ve heykeller
Lambalar ve aydınlatma aksesuarları,
Resim çerçeveleri
ĠĢlemeli örtüler

2.1.1.1. Hediyelik EĢyalar, Mücevherler, Heykeller
Bireylere gelen hediyelik eĢyalar, heykeller, biblolar, değerli porselenler vb. bu gruba
girer.
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Resim 2.4: Hediyelik aksesuarlar

Resim 2.5: Biblolar

Resim 2.6: Heykeller
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2.1.1.2. Lambalar ve Aydınlatma Aksesuarları
Ev dekorasyonunun en önemli konularından birisidir aydınlatmadır. Bin bir emekle
dekore edilen evler yanlıĢ aydınlatma yüzünden güzelliğini gösteremez, hatta daha da kötüsü
çirkin görünür. Çünkü özensiz ıĢıklandırma evi olduğundan gösteriĢli ya da kasvetli
gösterebilir. Bunu engellemekse doğru yerde doğru ıĢıklandırmayı yapabilmekten geçer.
Aydınlatma aksesuarları seçilirken dekorasyonda uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.
Günümüzde çok çeĢitli aydınlatma aksesuarları mevcuttur.
Aydınlatma, dekorasyonun tamamlanması ya da odanın dekorasyonun dıĢarı
yansıması bakımından oldukça önemlidir. ġık bir aydınlatma aksesuarı ile odanın, salonun
dekorasyonunu tavandan, duvardan ya da ayaklı abajurlar ile tamamlamak mümkündür.
Aksesuarların rengini salonun duvar renklerine göre ve mobilyaların tarzına uygun seçmek
önemlidir.

Resim 2.7: ÇeĢitli aydınlatma aksesuarları

2.1.1.3. Resim Çerçeveler
Bireylerin sevdikleri Ģeylerin resimleri sergileyebilecekleri aksesuarlardandır. Çok
çeĢitli Ģekillerde ve renklerde olanları mevcuttur. Renk ve çerçeve Ģeklini belirlerken evdeki
dekorasyon göz önünde bulundurulmalıdır.

Resim 2.8: Resim çerçeveleri
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2.1.1.4. ĠĢlemeli Örtüler
Ev dekorasyonunda kullanılan iĢlemeli örtüler ailenin yaĢam modeline göre Ģekillenen
kullanım alanlarında oda takımları yatak odası takımları ve mutfak takımları olmak üzere
gruplandırılabilir.
ĠĢlemeli örtülerin kumaĢ, teknik, iplik, renk, motif, desen ve kompozisyon
özelliklerinin birbirleri ve mekân ile uyum içinde olması önemlidir. Oda takımları; oturma
odası misafir odası ve yemek odasında bulunan mobilyaların üzerini örtmek ve süslemek
amacıyla kullanılan mobilya tarzı ve zevke göre değiĢen sehpa örtüsü Ģömentabla, masa
örtüsü konsol örtüsü gibi çeĢitli büyüklükte örtülerden oluĢmaktadır.
Oturma odasında kumaĢ, renk, desen ve iĢleme teknikleri yoğun olmayan, odaya
doğallık etkisi veren örtülerin seçimine dikkat edilir. Misafir odası için gösteriĢli, ipek,
kadife, saten gibi fantezi kumaĢ ve Türk iĢi, Hesap iĢi, MaraĢ iĢi, Antep iĢi tekniklerle simsırmanın yoğun olarak kullanıldığı desenlerle iĢlenmiĢ örtüler kullanmak mümkündür.
Yemek odasında güzel, zevkli ve düzenli bir yemek ortamı insana huzur verdiği gibi
yaĢama düzeni ve görgüyü ortaya koyar. Bu nedenle el dokumaları pamuk, keten ve çeĢitli
dokumalardan basit nakıĢ iğneleri kanaviçe, goblen, Çin iğnesi, beyaz iĢ ve ajur teknikleri
ve çiçek motifleri ile iĢlenen sofra takımları hazırlanmaktadır. Bu örtüler günlük ve özel
günlerde kullanılmak üzere değiĢik kumaĢ ve iĢleme teknikleriyle farklı ihtiyaçları
karĢılamaktadır.

