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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Dekorasyon; bir hacmi gerekli ve süsleyici eşyalarla renk, doku ve biçim uyumu
sağlayarak döşeme sanatıdır. İyi dekore edilmiş bir ev, uyum ve güzel bir ortam insana
rahatlık ve mutluluk verir.

Ev insan yaşamının merkezidir. Toplumlarda kutsal bir mekân olarak kabul edilen evin
dekorasyonu her ülkede farklılık gösterebilir. Kimi sade bir tarzı tercih ederken kimileri
aksesuarlarla süslü görkemli bir ev seviyor olabilir.

Evin rahat, kullanışlı ve zevkli bir biçimde döşenmesi dekorasyonla ilgili temel
bilgileri bilmekle gerçekleşebilir. Günümüzde bireyler önemli bir sanat dalı hâline gelmeye
başlayan dekorasyon kurallarını inceleyip kendi zevk ve ihtiyaçlarına uygun, kendine özgü
farklı ve kullanışlı ortamlar oluşturabilir.

Ev düzenleme modülü ile dekorasyon kurallarına uygun eşya seçip ev
düzenleyebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında dekorasyon ilkelerine uygun eşya
seçip ev düzenleyebileceksiniz.

 Ev düzenleme ilkelerini ilgili kaynaklardan ve İnternetten araştırınız.

 Katalog ve broşürlerden ev düzenleme örneklerini inceleyiniz. Gördüklerinizi
not ediniz.

 Çevrenizde gözlem yaparak renk oluşumlarını ve ev düzenleme ile ilgili
prensipleri inceleyip arkadaşlarınızla tartışınız.

1. EV DÜZENLEME

Ev düzenleme hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır.

1.1. Ev Düzenlemenin Önemi

Günümüzde insan yaşamının önemli bir bölümü iç mekânlarda geçmektedir.

İnsanların zamanlarının % 90’ını iç mekânlarda geçirdiği düşünülürse mekân
düzenlemenin ne derece önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır.

Aile ev içinde bir araya gelir, misafirlerini ağırlar. İyi bir ev, içinde yaşanan ve tüm
aile üyelerinin orada yaptıklarından zevk aldıkları yerdir.

Bir evin düzenlenmesinde ulaşılabilecek en önemli amaç güzellik, etkileyicilik ve
fonksiyonellikle bütünlüğün sağlanmasıdır. Bu boyutlar akılcı ve dengeli biçimde
kullanılırsa ev düzenlemesi başarılı olur.

1.2. Ev Düzenleme Prensipleri

Ev düzenlerken aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlar:

 Öncelikle odanın ölçüleri belirlenir ve belli oranlarda küçültülerek bir zemin
planı çizilir. Kareli bir kâğıt üzerine belli oranlarda küçültülmüş plan çizilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Örneğin 1 kare= 0,5 m kabul edilerek plan oluşturulabilir (1 kare = 30 cm vb.). Planda
odanın özellikleri; kapı, pencere, priz vb. plan üzerinde gösterilir.

 Bundan sonra odadaki boşluğun nasıl doldurulacağına karar verilir.

 Döşenecek odanın hangi amaçla kullanılacağı ve bunlar için hangi eşyaların
kullanılacağı belirlenir.

 Daha sonra kullanılacak mobilya ve eşyaların kaplayacağı alan tespit edilir.
Bunun için mobilyaların dış ölçülerinin listesi yapılır. Odayı küçültmek için
kullanılan oranlarda küçültülerek birer model hazırlanır ve üzerine adı yazılır.

Şekil 1.1: Kareli kâğıt üzerine çizilen plan

 Dengeli ve iyi döşenmiş bir oda elde etmek için plan, eşyaların modelleri ve
yükseklikleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Yerleştirmede yüksek parçaları
bir araya koymak doğru değildir. Yüksek olanlar, alçak olanlarla
dengelenmelidir.

 Bütün parçalar alçak ise masa veya büfe gibi bir eşya seçilerek üzerinde ayna,
resim, lamba gibi bir aksesuar kullanılarak daha yüksek görünmesi
sağlanmalıdır.

 Geniş eşyaları bir arada kullanmaktan kaçınılmalı, geniş eşyalar odaya
dağıtılmalıdır.

 Odada yapılan bu düzenleme sırasında eşyaların etrafında hareket için
bırakılacak alan da dikkate alınmalıdır.

 Eşyalar odada dengeli olarak yerleştirilmelidir. Eşyalar sadece birbiri ile değil,
aynı zamanda odanın mimari yapısı ile de ilişkili olarak düşünülmelidir.

 Bir şömine, bir grup pencere ya da pencere-kapı arası düzenlenecek mobilyalar
için odak noktası olmalıdır.

 Renk, denge, ritim, armoni, doku, ölçü-oran ve ilgi merkezi göz önüne alınarak
ev düzenlenmelidir.
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1.2.1. Renk

Renk; zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak algılanan kavramdır.

Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı (gökkuşağı) görülür.
Bunun nedeni yağmur damlalarının cam prizma etkisi ile ışığı yansıtarak altı renge
ayrışmasıdır.

Newton, gökkuşağı denilen bu doğa olayını, karanlık bir odada tek bir güneş ışığına eş
ışığı bir prizmadan geçirerek güneş tayfı renklerine ayrıştırmıştır. Bu renkler kırmızı, sarı,
yeşil, siyah mavimsi, koyu mavidir.

Resim 1.1: Güneş tayfı

Yıllar sonra fizikçi Young da Newton’un yaptığı deneyin tersini yaparak ışığı yeniden
oluşturmuştur. Tayfın altı renginin birer ışığını bir perdede birbiri üzerine düşürerek beyaz
ışığı elde etmiştir.

Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye “renk” denir.

Göz tarafından algılanan ışık, retinada sinirsel sinyallere dönüştürülüp buradan optik
sinir aracılığıyla beyne iletilir. Göz, üç temel birleştirici renk olan kırmızı, yeşil ve maviye
tepki verir ve beyin, diğer renkleri bu üç rengin farklı kombinasyonları olarak algılar.

 Renk çemberi ve renklerin sınıflandırılması

Renkler temel olarak ana renkler, ara renkler, sıcak ve soğuk renkler, nötr renkler
olarak gruplandırılabilir.

 Ana renkler

Renk çemberi dikkatle incelendiğinde üç ana renk olduğu görülür. Bunlar; kırmızı,
sarı ve mavidir. Ana renkler, doğada saf olarak bulunan ve karışımla elde edilemeyen
renklerdir. Doğada görülen bütün renkler bu üç ana renkten oluşmuştur.
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 Ara renkler

Ana renkler ikişer ikişer aynı oranda karıştırıldığında ortaya çıkan renklere “ara
renkler” denir. Bunlar; turuncu, mor ve yeşildir.

Şekil 1.2: Ana ve ara renkler

 Sıcak-soğuk renkler

Serinlik etkisi veren deniz, orman ve gökyüzü gibi renkler “soğuk”, ısı ve ışık etkisi
veren kırmızı, sarı ve turuncu ise “sıcak” renklerdir.

Şekil 1.3: Sıcak renkler

Şekil 1.4: Soğuk renkler
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 Nötr renkler

Herhangi bir cisim güneş ışığından aldığı renkleri yansıtmayıp yutuyorsa o cisim siyah
görünür. Siyah ve beyaz renk karıştırıldığında gri renk ortaya çıkar. Siyah, beyaz ve gri renk
sayılmaz. Bu üç renge “nötr renkler” denir.

Ayrıca herhangi bir rengi açmak ya da koyulaştırmak için siyah ve beyaz renk
kullanılır.

Şekil 1.5: Nötr renkler

Üç ana renk; kırmızı, mavi ve sarı merkez alınarak turuncu, yeşil ve morun ara renk
olarak elde edilmesi ve kendi aralarında karıştırılarak ana ve ara renklerin gösterildiği
dairesel yapıya “renk çemberi” denir.

Şekil 1.6: Renk çemberi

Renklerin değeri, yansıttıkları ışığın miktarına göre değişir. Renklere siyah katılıp ışığı
yansıtma oranı azaltılarak koyulaştırılır. Beyaz katılıp yansıtma oranı artırılarak açılır. Beyaz
katıldığında rengin türü değişmez fakat ton değerleri farklı olur. Açıklık ve koyuluk bir
rengin değerini tanımlayan sözcüklerdir.

Renkler optik etki yaratır. Parlak ve sıcak renkler size doğru geliyormuş gibi bir duygu
verir. Parlak sarı ve kırmızı renkler, eşyaları olduğundan daha büyük gösterir.
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Soğuk renkler tersi bir etki yapar. Soğuk gri ve açık mavi uzaklaşıyormuş hissi verir.
Açık ve soğuk renklerle döşenmiş bir oda, olduğundan daha geniş görünür.

Aynı olmayan renkler eşyaları açığa çıkarır. Bir eşyanın belirgin olarak görünmesi
isteniyorsa rengi, zemin rengine zıt (kontrast) bir renkte seçilmelidir.

Işığın şiddeti ve türü rengin görünüşünü etkiler.

 Renk ve ışık

Işık, renkler üzerinde etkilidir. Renkler, türlerine göre değişen miktarlarda ışığı emer
veya yansıtır. Işığı yansıtma oranı arttıkça renkler daha aydınlık görünür.

RENKLER
IŞIĞI

YANSITMA
ORANLARI

Beyaz % 84

Açık Krem % 73

Limon Sarısı % 70

Koyu Krem % 70

Altın Sarısı % 62

Açık Bej % 60

Taş (Çeşitli Renklerde) % 50

Gök Mavisi % 48

Gri % 45

Bej % 43

Pembe % 42

Su Yeşili % 38

Çam % 33

Türk Mavisi % 27

Açık Kırmızı % 21

Çimen Yeşili % 19

Ceviz % 16

Maun % 12

Siyah % 8

Tablo 1.1: Bazı renklerin ve dekoratif elemanların ışığı yansıtma oranları
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Renk ve ışık birbiriyle yakından ilgilidir. Renkler en doğal olarak gün ışığında
görünür fakat günün saatlerine ve mevsimlerindeki güneş ışığının gücüne göre renkler farklı
görünür. Buna göre bir rengin aldığı ışık azalırsa renk olduğundan daha değişik görünür.

Örneğin, duvarları ve dekor perdeleri pembe olan bir odada perdelerin kapalı olduğu
düşünülürse perdeler kendi renklerini duvar üzerine yansıtarak duvarları olduğundan daha
koyu ve kırmızı gösterecektir.

Aynı odanın duvarlarının mavi olduğu düşünülürse pembe perdelerin etkisiyle
duvarlar menekşe rengi görünecektir. Yeşil duvarlar ise yine pembe perdeler kullanıldığında
koyu gri görünecektir.

O hâlde dekorasyonda renkler, alacakları ışık ve birbiri üzerindeki etkileri düşünülerek
seçilmelidir.

Bir renk güneş ışığında başka elektrik ışığında başka görünür. Elektrik ışığında her şey
daha sıcak ya da sarımsı görünür. Soğuk renkler, olduğundan daha soluk görünür. Buna
karşılık sarı, turuncu ve kırmızı daha sıcak görünür. Cam eşya ve elmas elektrik ışığında
güneş ışığından daha fazla ışık yansıtır.

Floresan lambaların ışığı mavidir. Bunlar, renkleri olduğundan soluk gösterir. Florasan
ışığında;

Beyaz, sarımsı beyaz; siyah, mavimsi siyah; yeşil, mavimsi yeşil; mavi ise daha da
canlı görünür.

Sıcak renkler ise olduklarından daha az canlı görünür.

Renklerin etkisi, kapladıkları alanın büyüklüğüne göre değişir. Örneğin, parlak sarı bir
kumaşın görünümü ve tazeliği kıyafetin küçük bir bölümünde çekici olabilir. Fakat büyük bir
yüzeyde kullanıldığında rahatsız edicidir. Parlak renkler, dekorasyonda küçük yüzeylerde ve
aksesuar olarak kullanılmalıdır.