Resim 2.9: GeçmiĢten günümüze iĢlemeli masa örtüleri
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Resim 2.10: ĠĢlemeli örtü çeĢitleri

2.2. Yatak Odalarına Aksesuar YerleĢtirme
Yatak odalarını insanlar dünyadan kendilerini soyutlayan bir sığınak olarak görürler
ve yatak odaları evin en özel bölümü olup, evin diğer bölümlerinden tamamen farklıdır.
Günümüzde yatak odaları sadece uyuma amaçlı kullanılan odalar değildir. Birçok
evde yatak odasında televizyon vardır ve çalıĢma masaları da kimi yatak odalarında
bulunmaktadır. Bütün farklı kullanım amaçlarına ek olarak yatak odaları ev sahiplerinin
kendi zevklerini yansıtarak dekore ettikleri bir bölümdür.
Evlerde bulunan bu özel odanın dekorasyonu için birçok yeni aksesuarlar ortaya
çıkmıĢtır. Yapılacak seçimler dekorasyonun romantik ve geleneksel mi, yoksa çağdaĢ ve
modern mi olacağına göre değiĢir.
Yatak odasında güzel görünüĢlü, insana rahatlık veren iĢlemeli yatak örtüleri yatak
takımları, Ģifonyer, abajur, tablolar, mumlar ve dolap örtüleri odayı süslemekte ve odanın
dekorasyonunda önemli ölçüde etkilemektedir. Günlük kullanım dıĢında özel günlerde
kullanmak üzere (Doğum sünnet evlilik) fantezi kumaĢ ve iĢleme tekniklerinden hazırlanan
gösteriĢli yatak örtüleri bulunmaktadır. Örtülerde özenle seçilen renk, biçim ve doku ile
mobilyanın uyumu dekorasyonun bütünlüğünü ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca çocuk
odalarında çocukların ilgisini çekecek çizgi roman kahramanları ve hayvan figürlerinin yer
aldığı iĢlemeli örtüler yatakları süslemektedir.

Resim 2.11: Aksesuarları ile dekore edilmiĢ yatak odaları
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2.3. Mutfak Aksesuarlarını YerleĢtirme
Mutfak takımları mutfakta bulunan buzdolabı fırın dolap, masa ve benzeri eĢyalara
göre hazırlanan iĢlemeli örtülerdir. Günlük yemeklerde kullanılan masa örtüleri Amerikan
servisleri, peçeteler piyasada bulunan kolaylıkla temizlenebilen kumaĢlardan iĢlenerek
kullanılmaktadır. Bu örtülerde çiçek motiflerinin yanı sıra üzüm elma kiraz gibi meyveler
ve sepet içinde düzenlemeler mutfak için tercih edilebilecek motiflerdir.
Mutfak ve yaĢam alanı arasında kullanılan renk ve stilin birbiriyle uyumlu olmasında
dikkat edilmelidir. Mutfak, oturma odası ve yemek bölümüyle bütünleĢmelidir
Salondaki aksesuarların aksine mutfak aksesuarları sadece mutfağa renk getirmekle
kalmaz, Aynı zamanda yardımcı olmayı da amaçlar. Fazla kalabalık bir mutfak en ufak bir
uğraĢta bile zamandan çalar. Fazla yer yoksa ancak çeĢitli aksesuarlarla mutfak iĢlerini pratik
kılmak mümkün olabilir.