Ayrıca renklerin etkisi yatay-dikey durumda oluşlarına, yerde veya yüksekte
bulunuşlarına göre değişmektedir. Açık pastel ve koyu renkler yatay yüzeylerde (zemin,
divan vb.) başarıyla kullanılır. Fakat özellikle koyu renkler dik yüzeylerde başarılı sonuç
vermez.

Yine sarı rengi örnek alacak olursak zeminde kullanılacak sarı bir yüzey, dinlendirici
ve güven verici değildir. Toprağa basma duygusunu vermeyebilir. Aynı renk duvarda
kullanıldığında (perde ve duvar kaplaması olarak) aydınlık bir görüntü yaratır. Mavi renkte
hazırlanmış bir yatak örtüsü dinlenme duygusu verir. Kırmızı renkteki bir yatak örtüsü ise bir
tiyatro perdesini hatırlatır. Renkler yüzeylerde doğal görünümü bozmayacak, rahatsız
etmeyecek, fazla dikkat çekmeyecek şekilde kullanılmalıdır.

Şekiller çeşitli renklere boyandıklarında olduklarından farklı formda görünür.
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Üçgenler, sivri köşeli şekiller ve fırfırlar parlak renkli kumaşlardan hazırlandıklarında
daha çarpıcı görünür. Yuvarlak hatlar mavi, yeşil, siyah gibi renklerle hazırlandığında
dinlendirici bir etki yapar ve derinlik hissi verir. Mavi yuvarlak bir yastık, mavi üçgen bir
yastıktan daha rahat ve sakin bir görüntü verir. Yuvarlak formlar, soğuk renklerde olduğu
kadar sıcak renklerde de başarıyla kullanılır.

Büyük, gösterişli bir koltuk kaplanırken koyu renkli bir kumaş; sade, gösterişsiz bir
koltuk kaplanırken ise pastel ve açık renkli kumaşlar tercih edilmelidir.

1.2.2. Denge

Hareketsizlik veya eşitlik olarak tanımlanır. Denge yaşamın birçok alanını
kaplamaktadır. Dizayn da genellikle gerçek ağırlıklardan çok görsel ağırlıklarla ilgilenir.
“Görsel ağırlık” kişi üzerine etki eden bir şeyin psikolojik etkisi anlamındadır.

Bu konuda kesin kurallar olmamasına rağmen bazı faktörler etkilidir. Bunlar;

 Büyük boyut küçük boyuttan,

 Sıcak ve açık renkler, mat renklerden,

 Pürüzlü ve kalabalık yapılar, düzgün ve sade düzeylerden,

 Düzensiz şekiller, geometrik şekillerden,

 Diyagonal ve sivri hatlar, yatay veya dikey hatlardan daha fazla görsel aşırılığa
sahiptir.

Bu ilkeleri göz önünde bulunduran bir dekoratör, evin birçok alanın göze hoş gelecek
şekilde dengeleyebilir. Dizaynın başarısı, denge başarılıncaya kadar farklı olasılıkların
üzerinde çalışmaya bağlıdır.

Aynı zamanda odanın gece ve gündüz görünme şekli düşünülmelidir. Pencereler,
gündüz güneş ısısı ile parlak ve canlıdır. Gece ise duvarlarda karanlık yerler olacaktır.

İyi düşünülerek ve karar verilerek dizayn elementlerinin dengelenmesi küçük
değişikliklerden çok fazla etkilenmeyecektir. Genel olarak denge üç kategoride
sınıflandırılabilir.

1.2.2.1. Simetrik Denge

Eşit ağırlıklar merkezden eşit uzaklıkta bulunduklarında bir denge meydana
gelmektedir. Buna “simetrik denge” denir. Üçlü denge formal ve pasiftir. Yapılması
kolaydır. Bu şekilde yerleştirilen objeler durgundur. Böyle bir dengeyi değerlendirmek
kolaydır. Çünkü bir tarafın diğer tarafla eşit olması gerektiği kolayca anlaşılabilir. Simetrik
denge genellikle statik görünmektedir.
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Resim 1.2: Simetri

1.2.2.2. Asimetrik Denge

Objeler aynı derecede dikkati çekmiyorsa merkezden farklı uzaklıklarda yerleştirilir.
Bu tipteki dengeye “asimetrik denge” denir. İnformal, aktif ve gizli denge olarak da ifade
edilebilen, objelerin gözle ilgili ağırlık etkilerinin denk olması fakat aynı olmamasıdır.
Merkeze yakın olan ağır cisimler, uzaktaki hafif objelerle telafi edilebilir. Ağır objeler
merkeze yakın yerleştirilmelidir.

Asimetrik denge iki yolla elde edilebilir. Şekiller benzer değildir fakat aynı görsel
ağırlıkta olabilir ve kompozisyonun merkezinden eşit uzaklıkta olan bir yere yerleştirilebilir.
Buna “görsel denge” de denebilir. Aynı şekilde olmayan farklı şekillerin merkezden eşit
olmayan mesafeye yerleştirilmesi ile dengelenebilir. Üçlü tahterevalli prensibidir. Ağır olan
obje merkeze daha yakın yerleştirilir. Farklı objeler merkezden eşit uzaklıkta yer-
leştirilmiştir.
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Resim 1.3: Asimetri

1.2.2.3. Radyal Denge

Bir kompozisyonun bütün kısımları dengeli olduğunda ve bir merkez etrafında
tekrarlandıklarında ortaya çıkar. “Radyal denge” bir merkezin ekseni çevresinde şekillerin
yalnızca tam olarak tekrarı değil, aynı zamanda bir merkez etrafında dairesel harekettir.
Radyal denge kullanımı genelde sınırlıdır.

Örnek: Dantel merkezden dışarı doğru gider.

Resim 1.4: Radyal denge
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1.2.3. Ritim

Devamlılık, akım veya organize edilmiş hareketler olarak tanımlanabilir. Ritimle
istenen değişiklik ve birlik sağlanabilir. Ritme örnek olarak kalp atışının tekrarlanması, gece
ve gündüzün değişimi, mevsimlerin değişmesi vb. olaylar gösterilebilir. Ritim, şekil veya
yüzeyde az veya çok bir tekrar özelliğinin görülmesidir.

Ritim birçok yollarla evlerin güzelleştirilmesinde kullanılabilir. Birlik ve armoni,
ritmik tekrarların ve devamlılığın aralıklarıdır. Ritmin sağlanmasında üç yöntem vardır.

 Tekrar

Renklerin, yapıların, dokuların, şekillerin, köşelerin ve kavislerin tekrarlanmasıdır.
Şekil, renk veya yapılardaki değişme ile çok ilgi çekici bir düzenleme sağlanabilir. Bir evin
hemen her köşesinde tekrara rastlamak mümkündür fakat tekrarın basitçe kullanılması fazla
hoşa gitmeyen bir durumdur.

Bu nedenle tekrar için uygulamada kullanılabilecek bazı öğütler:

 Temel karakter gösteren şekiller ve renkler devamlı ve kuvvetli bir
şekilde tekrarlanmalıdır.

 Genel yerlerde gelişigüzel tekrarlardan kaçınılmalıdır.
 Az da olsa çok fazla zıtlığın (kontrast) olmadığı tekrar monotonluk

yaratır.
 Çok az tekrar kullanılması anlamsız görünür.
 Devamlılık

Bir veya daha fazla özellikleri azaltma veya arttırma ile bir geçiş ve aralık sağlamaktır.
Sistematik bir değişiklik verir. Devamlılık, yalnızca hareket vermekle kalmaz aynı zamanda
amaca doğru değişen bir hareket olduğundan tekrardan daha dinamik, canlı ve daha
kullanışlıdır. Kullanımı da çok az bir beceri gerektirir ve fazla zor değildir, ilgi çekici cazip
bir nokta kolayca sağlanabilir. Devamlılığın genellikle evin önemli bölümlerinde
kullanılması önerilmektedir.

Şekil, büyüklük ve boyutlardaki devamlılık oturma odalarında dominant olarak fazlaca
kullanılabilir.

 Kontrast (zıt) veya değişim

Renklerin veya şekillerin zıtlık yaratacak şekilde yerleştirilmesidir. Bu şekilde
yerleştirilen ritim, heyecan ve canlılık yaratır.
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Resim 1.5: Tekrar, kontrast (zıt) ve devamlılık

1.2.4. Armoni

Bir objenin kullanışlı olması kadar görünümü de önemli ise objede bulunması gereken
özelliklerden birisi de armonidir. Armoni, bir bütünün parçaları arasındaki uygunluk, birlik
ve ahenk olarak tanımlandığı gibi obje ve fikirlerin seçim ve düzenleme yoluyla birlik hissi
meydana getirmesi şeklinde de tanımlanabilir. Bir oda ya da evdeki şeklin hepsinin kuvvetli
bir benzerlik göstermesidir.

 Hat ve şekillerin armonisi

Bir kompozisyonda hatları dört esas gruba ayırarak incelemek mümkündür. Bunlar:

 Birbirini takip eden hatlar: Bir köşenin iki yana çizilmiş olan paralel
hatları, en belirgin armoni çeşidi olan tekrarı meydana getirir.

Şekil 1.7: Birbirini takip eden hatlar

 Birbiriyle kontrast (zıt) teşkil eden hatlar: Dikey ya da yatay iki hat bir
dik açı meydana getirecek şekilde kesişirlerse kontrast (zıt) meydana
getirir.
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Şekil 1.8: Kontrast (zıt) teşkil eden hatlar

 Kontradikt teşkil eden hatlar: Genel olarak bir köşeyi diğerine bağlayan
transisyon hatlardır. Fakat bu, düz bir hat olursa köşeyi sert bir hat
meydana getirecek şekilde keser ve bu tip hatta “kontradikt” ismi verilir.

Şekil 1.9: Kontradikt teşkil eden hatlar

 Birbirinin etkisini yumuşatan hatlar (transisyon hatları)

Bağlayan zarif hatlardır. Bunlar kontrast (zıt) değil armoni meydana getirir. Düz
hatların birini diğerine bağlayan yuvarlak hatlar, düz olanların etkisini azaltır.

Şekil 1.10: Transisyon hatlar

Dört tip hat yani birbirini takip eden kontrast (zıt), kontradikt ve transisyon şekillere
uygulandığında birbirine benzer şekillerin en doğru armoniyi meydana getirdiği
görülmektedir.

Şekil 1.11: Güçlü kontrast (zıt) yapan birbirinin zıddı olan hatlar

Zıtlık yaratan şekillerden bazıları kare, elips ve daire içindeki üçgen ve çokgenlerdir.
Bu tip kombinasyonlar, kuvvetli kontrast (zıt) yaratılmak istenen yerlerde kullanır.
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Şekil 1.12: Transisyonel hatlar

Transisyonel hatların zarif, yumuşatıcı etkisi olduğu için uyumlu olmayan şekilleri,
uyumlu bir şekilde bir araya getirir.

Herhangi bir planlamada kullanılan objeler arasında bir organizasyon olması gerekir.
Bu ise ancak şekil armonisi ile mevcuttur.

Evde eşyalar yerleştirilirken özellikle büyük eşyalar, içinde bulundukları odanın
şeklini izleyecek şekilde yerleştirilebilir. Sandalyelerin düzenlenmesi odanın birliği için
geçiş hatları yaratabilir. Ağır ve dayanıklı dokumalar, tavan kirişi ve ağaç panelden
başlanarak odadaki düz yüzeylerde sakin bir etki verilebilir.

Küçük objeler çeşitlilik ve kullanışlılığın sağlanması açısından esas yönden ayrılarak
yerleştirilebilir. Esas hatlara zıt olarak çok fazla eşya yerleştirildiğinde ilgi çekmek yerine
karışıklık meydana gelebilir.

 Ölçülerin armonisi

Birbirinden çok farklı büyüklükteki iki eşyanın yan yana kullanılması değildir
(Örneğin, küçük bir masanın üzerine büyük bir vazo yerleştirmek ölçülerin armonisi
açısından uygun olmaz.).

 Dokuların armonisi

Bir eşyanın dokusu ona dokunulduğunda en iyi şeklide ayırt edilebilse de gözle de
ayırt edilebilir. Planlamaların çoğunda kaba ve zarif doku arasındaki farkın iyi
anlaşılamaması nedeniyle hataya düşülebilir. Örnek olarak meşe, kaba dokulu bir tahtadır.
Bu tip tahta aksamı olan mobilyada kullanılabilecek döşemelerin de buna uygun biçimde
seçilmesi gerekir ki dokuma armoniyi meydana getirebilsin. Bu tip tahta aksama uygun
olacak döşeme kumaşlar; kaba dokunmuş pamuklu ve keten kumaşlar veya el dokumaları
olabilir. İnce ve zarif dokusu olan yumuşak ipek, saten için uygun olan aksam ise dokusu
ince görünüşlü olan ceviz, maun gibi ağaçlardır.
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 Fikirlerin armonisi

Sadece şekillerin, ölçülerin, renklerin ve dokuların bir armoni meydana getirmesi
yeterli değildir. Aynı zamanda fikirlerin de bir armoni göstermesi gerekir.

Evde bulunan eşyalar arasında bir fikir armonisi bulunmalıdır. Bir deri ya da kadife ile
kaplanmış sandalyenin yanında kaba dokulu alelade tahta sandalye hatta kaba dokulu bir deri
sandalyenin yeri yoktur.

 Renklerin armonisi

Teorik olarak sayılamayacak kadar çok renk armonisi vardır. Fakat genel olarak iki
grup altında toplanmaktadır. Bunlar:

 İlgili renk armonileri

İlgili renk armonileri; tek renk armonisi (monokromatik) ve komşu renk armonisi
(analog) olmak üzere iki grupta toplanabilir.

o Monokromatik (tek renk) armonisi

Bu armoni tek renk esasına dayanmaktadır. Aksan olarak diğer renkler kullanılabilir.
Bir oda veya ev, değişik yoğunluk ve dışarıdaki tek bir renkle döşenebilir.

Bu tip renk armonisi kullanılarak döşenmiş bir evde birlik hissini sağlamak baştan
garantidir. Etkisi sakin ve dinlendiricidir, en büyük tehlikesi monoton olmasıdır.
Monotonluğu önlemek için değişik değer ve yoğunluk kullanılabilir veya aksan hâlinde diğer
renkler kullanılabilir.

Resim 1.6: Tek renk uyumu
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o Analog renk armonisi

Aynı rengi çeşitli oranlarda içinde bulunduran renkler kullanarak meydana getirilir.

Tek renk armonisinden daha fazla renk bulunduğu için monotonluk önlenip çeşitlilik
yaratılabilir. Aynı zamanda renklerin hepsinin içinde aynı rengin olması birliği sağlar.

Sıcak ve soğuk renkleri bir arada kullanmak suretiyle denge sağlandığı gibi kontrast
(zıt) nedeniyle dikkat renkler üzerine çekilebilir. Doymuş renkler kullanıldığında canlı,
nötralleştirildiklerinde sakin bir hava yaratır.

Kontrast (zıt) renk armonileri, renk çemberinde birbirinden uzak olan renklerin
meydana getirdiği armonidir. Çok çeşitli sonuçlar alınabilir. Aynı zamanda soğuk ve sıcak
renkler arasında dengeyi sağlamada kullanılır.

 Kontrast (zıt) renk armonileri

Birbirine komşu olan renklerin meydana getirdikleri renk armonisine “zıt renk
(kontrast) armonisi” denir. Renk çemberinde birbirinden uzakta olan renkleri esas alır.

o Tamamlayıcı renk armonisi

Renk çemberinde birbirinin tam karşısında olan iki renkle meydana getirilen renk
armonisidir.

Örnek: sarı- mor, mavi -turuncu, yeşil-kırmızı

Resim 1.7: Kontrast (zıt) renklerin armonisi (turuncu – mavi)
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o Çift tamamlayıcı renk armonisi

İki rengin tamamlayıcısı ile meydana getirdiği renk armonisidir.

Örnek: turuncu ile kırmızı, turuncu ile mavi, mavi ile yeşil vb.

Örnekte görüldüğü gibi kırmızı ile turuncu, renk çemberinde birbirine yakındır. Renk
çemberinde birbirinden uzakta iki renk seçildiğinde renkler arasında bir ahenk kurmak güç
olacağından çift tamamlayıcı renk armonisi böyle yapılmaktadır.

o Ayrı tamamlayıcı renk armonisi

Bir renk ile o rengin tamamlayıcısının iki yanındaki renklerle meydana getirilen renk
armonisidir. Örnek sarı; kırmızı-mor ve mavi mor; sarı-turuncu

Bu renk armonisinde tamamlayıcı renk armonisine nazaran kontrast (zıt) daha azdır.

o Üçlü (triad) renk armonisi

Renk çemberinde birbirinden eşit uzaklıktaki üç renk kullanarak meydana getirilen
renk armonisidir.

Örnek: Kırmızı, mavi ve sarı veya yeşil, turuncu ve mordur.

1.2.5. Doku

Doğadaki tüm nesnelerin iç yapılarının işlevsel özelliklerini dışa vuran yüzeysel
etkilere “doku” denir. Bu doğanın yapısal bir özelliğidir. Objelerin dış görünüşlerindeki
ayrıcalıkları sağlayan üzerindeki dokusal yapı farklarıdır. Yani doku yüzeyleri oluşturur. Bir
eşyanın dokusu ona dokunulduğunda ayırt edilebildiği gibi gözle de ayırt edilebilir.

Örneğin, meşe kaba dokulu bir tahtadır. Bu tip tahta aksamı olan mobilyada
kullanılacak dokuma da kaba dokunmuş pamuklu veya keten kumaş olmalıdır.

1.2.6. Ölçü ve Oran

Bir parçanın diğerine ya da bütününe olan ilgisi olarak tanımlanır. Çoğu insan oran ve
ölçeği karşılıklı değişebilir olarak kullanır. Fakat gerçekten bunu kesin olarak birbirinden
ayırmak gereksizdir.

Genelde ölçek daha genel, oran ise daha özeldir. Bir bütün ya da parça arasındaki
ilişkiyi kıyaslamada oran hiç bir formüle sahip değildir oysa çoğu insan ideali bulmaya
çalışmaktadır.

Günlük faaliyetlerde oranla ilgili olarak üç problemle karşılaşılır.
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 Planlama nasıl yapılmalıdır ki ilgi çeksin?

 Verilen ölçü ve şekiller en iyi şekilde nasıl kullanılabilir?

 Hangi ölçüler başarıyla bir arada kullanılabilir?

Bu problemlerin çözümünde kesin kurallar vardır.

 İlgi çekici planlama yapabilmek için sahalar arasında güzel ilgi kurmayı bilmek
gerekir.

 Verilen ölçü ve şekilleri en iyi şekilde kullanabilmek için gerektiğinde
görünüşteki değişikliğin nasıl yapılabileceğini bilmek gerekir.

 Hangi ölçülerdeki objelerin bir arada kullanılacağını bilmek için oran hakkında
bilgi sahibi olmak gerekir.

Objeler grup hâlinde gösterilmek isteniyorsa objeler arasındaki uzaklık, objenin
genişliğinden daha dar olmalıdır.

Şekil 1.13: Görünüşte değişiklik yaratmak

Bu dikdörtgenlerin ölçüleri aynıdır. Bunlardan enine çizgili olanlar göz hattı izleyerek
gittiğinden gerçekte olduğundan daha kısa ve geniş görünmektedir. Dikey olarak ikiye
ayrılanda ise olduğundan daha uzun ve ince görünmektedir.

Hatların, odaların görünüşü üzerine etkisi vardır. Örneğin çok alçak tavanı olan bir
odanın tavanı, duvarların renginden daha açık bir renge boyandığında olduğundan daha
yüksek görüneceği gibi duvarları boyuna çizgili duvar kâğıdı ile kaplamak suretiyle tavanın
yüksekliği görünüşte arttırılabilir.

Hangi ölçüdeki objelerin bir arada kullanılacağı yani ölçü:

Çok küçük objelerle büyük objeleri yan yana kullanmak sakıncalıdır. Çünkü büyük
görünür ve ölçüsüz olur. Aynı şekilde küçük odada büyük mobilya ve büyük odada küçük
mobilya kullanmak da uygun değildir.

Ölçek birbirleriyle ilişkili iki boyutla ilgilidir. Bunlar;

 İnsan ölçeği,

 Mimari ölçektir.
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Bir dekorasyonda öncelikle karar verilmesi gereken nokta insan ölçeğidir. Çoğu
mobilya 150–180 cm arasındaki insanlara göre yapılmıştır. Oysa bir basketbol oyuncusu 210
cm uzunluktadır ve bunun için özel mobilya gerekecektir. Yine bir çocuk için çocuk
boyutlarındaki mobilya daha rahattır. Bu nedenle ölçekte alınması gereken nokta evde kimin
yaşayacağıdır.

Diğer ölçek ise mimari ölçektir. Bir basketbol oyuncusu 300 cm tavan ve 210 cm kapı
yüksekliğini normal bulabilir. Oysa bunlar için ortalama ölçü 240 cm ve 210 cm’dir.

Bir oda veya evin ölçüleri, mobilyalarla ve diğer elementlerle ilişkili olabilecek
şekilde temel bir ölçeğe bağlı olarak kurulur. Bir yüzey döşenirken yapı, yüzey, model ve
mobilyaların uyum ve büyük parçalarla aksesuarların uyumu göz önüne alınmıştır.

1.2.7. İlgi Merkezi

Çevremizde bazı objeler ilgi çektiği hâlde bazıları ilgi çekmez. Bir objeye ilgi çekme,
her parçanın bir bütün içinde anlamlı olmasıdır. İlgi merkezinin olmadığı bir ev
monotonluktan kurtulamaz.

Herhangi bir planlamada göz en önemli noktaya doğru kayar, bundan sonra önem
sırasına göre diğer noktalara doğru hareket eder. Buna “ilgi merkezi” denir.

Bir obje görünüşü esas alınarak seçildiğinde veya planlandığında ilgi merkezi kuralları
kullanılır. Sonuçta elde edilecek başarı;

 Neyin belirtileceği,

 Nasıl belirtileceği,

 Ne kadar belirtileceği,

 Belirtme noktasının nerede yerleştirileceği konusunda bilgi sahibi olmaya
bağlıdır.

Kullanışlılık için seçilecek objelerin değerlendirilmesinde kullanılacak ölçüler amaca
uygunluk, sadelik ve güzelliktir.

1.3. Ev Düzenlemede Eşyaların Seçimi

Yaşam modelleri (biçimleri) değişmektedir. Bu nedenle de her duruma uygun
olabilecek tek bir çözüm önermek zordur.

Mobilya düzenlemelerine yardımcı olabilecek bazı basit kurallar vardır. Bunlar:
 Trafik hatları açık tutulmalıdır.

 Başlıca konuşma merkezleri, trafik tarafından kesilmeyecek şekilde
yerleştirilmelidir. Ayrıca konuşma merkezi yerleştirilirken oturma yerlerinin
birbirlerinden çok uzakta olmaması da sağlanmalıdır.
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 Kapılar trafiğin odayı böleceği şekilde planlanmışsa bu durumda bir tane ana,
bir tane de daha küçük bir konuşma merkezi düzenlenebilir. Bazen mobilyaları
trafiği düzenlemek açısından tekrar yerleştirmek de mümkündür. Bu durumda
odanın kullanışlılığı esas alınmalıdır.

 Kişilere rahat hareket etmeleri için boş alan bırakılmalı, mobilyalar uygun
olarak yerleştirilmelidir.

 Büyük parçalar, duvara yakın ve paralel olarak yerleştirilmelidir. Bu durumda
daha az döşeme yüzeyi kaplar ve odanın şeklini kuvvetlendirir.

 Her oda bir ilgi merkezi ya da temel noktaya sahiptir. Bu şömine, pencere ya da
aksesuarların biri olabilir. Kişilerin mobilya seçimi onların bu konudaki
tercihlerini yansıtır.

 Birlikte kullanılan parçalar birlikte gruplandırılmalıdır. Mobilya
gruplandırmaları farklı durumlara uyumca bir odanın kapasitesinde başlıca rol
oynamaktadır. Günümüz mobilyalarının çoğunluğu çok yönlü olarak
düzenlenebilir. Kullanıcı ihtiyaçlarına bağlı olarak birçok şekilde dekore etmek
mümkündür.