Resim 2.12: Mutfak Aksesuarları

Her mutfağın 'olmazsa olmaz' aksesuarlarının baĢında tepsiler gelir. Servise ve
sunuma özen gösterenler için ise ayrı bir anlam taĢır. Sade ve klasik modellerinin yanı sıra,
sıra dıĢı özel tasarımlarıyla da dikkat çeken tepsiler, malzemeleriyle de çok farklılıklar
gösterir. AhĢap, hasır, çelik ve gümüĢten yapılan tepsiler, fonksiyonel modelleriyle sıkça
kullanılmaktadır. Koltuk kenarına monte edilenler veya masa üzerine konulup tekerlekleri
sayesinde servis kolaylığı sağlayan tipleri de bulunmaktadır.
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Resim 2.13: Dekoratif ve fonksiyonel tepsiler

Resim 2.14: ÇeĢitli iĢleve sahip mutfak aksesuarları

Yemek kitapları evin farklı bölümlerinde saklanabileceği gibi asıl saklanma yeri
mutfaklar olmalıdır. Ufak bir masa, mutfak raflarından biri ya da geniĢ bir çekmece kitapları
koymak için yeterlidir. Tabii ideal olanı, özel kitap rafları ki böylelikle sadece pratiklik
değil, estetik açıdan da mutfaklar zenginleĢmiĢ olur.
Mutfaklarda aydınlatma aksesuarları çok önemlidir. Aydınlatmayı bir kaç noktadan
yapmak meânı daha ferah gösterir. Örneğin mutfak dolaplarının altına tezgâhı aydınlatacak
Ģekilde sarı ıĢıklı bir florsan yerleĢtirmek yerinde olur Bu sürekli tavan aydınlatmasını
kullanmamayı dolayısıyla elektrikten tasarruf yapmayı sağlar. Çok parlak ıĢıklar
kullanılmamalıdır. Mümkünse ıĢığın yoğunluğunu ayarlayabilecek yapıda aydınlatma
aksesuarlarından yararlanılmalıdır.
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Resim 2.15: Kitapla ruh kazanan mutfak örneği

2.4. Diğer Alanlara Aksesuar YerleĢtirme
2.4.1. Antreye Aksesuar YerleĢtirme
Antreler eve giriĢte ilk görülen yerlerdir. Antrelerde kullanılan aksesuarlar dekoratif
aynı zamanda fonksiyonel aksesuarlar olmalıdır. Dikkat çekici yerler olması isteniyorsa
farklı renkler ve duvar kâğıtları kullanılmalıdır.

Resim 2.16: Aksesuarlarla zenginleĢtirilmiĢ bir antre

Aydınlatmalar abajurlarla sağlanabilir. Ayaklı olanların yanı sehpa üzerinde
kullanılabilen çeĢitleri mevcuttur.
Ayakkabılık fonksiyonel raf sistemleri ya da katlı ayakkabılıklardan seçilebilir.
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Askılıklarda ayaklı askılıklar dekoratif ve fonksiyonel görünecektir. Aksesuar olarak
duvara monte edilebilen askılıklar da kullanılabilir. Askılara her yerde ihtiyaç duyulabilir.
Mutfak, banyo, yatak odası, teras, balkon, giriĢ, dolap içlerinde ve hatta iĢ yerlerinde bile
askılar günlük hayata oldukça faydalı olabilir. Askıların küçük fakat çok gerekli eĢyalar
olduklarını söylemek yanlıĢ olmaz. Bu özelliklerinden dolayı dekorasyona uyum sağlamalı
ve Ģık görünmelidir.

Resim 2.17: Antre için dekoratif ve fonksiyonel aksesuarlar

Ayrıca bir antrenin olmazsa olmazlarından olan Ģemsiyelerde unutulmamalıdır.
Piyasada çok çeĢitli Ģemsiyelikler bulunmaktadır.

2.4.2. Banyo Aksesuarlarını YerleĢtirme
Banyo aksesuarları; havluluk, küvet tutamakları, tel süngerlik ve Ģampuanlıklar, diĢ
fırçalığı, klozet fırçalıkları, çöp kovaları, askılıklar, tuvalet kâğıtlıkları, sabunluklar, aplikler,
etajerler, aynalar vb. aksesuarlardır.