Şekil 1.14: Aynı yüzeyin farklı yerleştirilmesi
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Şekil 1.15: Ev planlamasında göz önünde bulundurulması gereken noktalar

Resim 1.8: Ev planlamasında kullanılan materyallerden örnekler
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1.3.1. Mobilya Seçimi

Fonksiyonel mobilya, kullanım amacına uygun olarak hizmet veren mobilya anlamına
gelmektedir. Burada “Form fonksiyonu izler.” sözü unutulmamalıdır.

Gerçek fonksiyonellik mobilyanın;

 Bütün oturanlar için uygun büyüklükte,

 Aile bireylerinin yaşam stiline,

 Hobilerine,

 Eğlencelerine,

 Çalışma programlarına,

 Uyuma, dinlenme gibi faaliyetlerine uygun olmasıyla ilişkilidir.

Mobilya, sadece iyi görünüyorsa ve rahat değilse faaliyetlere ve yaşam stiline uygun
değilse yalnızca şekil açısından uygun olabilir ancak fonksiyonel değildir.

1.3.1.1. Çok Fonksiyonlu Mobilyalar

Evde yüzey sınırlı ise çok fonksiyonlu mobilyalar kalabalığı azaltmada yardımcı
olacaktır. Çift fonksiyonlu mobilya seçiminde fonksiyonellik için dizayn prensiplerinden de
ödün verilmemelidir.

Evde yüzeyi artırmanın bir diğer yolu da modüler mobilya kullanmaktır. Mobilyaların,
dolapların birbirinden ayrılabilmesi kolaylık sağlayacaktır.

Fonksiyonel ilişkiler, mobilyaların her parçası yalnızca rahatlık ve yaşam stiline uygun
olmada fonksiyonel olmamalı, aynı zamanda ilgili mobilyaların diğer parçaları ile de
büyüklük ve şekilde fonksiyonel olmalıdır.

Örneğin sehpalar, kullanıldıkları koltuklarla ve sandalye kollarıyla uyum içinde
olmalıdır. Orta sehpaları, koltuk ya da sandalyelerin yükseklikleri ile ilişkili olmalıdır.

1.3.1.2 Mobilya Düzenlemeleri

Bunun için mobilya taslakları döşeme planıyla aynı ölçekte hazırlanır. Hiç döşeme
planı kullanılamazsa odalar ölçekli olarak çizilmelidir. Bu planda bütün mimari özellikler
gösterilmelidir. Bunlar kapı, pencere, prizler, bölmeler, kesintiler vb. dir. Her mobilya parçası
ölçekli olarak çizilmelidir.

 Evde gerekli alan: Mobilya satın almadan önce evde yeterli alan olup olmadığı
kontrol edilmeli, evin boyutlarına göre seçim yapılmalıdır.

 Dayanıklılık: Mobilyaların dayanıklılığı denildiğinde akla fiziksel ve psikolojik
dayanma süresi gelmektedir. Fiziksel dayanma süresi malzeme ve işçilikle
ilgilidir. Psikolojik olarak dayanma süresi ise güzellikle ilgili ölçütlerin yanı sıra
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yine işçilik ve malzemeyle de ilgilidir. Günümüzde mobilyaların dayanma
süreleri değişkendir.

 Fiyatı ve bakım kolaylığı: Mobilyaların fiyatı fonksiyonuna uygun olmalı,
gereğinden çok pahalı olmamalıdır. Zaman zaman aynı fonksiyonu yerine
getirebilecek farklı fiyatlı mobilyalar olabilir. Bunun için seçimde dikkatli
olunmalıdır. Mobilyaların ilk fiyatının yanı sıra bakım maliyeti de göz önüne
alınmalıdır. Mobilyalar kalite, kullanılan malzeme ve işçilik, modelin az ya da
çok bulunur olması, arz ve talep gibi faktörlerle farklı fiyatlarda olabilir.

 Standardı: Son yıllarda standart ve fabrikasyon mobilya arzında önemli bir
artış görülmektedir. Mobilyalarda böyle bir uygulama tüketicinin lehine bir
durum oluşturmaktadır. Yüksek rekabet dolayısı ile tüketici zevk ve tercihleri
daha önemli olmaya başlamakta, tüketiciye daha iyi ürün sunarak piyasada
kalmaya çalışmak bu konuda çalışan firmalar tarafından genel politika olarak
kullanılmaktadır. Bu yoğun rekabet ve hizmet anlayışı zaman zaman firmaların
TSE markası almalarına bile neden olmaktadır. Tabi ki gelişmiş tüketici bilinci
de mobilyalarda çeşitli güvenlik markalarını görme eğilimindedir.

 Yedek parça ve tamirinin mümkün olması: Günümüzde gelişmelerden biri de
mobilyalarda yedek parçaların olup olmamasıdır. Bozulan ya da kırılan bir
parçanın yerine yenisinin bulunması seçimde önemli bir ölçüttür.

 Fonksiyonellik: Mobilyaların kulanım amaçlarına uygun olmalarının yanı sıra
farklı amaçlara da hizmet etmesi anlamını taşımaktadır. Bir kanepenin oturma
fonksiyonu dışında yatak olması, raf olması vb.

 Güzellik: Mobilyalarda önemli bir ölçüt olup kişisel zevk ve tercihlere göre
farklılık göstermektedir.

 Fiyatı: Mobilya ve mobilya düzenlemeleri için kullanılabilir para miktarı
değişiklik gösterebilir. Bireysel özelliklere göre karar verilmelidir.

 Mobilya bütçesini etkileyen faktörler

o Gelir
o Evin büyüklüğü
o Ailenin büyüklüğü
o Ailenin yaşam dönemi
o Ailenin amaçları, değerleri

Yeni evliler için mobilyaya harcanacak miktar evin fiyatının ¼’ü ya da bir yıllık
gelirin ½’si kadar olabilir. Aile geliri değişkense ortalama bir miktar tahmin edilebilir.

1.3.2. Mefruşat Seçimi

Ev mefruşatı denilince evin perdeleri, yatak örtüleri, yastıklar, masa örtüleri, çarşaflar,
havlular, duş perdeleri, banyo paspasları vb. tüm ev ürünleri akla gelir.

Ev mefruşatı seçiminde odanın rengi, döşemelerin rengi ve şekli, duvarların rengi,
kullanılan mobilyaların rengi ve tarzı büyük önem taşır.
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Tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak kişinin zevkleri doğrultusunda ev
mefruşatı seçimi yapılmalıdır. Örneğin perdeler ve yatak örtüsü, odanın dizaynını önemli
ölçüde etkiler. Süslü yatak örtüleri ve yorganlar kişiliğin ortaya konulmasında etkilidir.
Yatak çarşafları ve yastık kılıflarının renkleri ruhsal durumda da etkili olabilir. Yalnızca
yatağı renklendirme ve şekillendirme ile kalmayıp tüm odanın görünür güzelliğini etkiler.
Örneğin dekoratif minderler ve yastıklarla birlikte ahşap, demir, polyester, bambu, hasır vb.
mobilyalar da rahatlık ve estetik görünüm sağlamak amacıyla kullanılır. Ayrıca evde bazı
bölümlerin dekorunda şark köşesi, çocuk ve gençlerin odalarında dinlenme, eğlenme ve
çalışma bölümleri hazırlanmasında dekoratif yastık ve minderlerden yararlanılır.

Resim 1.9: Mefruşat örnekleri

1.3.3. Yer Döşemesi Seçimi

Duvarlar ve yer döşemeleri bir odanın ilk formunu oluşturur ve bunlar mobilyaların
odaya yerleştirilmesi için başlıca zeminlerdir.

Yer döşemeleri, bir konutun inşasında ve dekorasyonunda oldukça önemlidir.
Planlamada önce döşemelerden başlanmalı daha sonra duvarlar ele alınmalıdır. Günümüzde
farklı tipteki döşeme malzemelerinin yerleştirileceği yer konusunda değişmez kurallar
yoktur.

Döşemeler üç grupta toplanabilir. Bunlar:

 Yumuşak döşeme malzemeleri; yün ve insan yapısı liflerden oluşan çeşitli
halılar, kilimler vb.

 Sert döşeme malzemeleri; ahşap, seramik, mozaik, taş, tuğla, kiremit, mermer
vb.

 Düz esnek yüzeyli döşeme malzemeleri; asfalt, kiremit, vinil, mantar, asbest ve
linolyumdur.
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Son yıllarda biçimlendirilmiş veya döküm yer döşemeleri de kullanılmaya başlamıştır.

Bir döşeme malzemesi seçilirken tüm seçenekler göz önünde bulundurulmalıdır. Yer
döşemesi kullanılacağı odaya, odanın fonksiyonuna ve burada yürütülecek işlere uygun
nitelikte olmalıdır.

 Yer döşeme malzemeleri ev düzenlemede farklı etkiler bırakır.

 Sert yüzeyli ve dayanıklı döşeme malzemeleri alanı geniş gösterir. Ahşap,
mozaik, kiremit ve vinil genişlik duygusu oluşturur.

 Duvardan duvara halı döşenmesi mekâna genişlik etkisi verir. Donuk
renkli halılar bir odaya görsel olarak yataylık kazandırır. Genel olarak
koyu ve parlak renkli halılar büyüklüğü biraz azaltır.

 Aynı mekânda birden fazla halı kullanılması odada benek duygusu
yaratır.

 Döşeme üzerinde desen kullanıldığında düz duvarlarla denge sağlar.
 Bir odada birlikte kullanılan döşemeler, uyumsuzluğu önlemek için

dikkatle koordine edilmelidir. Örneğin, desenli halı ile desenli yer
döşemeleri birlikte kullanılmamalıdır.

 Bitişik küçük odalarda aynı döşeme materyali kullanıldığında düz ve
akıcı bir yüzey elde edilir. Farklı renkler ve süslemeler bitişik küçük
alanlarda etkiyi azaltarak benekli ve vurgulu bir görünüme neden olur.

Kullanılan farklı tipteki döşeme materyallerinin özelliklerini tanıyarak onların
dekoratif kalitesini, uygunluğunu anlamak oda için en uygun döşeme malzemesinin
seçilmesinde yardımcı olacaktır.
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Resim 1.10: Yer döşemelerine örnekler

1.3.4. Aksesuar Seçimi

Ev düzenlemede aksesuar seçimi büyük önem taşır. Aksesuarlarla yaşam alanları
kişiselleştirilip kendine özgü bir karakter kazandırılabilir. Aksesuarlar denilince vazolar,
heykelcikler, tablolar, kırlentler, fotoğraflar, aile yadigârı eşyalar vb. akla gelir. Aksesuar
seçerken düzenlenen mekânın özelliği, renk uyumu, kullanılan mobilyalar ve kişisel tercihler
göz önünde bulundurulmalıdır.

Örneğin, ev küçük ve fazla mobilya kullanılırsa büyük aksesuarlardan kaçınılmalıdır.

Sade ve açık renk duvarlarda renkli tablolarla hareketlilik sağlanabilir. Şeffaf ve açık
renk aksesuarlar mekânları ferah gösterir. Aynı tür aksesuarlar bir arada kullanılıp bir uyum
sağlanabilir.
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Resim 1.11: Aksesuar çeşitleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
Dekorasyonda renk konularını araştırarak bir pano hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Dekorasyonda renk konusunu
araştırınız.

 Çeşitli dekorasyon dergileri, İnternet vb.
kaynakları araştırabilirsiniz.

 Renk çemberini araştırınız.
 Konunuzla ilgili yazılı ve görsel

kaynaklar bulmaya özen gösteriniz.

 Sıcak – soğuk renkleri araştırınız.  Kaynaklar bulmaya özen gösteriniz.

 Sıcak – soğuk renklerle ilgili dekorasyon
dergileri ve İnternetten uygun örnekler
bulunuz.

 Zamanınızı iyi kullanınız.

 Ara ve ana renkleri araştırınız.  Düzenli çalışınız.

 Ara ve ana renklerle ilgili dekorasyon
dergileri ve İnternetten uygun örnekler
bulunuz.

 Konunuzla ilgili yazılı ve görsel
kaynaklar bulmaya özen gösteriniz.

 Tamamlayıcı renkler ile

 Çift tamamlayıcı,

 Ayrı tamamlayıcı,

 Üçlü (triad) tamamlayıcı,

 Dörtlü (tetrad) tamamlayıcıyı araştırınız.

 Konunuzla ilgili yazılı ve görsel
kaynaklar bulmaya özen gösteriniz.

 Tamamlayıcı renklerle ilgili dekorasyon
dergileri ve İnternetten uygun örnekler
bulunuz.

 Konunuzla ilgili yazılı ve görsel
kaynaklar bulmaya özen gösteriniz.

 Denge, ritim, ilgi merkezi, armoni, ölçü
ve oran konularını araştırınız.

 Tanımlarını yazınız.

 Uygun yazılı ve görsel örnekler bulunuz.  Kullanımlarına örnek veriniz.

 Kaynak bilgilerini değerlendirerek
düzenleme yapıp bilgi ve örnek
resimlerle bir pano hazırlayınız.

 Uygulama çalışması için dosya
hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye ……………..
denir.

2. Bir eşyanın belirgin olarak görünmesi isteniyorsa rengi, zemin rengine ………………
bir renkte seçilmelidir.

3. Renkler en doğal olarak……………….görünür.

4. Çocuk odasının renkleri ………………. ve ………………………… uygun olarak
seçilmelidir.

5. Beyaz renk ……………………, ………………….., ………………………… verir.

6. Denge;…………………………,…………………………., …………………………..
olarak üç kategoride sınıflandırılır.

7. Ritmin sağlanmasında üç yöntem vardır. Bunlar;…………………………..,
………………………….., …………………………..tır.

8. Ölçek birbiriyle ilişkili iki boyutla ilgilidir. Bunlar: ………………………….,
………………………...

9. Renk çemberini çizerek; Soğuk renkleri, Sıcak renkleri, Ana renkleri, Ara renkleri
gösteriniz.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Grup çalışması yöntemiyle ev düzenleme prensipleri konularını arkadaşlarınıza
canlandırma yaparak anlatınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Grubu oluşturdunuz mu?

2. Grup içinde görev dağılımı yaptınız mı?

3. Grup olarak nasıl bir canlandırma yapacağınızı düşündünüz mü?

4. Yapacağınız canlandırmanın bir bütün olarak devam etmesine

dikkat ettiniz mi?

5. Canlandırdığınız renk konusunda renk çemberine, renklerin

değerine, görüşüne, renk düzenine yer verdiniz mi?

6. Canlandıracağınız ev düzenleme prensipleri konusunda denge,

ritim, ilgi merkezi, armoni, ölçü ve oranının tanımlarına ve

uygulamasında dikkat edilecek ilkelere yer verdiniz mi?

7. Canlandırmanızı görsel kaynaklarla desteklediniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda gerekli ortam ve koşullar
sağlandığında mekânlara göre mobilya/araç düzenlemesi yapabileceksiniz.

 Mobilya seçiminin ev yaşamındaki yeri ve önemini ilgili kaynaklardan
araştırınız.

 Mobilya seçiminde dikkat edilecek noktaları çevreden veya İnternetten
araştırınız.

 Mobilya seçiminde dikkat edilecek ilkeler konusundaki araştırma sonuçlarını
arkadaşlarınızla sınıfta tartışınız.

2. EŞYA YERLEŞTİRME

Evin yerleştirilmesi; evin bölümlerinin ihtiyaca uygun, aynı zamanda çeşitli
aksesuarlarla renk, doku, desen ve biçim uyumu sağlayacak şekilde düzenlenmesi demektir.

Evin yerleştirilmesinde bazı teknik ve estetik kurallar olmasına rağmen daha çok
kişilerin yaratıcılığına ihtiyaç vardır. Amaç, eşyaların aile bireylerinin ihtiyaçlarına cevap
verecek ve aynı zamanda huzurlu bir ortam yaratacak biçimde mekânların yerleştirilmesidir.

Evin yerleştirilme biçimi, içinde yaşayan aile hakkında bilgi verir. Çünkü ev, aile
bireylerinin kişiliklerini ortaya koydukları en önemli mekândır.

2.1. Yaşam Alanlarına Eşya Yerleştirme

Bir konutun planlanmasında aileler için ortak denilebilecek bazı faaliyetlerin ele
alınmasına ihtiyaç vardır.

Bütün aileler için bu faaliyetler üç grup altında incelenebilir. Bunlar;

 Genel faaliyetler,

 Çalışma faaliyetleri,

 Dinlenme faaliyetleridir.

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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Genel faaliyet alanları; oturma odası, misafir odası, salon vb. hangi adı alırsa alsın aile
bireylerinin yaşamının çoğunluğunu geçirdiği yerlerdir. Bireyler eğlenir, dinlenir, müzik
dinler, televizyon izler, çeşitli hobileri gerçekleştirir ve diğer birçok faaliyeti bu alanda yapar.
Bu alanlar daha küçük alanlara ayrılarak belli faaliyetler bu küçük alanlarda yapılır. Çoğu
genel faaliyet alanlarının bölümleri; oturma odasını, yemek odasını, rekreasyon ve oyun
odasını, bahçe (balkon vb.), antre, giriş, dinlenme odası ya da çalışma odası, misafirler için
lavabo alanlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda sayılabilecek diğer alanlar kütüphane, müzik
odası ve dikiş odasıdır.

Küçük evlerde bazı faaliyetler ya da odalar birleştirilmiş ve birçok faaliyet sadece bir
odada yerine getirilmektedir. Örneğin, hem oturma odası hem de yemek odası aynı yerde
olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle küçük evlerde çok fazla faaliyet aynı odada
gerçekleştirilebilir.

Genel faaliyet alanlarının bölümleri oda olarak adlandırılmasına rağmen bazen bir
duvar ya da bölümle ayrılmamış olabilir. Bununla birlikte bir oda fonksiyonunu yerine
getirebilir. Odalar bir bölüm, duvar ve kapılarla tamamıyla ayrıldığında böyle bir
düzenlemeye “kapalı plan”, böyle bölümlerin olmadığı düzenlemelere “açık plan” adı verilir.
Özellikle iki katlı konutlarda genel faaliyet alanları birinci katta yer alacaktır.

Oturma odaları çoğu evde genel faaliyet alanlarının merkezinde yer almaktadır. Küçük
evlerde oturma odaları, bütün genel faaliyet alanlarının bir bütünü olarak düşünülebilir.
Fonksiyon, yer, dekor, büyüklük ve şekil özellikle önemli ve diğer yaşam alanlarının
görünüşünü, dizaynını ve fonksiyonunu etkilemektedir.

Oturma odası birçok fonksiyonu gerçekleştirebilecek şekilde dekore edilmelidir. Bu
fonksiyonlar ise oturanların yaşam alışkanlıklarına bağlıdır. Genellikle evlerde eğlence,
rekreasyon merkezi, kütüphane, müzik odası, TV odası, kabul odası, sosyal faaliyet odası,
çalışma odası, zaman zaman da yemek odasıdır. Küçük konutlarda bir misafir yatak odası
bile olmaktadır. Oturma odası tüm bu faaliyetleri yapmak içinse buna göre dekore
edilmelidir. Odanın şekli, büyüklüğü, yeri, dekorasyonu ve içinde bulunan kolaylıkları her
faaliyeti sağlamak için planlanmalıdır.

Örneğin, oturma odası televizyon izlemek için kullanılacaksa televizyon olmayan
oturma odasından daha farklı planlanmalıdır.

Şekil 2.1: Özellikle televizyon izlemek için planlanmış oturma odası
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Bazı faaliyetler için özel amaçlı odalar varsa oturma odasındaki bu faaliyetler için olan
bölümler iptal edilebilir. Örneğin, televizyon izleme başka bir odada gerçekleştiriliyorsa
oturma odasında televizyon için olan planlamalara gerek kalmayacaktır.

Oturma odası merkezi bir yerde olmalıdır. Dış girişe yakın olmalı ancak dış giriş
doğrudan (direkt) oturma odasına açılmamalıdır. Genellikle küçük evlerde ana giriş
doğrudan (direkt) oturma odasına açılır ancak mümkün olduğunca bundan kaçınılmalıdır.
Oturma odası, dinlenme ve çalışma alanları için bir geçiş yeri olmamalıdır. Oturma ve
yemek odası aynı yer olduğunda oturma odası mutfağa da yakın olmalıdır.

Resim 2.1: Yaşam alanlarından örnekler

Resim 2.2: Dar alanlar için uygun köşe grubu
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Resim 2.3: Pastel renklerin ortama sakinlik sağlaması

 Açık plan

Genel faaliyet alanları açık plan olması durumunda oturma odası, yemek odası ve giriş
bu alanın bir parçası durumunda olabilir. Bu durumda, bu alanlar arasında duvar ve kapı
bulunmamaktadır. Ancak bölümler halı ya da mobilya düzenlemeleri ile birbirinden
ayrılabilir. Açık plan arzu edildiğinde burada akordeon ya da sürmeli kapılar kullanılabilir.

Şekil 2.2: Açık plan düzenleme örneği
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Bir odanın dekorasyonunda hiç bir zaman tek bir yol önerilemez. Dekorasyon; odayı
kullanacak insanların zevklerine, alışkanlıklarına, kişiliklerine bağlı olarak farklılık
gösterebilir. Oturanların zevki modern tarza uygunsa duvar, tavan ve döşeme kaplamaları
modern mobilya ve mimarinin fonksiyonel hatlarını kapsamalıdır.

Oturma odası çekici ve özel olmalıdır. Bu görünüm, renk ve aydınlatma tekniklerinin
etkili kullanımı ile duvar, tavan ve döşeme kaplama malzemelerinin zevkli seçimi ile
gerçekleştirilebilir. Fonksiyonel seçim ve yerleştirme iyi düzenlenmiş mobilya görünüme
etki etmektedir. Tüm bu teknikler oturma odasının daha çekici olmasını sağlamaktadır. Bir
odayı dekore etmek tıpkı bir elbise seçmek gibidir. Renk, stil ve materyaller minimum
hatayla seçilmeli ve iyi noktalar ısrarla vurgulanmalıdır.

Oturma odası döşemeleri dayanıklı ve oturma odasının renk, yapı ve genel stiline
uygun olmalıdır. Parke, duvardan duvara halı, küçük geleneksel halı, parke uygun döşeme
malzemeleridir. Oturma odalarının mobilyaları, evin mimari şekil ve motiflerini
yansıtmalıdır. Evin mimari stili modernse mobilya da modern olmalı ya da evin stili klasikse
mobilya stili de klasik olmalıdır. Klasik ve modern stili karışık kullanmak çok fazla tavsiye
edilmeyen bir durumdur.

Mobilyalar yalnızca stil ve motif açısından değil, yapı ve dizayn olarak da uygun
olmalıdır. Oturma odasındaki tüm mobilyalar benzer tip kaplama malzemesinden olmalı ya
da iyi uyum sağlayacak tarzda döşenmelidir.

Ayrıca oturma odası mobilyaları burada yaşayanların ihtiyaçlarına uyacak şekilde
seçilmelidir. Odanın büyüklüğü, şekli ve planı mobilyalara uyacak şekilde olmalıdır. Bir
oturma odası veya herhangi bir diğer odanın planlanmasının en zor yönlerinden biri
mobilyanın uygun bir şekilde yerleştirilebilmesi için yeterli duvar yüzeyinin olmamasıdır.

Mobilya, oturanın ihtiyaçlarına göre seçilmelidir. Oda planlamaya başlangıç noktası,
her odanın bir listesinin yapılmasıdır. Daha sonra her bir aktivite için ihtiyaç duyulan
mobilya listesi çıkarılmalıdır.

Şekil 2.3: Yemek odası çizim örneği
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Ailenin ihtiyaç duyduğu mobilya miktarı, ailenin yaşam biçimini belirlemektedir.