Resim 2.18: Banyo aksesuarlarından bazıları
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Burada, genel aydınlatma elemanlarının yanı sıra çalıĢma ıĢığı olarak adlandırılan özel
armatürlere de ihtiyaç vardır. Yorgun bir günün ardından dinlenmek için en uygun mekan
banyodur ve burada kullanılacak ıĢık kurnazca hazırlanmalıdır. Sarkıt aydınlatma elemanları,
Mekân da gölge oluĢturabilir bunun için göz seviyesinde duvara monte edilmiĢ ürünler
kullanarak yumuĢak bir atmosfer elde edilebilmektedir.
Son yıllarda Ģamdanlar ve mumlar da banyolarda kullanılan aksesuarlar arasında
yerini almıĢtır.

Resim 2.19: Dekoratif Ģamdanlar ve mumlar

2.4.3. Bebek Odalarına Aksesuar YerleĢtirme
Bebek odalarının neĢeli, renkli ve masalsı bir izlenim bırakması beklenir. Mobilya
mağazasından alınan minik eĢyaların birkaç oyuncakla süslemesi bile, buranın evin diğer
odalarından daha farklı olduğunu anlatır. Yine de bazı ayrıntılar ekleyerek, çok daha renkli
ve cıvıl cıvıl bir ortam yaratılması mümkündür. ĠĢe yaramaz, dekoratif bir dolu süs eĢyası
yerine, kullanılacak her eĢya ya da nesneyi oyuncaklı, renkli ya da esprili olanlar arasından
seçmek daha uygun olur.

Resim 2.20:Sevimli puflardan biri
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Resim 2.21: Bebek odalarının en önemli aksesuarı

Resim 2.22: Bebekler için saat ve renkli bir abajur

Bir bebek ya da çocuk odasında gerekenler bellidir; Derece, çerçeve, saat, puf, lamba,
yastık ve benzeri eĢyalar olmalıdır. Her Ģeyin sadece pembesine ya da mavisine takılmamak
gerekir. Ya da çocuk odasını oturma odası gibi her Ģeyin bir örnek olduğu bir yetiĢkin
mantığıyla döĢemeye çalıĢmak uygun olmaz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Mutfak aksesuarlarını araĢtırarak, mutfağınız için uygun aksesuarları belirleyip uygun
olan yerleĢtirme planını yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Mutfaklarda kullanılan aksesuarların
neler olabileceğiyle ilgili bir araĢtırma
yapınız.
 Mutfakta kullanılan aksesuar çeĢitlerini
araĢtırınız.

 Mutfağınızın yerleĢim planını çiziniz.
 Mutfağınızda kullanmak istediğiniz
aksesuar çeĢitlerini belirleyiniz.
 Belirlediğiniz aksesuar çeĢitlerinin
yerlerini belirleyiniz.
 Belirlediğiniz aksesuarları mutfak
planınıza yerleĢtiriniz.
 Hazırladığınız planı arkadaĢlarınızla
yorumlayınız.
 Planınızı sınıf panosuna asınız.

Öneriler
 Yazılı ve görsel kaynaklardan ve
internetten araĢtırabilirsiniz.
 Yazılı ve görsel kaynaklardan ve
internetten araĢtırabilirsiniz.
 Çevrenizdeki zücaciye mağazalarından
araĢtırabilirsiniz.
 Okulunuzdaki resim bölümü
öğretmenlerinden yardım alabilirsiniz.
 Mutfağınızın yerleĢtirme planı için
beyaz karton kullanabilirsiniz.
 Kullanmak istediğiniz aksesuarların
listesini hazırlayabilirsiniz.
 Kartona hazırladığınız planın üstünde
aksesuarların yerlerini gösterebilirsiniz.
 SeçmiĢ olduğunuz aksesuarların
resimlerini çizerek ve ya görsel
kaynaklardan edinerek planınızda
kullanabilirsiniz.
 Yorum yaparken birbirinize kırıcı ve
kaba davranmayınız. Türkçeyi düzgün
kullanmaya özen gösteriniz.
 Sınıf panonuz herkesin görebileceği bir
yerde olmasına özen gösterebilirsiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Evet

Hayır

Yatak odası ve banyo aksesuarları ile ilgili genel bir araĢtırma
yaptınız mı?