Şekil 2.4: Orta sehpası ve mobilya gruplaması

Şekil 2.5: Çok amaçlı oturma odası
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Şekil 2.6: Büyük ve küçük boyutlu mobilyalarla döşenmiş bir oda örneği

Dikdörtgen şeklindeki odaları planlamak ve mobilya yerleştirmek diğer odalara göre
daha kolaydır. Bununla beraber bu odalarla denge oluşturmada özellikle konuşma alanları
arasında bir kesinti yapma konusunda dikkatli davranılmalıdır.

Yemek odasında bulunan kolaylıklar, çoğunlukla burada oturan kişilerin yemek yeme
alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Kapalı planda genellikle ayrı bir yemek
odası mümkündür. Açık planlarda ise birçok farklı yemek alanları mümkündür. Zaman
zaman mutfağın bir köşesinde de olabilir.

Yemek odasının tam pozisyonu göz önüne alındığında mutfağa yakın ya da bitişik
olmalıdır. İdeal olarak yemek odasının yeri mutfaktan birkaç adımda masaya ulaşılabilecek
şekilde olmalıdır. Bununla birlikte yiyeceklerin hazırlanması ya da diğer mutfak faaliyetleri
yemek odasından görünmeyecek şekilde olmalıdır.

Resim 2.4: Ailenin bir araya geldiği yerlerden yemek odası
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Yemek odasının mutfak ve oturma odasına yakın olması, bu mutfak ve oturma odası
arasında yer almasını gerektirir. Bu odanın dekorasyonu evin diğer bölümlerine uygun bir
şekilde düzenlenmeli, özellikle de oturma odası ile uyum içinde olmalıdır. Açık planlarda bu
durum daha çok arzu edilmektedir.

Döşeme, duvar ve tavan renk, desen, doku ve stil açısından oturma odasına uymalıdır.
Yemek odası, mobilyalara yetecek şekilde planlanmalıdır. Yemek odasındaki mobilyaları
masa (Açılıp kapanır olabilir.), sandalye (kollu ya da kolsuz sandalye), büfe, servis yüzeyi,
kaşıklık vb. olabilir.

Mobilya düzenlemesine göre sandalyeler ya da sandalye-masa, sandalye-duvar
arasındaki minimum uzaklık 60–61 cm olmalıdır. Bu uzaklık sandalyelerin arkasından
rahatça geçebilmek, servis yapabilmek, sandalyeleri çekebilmek vb. için rahatlık
sağlayacaktır. Masada her bireye 65–70 cm’lik bir alan olmalıdır. Bu yerleştirme biçimi, bir
sandalyenin ortasından diğerinin ortasına 60–70 cm’lik bir uzaklıkla sağlanabilir.

Yemek odasının minimum büyüklüğü masa, dört sandalye, büfe ve mobilya için
yeterli alan sağlayacak şekilde planlanmalıdır. Bu ise yaklaşık olarak 3,0 x 3,5 m’lik bir
alandır. Ortalama bir yemek odası büyüklüğü masa, 6–8 sandalye, büfe, kaşıklık, servis
masası 3,7–4,6 m; geniş bir yemek odası ise 4,3 x 5,5 m ya da daha büyük olabilir.

2.2. Yatak Odalarına Eşya Yerleştirme

Evler genellikle yatak odası sayısına göre sınıflandırılır. Örneğin üç yatak odalı, dört
yatak odalı vb. Bir evde ailenin büyüklüğüne göre büyük yatak odası, çocuk yatak odası ve
yatak odaları bulunur.

Yatak odasının öncelikle fonksiyonu, uyuma için elverişli kolaylıkları sağlamaktır.
Bazı yatak odaları yazma, okuma, dikiş dikme, müzik dinleme ya da genellikle dinlenme için
kolaylıklar sağlar.

İdeal olarak herkesin kendi yatak odası olmalıdır. Çocuksuz bir aile yalnızca bir yatak
odasına ihtiyaç duyabilir. Bununla birlikte misafir için ikinci bir yatak odası istenebilir.

Bir evde yatak odaları sayısının belirlenmesinde aşağıdaki ölçütler etkili olabilir:

 Anne baba aynı odada yatabilir.

 Küçük çocuklar ancak altıncı ayına kadar anne babasının odasında yatmalıdır.

 Ayrı cinsiyetteki çocuklar altı yaşına kadar aynı odada yatmalıdır.

 Aralarında yaş farkı olan bireyler aynı cinsiyette de olsa aynı odada kal-
mamalıdır.

Üç yatak odalı evler, en yaygın evlerdir. Çünkü bu tip evler, bir kız ve bir erkek
çocuğu olan aileler için minimum barınma sağlar. Aile genişlediğinde erkekler bir odayı,
kızlar diğer odayı paylaşabilir. İki odalı evde ise bu mümkün olmayacaktır.
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Resim 2.5: Yatak odaları

Resim 2.6: Depolama alanları ile birlikte çocuk-genç odası

2.2.1. Depolama Kolaylıkları

Depolama kolaylıkları evin farklı odalarında depolama için kullanılan mobilya ve
araçlardır. Bunlar aşağıda verilmiştir.

 Gardırop

“Gardırop” fazlaca derin olmayan bir elbise dolabıdır. Minimum derinlik 610 mm’dir.
760 mm’den derin olursa dolabın arkasına ulaşmak zor olacaktır.

Yandan sürmeli ya da öne açılan kapılarla dolabın her tarafına ulaşmayı sağlayacak
şekilde olmalıdır. Dezavantajı, dolap kapaklarının açılması için bir duvar yüzeyi
gerektirmesidir.
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 Yüklük

Gardıroptan daha büyük, içine girilebilecek kadar geniş olan ve daha fazla eşya alan
dolaplardır.

 Duvar dolapları

Yüklüğü, rafı ve çekmeceleri olan duvarın içindeki dolaplardır. Duvar dolapları
normal olarak 460 mm derinliktedir. Bu derinlik, çok fazla döşeme alanı kullanmadan
depolanmış tüm maddelere ulaşmayı sağlar.

Bir odada kesinti yaratan dolaplardan kaçınılmalıdır. Bunun yerine genellikle iki yatak
odasının arasındaki duvar yüzeyi tamamen dolaplarla kaplanarak kullanılabilir. Kare ya da
dikdörtgen şeklindeki odaları daha rasyonel dekore etmek mümkün olabilir.

Dolap kapakları kolay ulaşmayı sağlayabilmek için yeterli büyüklükte olmalıdır.
Dışarıya açılan dolap kapakları avantaj sağlar ancak yeterli yüzey alanı gerektirir.

Dar alanlarda sağa sola kayan sürgülü kapaklı dolaplar tercih edilebilir. Ayrıca
dolaplar iyi aydınlatılmalıdır.

 Sandık ve şifonyerler

Bunlar genellikle yatak odalarında bulunan ve yerleri sabit olmayan depolama
alanlarıdır. Farklı büyüklükte, raflı ve çekmeceli olabilir.

 Oda bölmeleri

Genellikle bir alanı ikiye bölen, iki taraflı dolaplardır. Bazen döşemeden tavana bazen
de daha kısa olabilir. Raf ve çekmecelerle depolamada kolaylık sağlar.

Şekil 2.7: Oda büyüklüklerini (boyutlarını) ayarlamada kullanılan şekiller
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 Yataklar

Yataklar tek veya çift kişilik olabilmekte, çeşitli boy ve ebatlarda bulunmaktadır.
Yatakların yapıldığı materyaller çok farklılık göstermektedir.

Geleneksel olarak çeşitli bitkisel dolgu malzemeleri kullanılabildiği gibi yapay
elyaflar da günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yataklar ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Rutubeti ve nemi emmeyen,
terletmeyen, sağlam materyallerden yapılmış olmasına ayrıca yatarken beli desteklemesine
dikkat edilmesi gerekir.

2.3. Mutfak Eşyalarını Yerleştirme

İyi bir mutfak, rahat çalışılmasını sağlayan ölçülerde kolayca havalandırılabilecek, iyi
aydınlatılabilecek, çabuk temizleme imkânı verebilecek şekilde ve sağlık kurallarına uygun
olarak planlanmalıdır. Bu özellikleri taşıyan düzenli bir mutfağın tek ve belirgin bir modeli
yoktur. Bu sebeple çeşitli düzenlemeler için farklı planlar üzerinde durulabilmektedir. Ancak
bu planlı incelemeden önce mutfağın ev içindeki konumu, mutfağın biçimi ve genel yapısı
üzerinde durulmasında yarar vardır.

Mutfağın evdeki yeri, mevsim özellikleri göz önünde bulundurularak tespit edilir. Yaz
sıcağı ve güneş etkisi mutfakta rahat çalışılmasını zorlaştıracağı gibi yiyeceklerin muhafaza
edilmesini de güçleştirir. Öte yandan ısıtılması zor olan mutfaklardaki çalışma güçlükleri de
dikkate alınmalıdır.

Bu bakımdan mutfaklar, genellikle evlerin güney doğu cephelerinde; ısıtma sorunu
olmayan evlerde ise kuzeye bakacak şekilde ev planlarına yerleştirilir. Mutfak pencerelerinin
de güneydoğuya bakması gerekir. Böylece özellikle öğle saatlerinde mutfağın güneşten
etkilenmemesi ve güneş battıktan sonra da fazla soğuk olmaması sağlanır.

Mutfakların imkânlar ölçüsünde evin bahçesi, avlusu ya da bir balkonu ile bağlantısı
olmalıdır. Böyle bir yardımcı havadar alan, mutfak araç ve malzemelerinden bazılarının
yerleştirilmesine ve mutfak bezlerinin kolayca kurutulabilmesine yardımcı olur. Yoldan toz
gelmemesi ve fazla gürültü olmaması için mutfakların yola cephesinin olmaması daha uygun
olur.

Çoğunlukla mutfaklarda birden fazla kapı elverişli olmamakla birlikte mümkün
olduğu takdirde dışarısı ile bağlantısı olabilecek ve evin ana kapısından ayrı bir kapısı olması
düşünülebilir. Eve getirilen yiyecek, içecek ve diğer mutfak araç ve malzemelerinin
doğrudan mutfağa alınmasını sağlayan böyle bir servis kapısı yararlı olur.

Ayrıca mutfakta bir baca ve davlumbaz bulunmasında da yarar vardır. Davlumbaz,
duman, buhar ve kokuları çekecek şekilde ocak üzerinde yer almalıdır.
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Bir ev içinde mutfağın konumu üzerinde durulurken yemek odasına yakınlığı hatta
bağlantısı üzerinde de durulmalıdır. Böylece yemek servisinin zor ve yorucu olması önlenir.
Servisin kolaylaşması için mutfak kapısının geniş ve servise elverişli olmasına da dikkat
edilmelidir.

Mutfağa yakın bir kiler de besinleri muhafaza etmek ve mutfak faaliyetleri için yararlı
olacaktır.

 Aydınlatma ve havalandırma

Mutfak araç ve malzemelerini iyi kullanamamak, yemekleri yakmak, tabak ya da
bardakları kırmak, parmak kesmek vb. gibi iyi görememenin doğurabileceği sakıncalardan
korunmak iyi aydınlatmayı gerektirir. Günün her saatinde dolaplar, tencereler, fırın vb.nin
içlerini iyice görebilmenin yararı ortadadır.

Mutfağın iyi aydınlatılabilmesi için doğal ve suni aydınlık olmak üzere iki yöntemden
yararlanılır.

Doğal aydınlık gün ışığıdır. Gün ışığından en iyi şekilde yararlanmak için mutfak
pencerelerinin geniş olması, fazla yüksekte bulunmaması ve temizleme alanının doğal
aydınlığa yakın olması uygundur. Mutfak penceresine asılacak perdenin de gün ışığını
engellememesi gerekir. Bu sebeple mutfak perdeleri, açık renk ve seyrek dokulu
kumaşlardan yapılmalıdır.

Suni aydınlatmanın ana kaynağı elektriktir. Fazla geniş olmayan mutfaklarda tavanın
ortasına asılan tek ve güçlü bir ampul yeterli olabilir. Ampul tavana yakın olmalı ve fazla
sarkıtılmamalıdır. Göz kamaştırıcı, parlak ışıklarla zayıf güçlü ışıklar arasında denge
sağlanmalıdır. 100 Watt’tan daha zayıf ampullerden kaçınılmalıdır. Bazı mutfaklarda bir tek
ışık kaynağı yeterli olmayabilir. Bu gibi hâllerde ocak ya da bulaşık eviyesini aydınlatacak
bir ek tesisat düşünülebilir.

Mutfak için iyi havalandırma da büyük önem taşır. Mutfağın havası yemek pişirme
sırasında oluşan buhar, gaz, yemek kokuları, kirli kaplar, yiyecek artıkları ve çöp kokuları ile
kolayca bozulur ve yalnız mutfağı değil, bütün evin havasını etkiler. Mutfak havası hiçbir
zaman kirli, dumanlı, kokulu ve bozuk olmamalıdır. İyi havalandırma, yemek kokularının ve
kirli havanın giderilmesinin yanında mutfağın serin kalmasını da sağlar.

Bu amaçla pişirme merkezi üzerinde bir davlumbaz bulundurulmalı ve bacanın iyi
çekip çekmediği kontrol edilmelidir. Havalandırma amacıyla mutfak penceresini bütünüyle
açmak, çalışan kimsenin sağlığına zararlı bir hava akımına sebep olacağından sakıncalıdır.
Bunun için pencerelerin kapalı ve üst taraftan açılabilir olmasına dikkat edilmelidir.
Havalandırma güçlükleri görülüyorsa bir aspiratör tertibatı kurulmalıdır.
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 Dolaplar, raflar ve doğramalar

Yiyecek maddeleri, mutfak araç ve malzemelerinin yerleştirildiği dolaplar, raflar ile
mutfak çalışmalarının yapıldığı masa, tezgâh gibi tahta doğrama ya da metal malzemenin
biçimi ve nitelikleri, mutfakta doğru ve düzenli bir yerleştirmede ve mutfak faaliyetlerini
kolaylaştırmada önemli bir etkendir.

İlke olarak mutfaktaki bütün doğramanın içine toz girmesini önleyecek şekilde girinti
ve çıkıntılarının olmaması; tahtaların sade, sağlam ve kullanışlı olması, kir göstermemesi ve
kolay bakım yapılması ve göze hoş görünmesi gerekir.

Mutfak dolapları ya doğrudan yere temas etmeli ya da temizlemeye imkân verecek
şekilde yerden yüksek tutulmalıdır. Dolapların yükseklikleri çalışmayı güçleştirmemeli,
çekmeceleri kolayca açılıp kapatılabilmelidir.

Küçük mutfaklar için tavana kadar yüksek dolaplar fazla araç ve malzeme
aldıklarından elverişli sayılır. Ancak dolapların yükseklikleri 1,80 cm'yi aşmamalıdır.

Dolap içleri tabak, tencere, bardak vb. araç ve malzemeyi alacak şekilde çeşitli
büyüklükte ve değişik boy ve yükseklikte düşünülebilir. Rafların ihtiyaca göre
ayarlanabilirlik özelliği taşıması ve temizlenebilmesi için yerinden çıkarılabilecek şekilde
düzenlenmesi uygundur.

Raf yüzeyleri kolayca temizlenebilecek ve temizlenmeden zarar görmeyecek nitelikte
olmalıdır. Temizlenmiş tencere ve tabaklar, metal ızgara raflar üzerinde daha kolay
kuruyabilir.

Bazı dolap üstleri çalışma alanı olarak düşünülmekte ve mutfak inşası sırasında bu
ihtiyaç dikkate alınmaktadır. Bu takdirde dolap üstlerindeki çalışma alanlarından yararlanma
imkânı kısıtlanmayacak şekilde duvar raf ve dolapları düzenlenmeli ve duvar dolapları
çalışma alanından en az 50 cm yüksekliğe konulmalıdır. Çalışma alanı olarak düşünülen
tezgâhlar yerden 80 cm yükseklikte, 1,50 cm uzunlukta ve en az 60 cm derinlikte olmalıdır.

Çalışma alanlarının yüzeyleri mermer, karo fayans, seramik ya da çinko kaplı olabilir.
Burada dayanıklı ve kolayca temizlenme özelliği önem taşır. İstenirse tahta yüzeylerin üzeri
bir muşambayla ya da bir metal ile de kaplanabilir.

Mutfakta yemek masası, mutfak trafiğini engelleyecek şekilde konulmamalı, yemek
dışında çalışma alanlarına yardımcı bir ek yüzey olarak düşünülmelidir.

 Çalışma alanları

Mutfaktaki çalışma alanları yiyeceklerin pişirilmeye hazırlandığı, pişirildiği, mutfak
araç ve malzemeleri ile yemek ve yiyeceklerin saklandığı, temizlendiği, bulaşıkların
yıkandığı yerlerdir.
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Mutfak faaliyetlerinin düzenli ve verimli olması, akılcı bir çalışma planına ve
mutfaktaki gidiş gelişlerin ana işlemlere göre tespit edilmesine bağlıdır.

Bu işlemler başlıca dört grupta düşünülür. Bunlar;

 Mutfak araç ve malzemelerini düzenleme ve yerleştirme,

 Yıkama, hazırlama ve pişirme,

 Bulaşık yıkama ve temizlenen malzemeleri yerleştirme,

 Yemek ve yiyecek maddelerini muhafaza etmedir.

Bu işlemler gerçekte birbirini tamamlayan işlemlerdir. Mutfak faaliyetleri bir günde
aynı işlemlerin birden fazla yapılmasını da gerektirebilir. Bu sebeple mutfağın en iyi şekilde
düzenlenmesi ve imkânların en iyi şekilde kullanılması zorunludur.

Araç ve malzemelerden yararlanılması, yiyeceklerin hazırlanması, pişirme işlemleri ve
servis sonrası bulaşıkların yıkanması ve temizlenen malzemenin yerlerine yerleştirilmesi
düzenli bir sıra izler.

Bu işlemler, servis öncesi ya da servis sonrası birbirinden farklı bir nitelik taşımaz.
Değişiklik yalnızca işlemlerin sırasındadır. Bu özellik, yerleştirme ve çalışma alanları
arasında uyum ve kararlılık gerektirir. Bu sebeple önce yerleştirme esasları üzerinde
durulmalıdır.

Uygun bir çalışma planı, çalışma merkezlerinin uygun biçimde tespit edilmesi ile
sağlanır. Bunun için mutfak faaliyetlerinde çalışma alanları ile yerleştirme merkezleri
arasında fazla trafiğe sebebiyet verilmemesine ve işe yaramaz boşluklar bırakılmamasına
dikkat edilmelidir.

Bu bakımdan, mutfak araç ve malzemeleri ile yiyecek maddelerini yerleştirme
ilkelerinin; temizleme alanı (bulaşık yıkama), pişirme merkezi ve yiyecek maddelerini
saklama merkezlerinin ayrı ayrı düşünülerek planlanması gerekir.

 Temizleme ve hazırlama merkezi

Yiyeceklerin pişirilmeye hazırlanması, sebze ve meyvelerin yıkanması ve bulaşık
işlemleri için gerekli olan temizleme merkezinin mutfağın en aydınlık ve akarsu düzeninin
bulunduğu bir yerde olması gerekir. Bu sebeple temizleme alanı mutfak penceresinin önünde
ya da yakınında planlanmalıdır. Bulaşık temizlenmesinde de yararlanılan bu çalışma alanı,
bulaşık yıkamaya özgü modern araçların bulunduğu mutfaklarda da önemini korumaktadır.

Temizleme ve bulaşık eviyesi, sıcak ve soğuk su imkânları sağlanarak emaye, fayans,
beton, mozaik, sac, mermer, paslanmaz çelik vb. maddelerden imal edilmektedir.
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Emaye, eviyeye temiz bir görünüm vermekte, fiyatı ucuz ve bakımı kolay olmakla
birlikte çatlama ve çizilme gibi sakıncaları bulunmakta ve birleşik düzenlerde bağlantı
yapma zorlukları ortaya çıkmaktadır.

Paslanmaz çeliğin ise hafif oluşu, bakım ve gömme kolaylığı vardır. İstenilen ölçü ve
modellerde seçilebilir. Yalnız fiyatları yüksek olabilir ve her zevke hitap etmeyebilir.

Çimento ya da mozaik eviyeler, en ucuz eviyelerdendir ancak bu gibi eviyelerin
bakımı kolay değildir ve bulaşıklar diğer eviyelere göre daha kolayca kırılabilir.

Şüphesiz çeşitli eviye modelleri arasında yapılacak seçimi ailenin bütçesi, zevki ve
ihtiyaçları belirleyecektir.

Temizleme küveti, çalışma seviyesi yüksekliğine oturtulmalı ve birinde bulaşığın
yıkanması, diğerinde durulanması için iki bölümden oluşması düşünülmelidir. Tek bölümlü
küvetlerde işlemler ikiye bölüneceğinden daha fazla zaman ve emek gerekmektedir.
Temizleme alanında yağsız maddeleri temizleme, yıkama ve doğrama için ayrı bir yer
gerekmektedir. Bu sebeple bu yerin yanında ya da arkasında sebze ayıklamak için ayrı bir
alan bulunmalıdır. Et, balık, kümes hayvanları gibi yiyecek maddelerinin yıkanacağı ve
temizleneceği eviye ayrıca düzenlenmelidir.

Evde sıcak su tesisatı yoksa bir şofben ile su sağlanması düşünülmelidir. Bu yöntem,
ocakta sıcak su ısıtarak kullanmadan daha pahalı olmayacağı gibi sarf edilecek emekten de
önemli oranda tasarruf sağlar.

Musluklara borulu küçük bir duş eklenmesi, bulaşıkların çalkalanmasını ve küvetin
yıkanmasını kolaylaştırır. Küvetin içine sebzelerin yıkanması için gömülebilen bir sepetçik
yerleştirilebilir.

Temizleme için gerekli bütün araç ve malzeme, temizlik merkezi çevresinde kolayca
ulaşılabilecek, kullandıktan sonra belirli yerine konulacak şekilde yerleştirilmelidir.

 Pişirme merkezi

Mutfakta ocağın bulundurulduğu bölüm pişirme merkezidir. Pişirme merkezi,
yiyeceklerin pişirilmeye hazırlandığı alan ile malzemelerinin muhafaza edildiği bölümler
arasında ya da yakınında olmalıdır.

Pişirmede yararlanılacak tencere, tava vb. ile tuz, biber, baharat vb. malzemelerin
pişirme merkezinin yakınında bulunması pişirme faaliyetlerini önemli ölçüde kolaylaştırır.

Pişirme düzeni; suda, yağda, ızgara, fırın gibi kuru sıcaklıkta pişirme gibi çeşitli
pişirme tekniklerine cevap verebilecek bir ya da daha fazla araç gerektirir. Pişirme merkezi
için zorunlu araçlardan biri ya da birkaçını edinirken mutfak ihtiyaçlarına cevap vermesi
yanında temizlik ve bakım-onarım kolaylığı gibi nitelikler de göz önünde bulundurulmalıdır.
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Hiç şüphesiz pişirme merkezinin düzenlenmesinde aile bütçesi önemli bir etkendir.
Diğer araçlara oranla daha yaygın kullanılan doğal gaz ve ya bütan gaz gibi gazlarla çalışan
araçlar pişirme merkezinin temel unsurlarıdır.

Bununla birlikte iki ya da üç brülör, bir ocak, bazen bir kızartma sisteminden oluşan,
küçük boyutlarda, çalışma alanlarından biri üzerine yerleştirilebilecek portatif ocaklar ya da
ocak-fırınlar da kullanılabilir. Öte yandan gazlı brülör ya da elektrikli bir ocak da pişirme
sistemi için yeterli olabilir.

Bu gibi araçlar arasında bir kumanda masası çevresine yerleştirilmiş ve pişirme için
gerekli bütün unsurları barındıran araçlardan da yararlanılabilir. Pişirme ısısı ve süresi
önceden tespit edilebilen, programlı ve termostatlı pişirme araçlarının büyük bir kolaylık
sağladığı şüphesizdir.