2.

Yatak odası ve banyoda kullanılan aksesuarların hangi
aksesuarlar olduğunu araĢtırdınız mı?

3.

Çevrenizde bulunan mağazalardan ev aksesuarları satan
mağazaları belirlediniz mi?

4.

Belirlediğiniz mağazaya gittiniz mi?

5.

Satılan yatak odası ve banyo aksesuarlarını gözlemlediniz mi?

6.

Yatak odaları ve banyo aksesuarları ile ilgili gerekli bilgileri
topladınız mı?

7.

Elde ettiğiniz sonuçları düzenlediniz mi?

8.

Düzenlediğiniz bilgi ve fotoğrafları slayt gösterisi olarak
hazırladınız mı?

9.

Slayt gösterinizi ve sunumunuzu sınıf arkadaĢlarınıza izlettiniz
mi?

10. ArkadaĢlarınızın soru ve görüĢlerini aldınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Ev aksesuarları doğru ve ……………….. kullanılmalıdır.

2.

Son yıllarda Ģamdanlar ve ………………. da banyolarda kullanılan aksesuarlar
arasında yerini almıĢtır.

3.

Antreler …………….. giriĢte ilk görülen yerlerdir.

4.

Günümüzde yatak odaları sadece ……………….. amaçlı kullanılan odalar
değildir.

5.

ĠĢlemeli örtüler oda takımları, …………

odası takımları ve……………..

takımları olmak üzere gruplandırılabilir.
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
6.

( ) Vazo veya biblo gibi aksesuarları, farklı yükseklikte ve birlikte kullanılmamalıdır.

7.

( ) Bebek odalarının neĢeli, renkli ve masalsı bir izlenim bırakması beklenmez.

8.

( ) Her mutfağın 'olmazsa olmaz' aksesuarlarının baĢında tepsiler gelir.

9.

( ) Fotoğraflar grup halinde sergilenirken çerçeve renklerini aynı renkten

seçmek aksesuar görünümünde bütünlük sağlar.
10.

( ) Günümüzde aydınlatma aksesuarlarının çeĢitleri sınırlı sayıdadır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Gözlenecek DavranıĢlar
1.

Aksesuarın tanımını yapabildiniz mi?

2.

Aksesuar ürünlerinin neler olduğunu öğrendiniz mi?

3.

Aksesuar çeĢitlerinin neler olduğunu biliyor musunuz?

4.

Fonksiyonel ev aksesuarlarının tanımını yapabildiniz mi?

5.
6.

Dekoratif ev aksesuarlarının tanımını yapabildiniz mi?

7.
8.

Dekoratif ev aksesuarlarının neler olduğunu biliyor musunuz?

9.
10.

Mutfak aksesuarlarını yerleĢtirme hakkında bilgi edindiniz mi?

11.

Antreye aksesuar yerleĢtirme ile ilgili bilgi edindiniz mi?

12.
13.

Banyoya aksesuar yerleĢtirme ile ilgili bilgi edindiniz mi?

Evet

Hayır

Fonksiyonel ev aksesuarlarının kullanılabileceği yerleri biliyor
musunuz?
YaĢam alanlarına aksesuar yerleĢtirme hakkında bilgi edindiniz
mi?
Yatak odalarına aksesuar yerleĢtirme hakkında bilgi edindiniz
mi?

Bebek odalarına aksesuar yerleĢtirme ile ilgili bilgi edindiniz
mi?

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aksesuar
Fonksiyonel
Ġlginçlik
Karakterlerini
Karar
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ĠĢlevsel
Mumlar
Eve
Uyumak
Yatak-Mutfak
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
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KAYNAKÇA
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