Pişirme merkezinin üzerinde havalandırma için gerekli bir davlumbaz bulunmalıdır.

Resim 2.7: Çalışmaları kolaylaştıran fonksiyonel mutfak

Resim 2.8: Tek duvar tipi mutfak modeli
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Fonksiyonel ve kullanışlı bir mutfak planlamada göz önünde bulundurulması gereken
bazı faktörler vardır. Bunlar:

 Mutfakta bulunan trafik hattı, çalışma hattının dışında olmalıdır.

 Çalışma alanları bütün gerekli araç ve kolaylıkları kapsamalıdır.

 Mutfak, yemek odasına yakın (bitişik) olmalıdır.

 Mutfak, çocukların oyun alanına yakın olmalıdır.

 Mutfak, hoş ve güzel bir manzaraya karşı olmalıdır.

 Depolama, hazırlama ve temizlik, pişirme merkezleri olmalıdır.

 Çalışma üçgeni ölçüleri 3,7 x 6,7 m arasında olmalıdır.

 Her çalışma merkezi için elektrik prizi olmalıdır.

 Her çalışma merkezinde uygun depo yeri olmalıdır.

 Gölgeli ve parlak olmayan ışık sağlanmalı ve her çalışma merkezi üzerinde
yoğunlaştırılmalıdır.

 Yemek hazırlama için uygun tezgâh yüzeyi sağlanmalıdır.

 Uygun havalandırma olmalıdır.

 Fırın ve ocak, buzdolabından uzak bir köşeye yerleştirilmelidir.

 Dolap yükseklikleri 660 mm olmalıdır.

 Araçların kapıları çalışma üçgeninden uzağa açılmamalıdır.

 Tezgâh yükseklikleri ortalama 915 mm’dir.

 Masalar için çalışma yüksekliği genellikle 760 mm’dir.

Bazı evlerde çamaşır yıkama, çamaşır kurutma, ütü yapma, dikiş dikme, evdeki
temizlik araçlarını depolama gibi işler için özel amaçlı oda da bulunmaktadır. Bu odaya
servis odası, çamaşırhane gibi isimler verilmektedir.

Ayrıca hobiler ve çeşitli tamir işleri için bir çalışma alanı da ayrılabilir. Bu oda
garajda, bodrum da ya da evin ayrı bir odasında olabilir.

Aile mutfağı, herhangi bir planın açık mutfak biçimidir. Fonksiyonu, normal mutfak
fonksiyonlarına ilave olarak aile üyeleri için bir toplantı alanı sağlamaktır.

Bu mutfak normal olarak iki bölüme ayrılır. Bir bölüm çalışma merkezini kapsarken
diğer bölüm bir yemek alanı ve oturma alanını kapsayan bölümdür. Bu tip mutfakların bu
kolaylıklar için daha büyük olması gerekmektedir. Ortalama büyüklük 4,6 x 4,6 m olmalıdır.

2.4. Banyo ve Tuvalet Yerleştirme

Tuvalet ve banyo ana giriş kapısından görülmemelidir, ana yatak odası ile aynı duvarı
paylaşmamalıdır, oturma odası ve yemek odasının karşısında konumlandırılmamalıdır.
Aydınlık ve geniş mekânlar, her zamanki gibi ideal olandır.
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Küçük bir banyo varsa büyük mobilyalar ve aynalar ile daha büyük
gösterilebilir. Renk seçimi için uygun olanlar mavi, yeşil, şeftali gibi soluk renklerdir.

Tuvalet yerleşimi banyo düzenlemesinin ana noktasıdır. Tuvalet, kapının hemen
karşısında olmamalıdır; bu maddi kayıplara ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

Tuvalet hemen banyo kapısının karşısında ise bir panel, boncuklu perde vb. ile
saklanmalıdır ya da kapı ile tuvalet arasına rüzgâr çanı asılmalıdır. Akvaryumlar tuvalet
yanına yerleştirilmemelidir.

Resim 2.9: Antrelerin geçişlere imkân verecek şekilde olması

2.5. Balkon, Teras, Hol Yerleştirme

Bir mekânda farklı tip ve şekilde girişler olabilir. Genel giriş, servis girişi, özel amaçlı
girişler vb.

Genel giriş eve girişi sağlar. Burası trafiğin yoğun olduğu yerdir. Evde ilk görülen
giriş olduğundan arzu edilen ilk etkiyi yaratmak için planlanmalıdır.

Çağımızda çoğu insan apartmanlarda yaşamaktadır. Apartmanlarda da genelde küçük
balkonlar bulunmaktadır. Bazıları balkonları depo, kiler olarak kullanmakta bazıları
balkonları camekânla kapatarak buraları da odalara dâhil etmekte bazıları da teras ve
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balkonun düzenlenmesine özen göstermektedir. Balkonda veya terasta iç içe geçmiş
düzenlemeler insanı yorabilir.

Aşağıda çeşitli balkon ve teras düzenlemelerine örnekler verilmiştir.
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Resim 2.10: Balkon ve teras düzenleme örnekleri

2.6. Bahçe Yerleştirme

Ev dekorasyonu için kullanılan malzemeler, aksesuarlar ve mobilyaların çoğu bahçe
dekorasyonu için de tercih edilebilir. Öncelikle bahçenin klasik mi modern mi döşeneceğine
karar verilmelidir. Dekorasyon için seçilen ürün ve aksesuarlar kişiyi yansıtır.

Bahçe mobilyaları kolay taşınabilir olmalı hava şartlarında etkilenmeyecek
materyaller kullanılmalıdır. Ayrıca bahçenin uygunluğuna ve kişilerin zevklerine göre çitler,
saksılar, heykeller, çardak veya bahçe şemsiyesi vb. aksesuarlar kullanılabilir.

Seçilen mobilyaların rahat, doğal ve uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Ahşap,
metal, saz ya da plastikten yapılan mobilyalar açık hava dekorasyonu için oldukça uygundur.

Resim 2.11: Bahçe düzenleme örnekleri
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UYGULAMA FAALİYETİ

Hayalinizdeki genç yatak odasını ölçekli kâğıda çizerek kullanacağınız mobilyaları ve
eşyaları dekorasyon kurallarına uygun olarak yerleştiriniz. Planınızı öğretmeniniz ve
arkadaşlarınızla tartışınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hayalinizdeki genç yatak odasının
şeklini ve boyutlarını belirleyiniz.

 Odanın boyutlarını belirleyiniz.

 Odanızın boyutlarını hangi oranda
küçülteceğinizi belirleyiniz.

 Ölçeğinizi iyi belirleyiniz.

 Odanın özelliklerini, kapı, pencere, priz
vb.ni plan üstünde gösteriniz.

 Düzenli ve dikkatli çalışınız.

 Odanın boşluğunu nasıl dolduracağınızı,
hangi eşyaları kullanacağınızı
planlayınız.

 Eşyaları listeleyiniz.

 Kullanacağınız mobilya ve eşyaların
kaplayacağı alanı tespit ediniz.

 Bunun için mobilyaların dış ölçülerini
çıkarınız.

 Odayı küçültmekte kullanacağınız
oranlarda eşyaları küçülterek bir model
oluşturunuz.

 Oranlarınızı iyi belirleyiniz.

 Zemin üstüne bu eşyaları dekorasyon
kurallarına uygun bir şekilde
yerleştiriniz.

 Dekorasyon kurallarını ve uygun
renkleri hatırlayınız.

 Hazırlayacağınız planı öğretmen ve
arkadaşlarınızla tartışınız.

 Gelebilecek sorulara hazırlıklı olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi mobilya sınıflandırma çeşitlerinden biri değildir?
A) Materyallerine göre
B) Süslemelerine göre
C) Kullanımlarına göre
D) Renklerine göre

2. Aşağıdakilerden hangisi bir konutun planlanmasında aileler için ortak ele alınması
gereken faaliyetlerdendir?
A) Genel faaliyetler
B) Özel faaliyetler
C) Bireysel faaliyetler
D) Oyun faaliyetleri

3. Aşağıdakilerden hangisi kullanışlı bir mutfakta bulunması gereken alanları en doğru
şekilde belirtir?
A) Depolama merkezi, pişirme merkezi, karıştırma merkezi, temizleme merkezi
B) Depolama karıştırma merkezi, temizleme ve hazırlama merkezi, pişirme

merkezi
C) Temizleme depolama merkezi, karıştırma merkezi, pişirme merkezi
D) Pişirme merkezi, temizleme merkezi, hazırlama merkezi

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

4. ( ) Kanepe seçiminde rahat olmasına, derinliğinin ve yüksekliğinin uygun olmasına,
kol koyma yerlerinin olmasına, hafif olmasına ve çok fonksiyonlu olmasına dikkat
edilmelidir.

5. ( ) Mobilya yerleştirilirken büyük parçalar duvara uzak, paralel olmayacak şekilde
yerleştirilmelidir.

6. ( ) Tuvalet yerleşimi, banyo düzenlenmesinin ana noktasıdır. Tuvalet, kapının hemen
karşısında olmamalıdır.

7. ( ) Bahçe mobilyaları ağır olmalı, yerinden oynatılmamalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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UYGULAMALI TEST

Bireysel maket çalışma yöntemiyle aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak planladığınız
hayalinizdeki genç odasının maketini yapınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Uygulamalı test sonunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Hayalinizdeki genç yatak odasının planını belirlediniz mi?

2. Planladığınız odanın boyutlarına uygun karton veya mukavva
zemin hazırladınız mı?

3. Odanın özelliklerine uygun kapı, pencere, priz vb.ni plan
üstündeki gibi yerleştirdiniz mi?

4. Kartondan ve kumaş parçalarından veya çeşitli
materyallerden yapacağınız eşyalarla odanın mobilyasını
oluşturdunuz mu?

5. Hazırladığınız mobilyaları renk konusuna uygun
renklendirdiniz mi?

6. Hazırladığınız mobilyaları ev düzenleme prensiplerine uygun
yerleştiriniz mi?

7. Sergilenebilecek bir genç odası maketi hazırlayabildiniz mi?

8. Yaptığınız maketleri öğretmen ve arkadaşlarınızla beraber
sergileyip tartıştınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Ana renkler kırmızı, sarı ve yeşildir.

2. ( ) Sıcak renkler kırmızı, sarı ve turuncudur.

3. ( ) Rengin değeri yansıttığı ışığın miktarına göre değişir.

4. ( ) Koyu renkler dik yüzeylerde başarılı sonuç verir.

5. ( ) İyi bir renk düzeni geliştirmek için odanın kullanım durumunu, fiziksel
özelliklerini, renklerin psikolojisini ve mobilya uyumunu göz önünde bulundurmak
gerekir.

6. ( ) Bir odayı dekore etmenin en kolay yolu bir zemin planı çizip mobilya ve renkler
konusunda karar vermektedir.

7. ( ) Ev düzenleme prensipleri denge, simetri, hat ve şekil armonisi kontrasttır (zıt).

8. ( ) Kontrast (zıt) renk armonileri tamamlayıcı, çift tamamlayıcı, ayrı tamamlayıcı,
triad (üçlü) renk, tetrad (dörtlü) renk, asimetrik armoniler olmak üzere altı bölümde
incelenebilir.

9. ( ) Mobilya seçiminde aile bireylerinin yaşam stiline uygun olmalı ancak mobilya,
şekil açısından odaya uygun olmalıdır.

10. ( ) Mobilya bütçesini etkileyen etmenlerden biri de ailenin amaçları ve değerleridir.

11. ( ) Kullanışlı mutfak; depolama ve hazırlama merkezi, temizleme ve hazırlama
merkezi ve pişirme merkezi olarak üç ana bölüme ayrılır.

12. ( ) Mobilyalar kullanıldıkları yere göre gruplandırılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI

1 renk

2 kontrast (zıt)

3 gün ışığında

4 yaşına ve zevkine

5 temizlik – sessizlik – saflık

6 simetrik, asimetrik, radyal denge

7 tekrar, devamlılık, kontrast (zıt)

8 insan ölçeği, mimari ölçek

9

soğuk renkler: mavi, mor, yeşil
sıcak renkler: kırmızı, sarı, turuncu

ara renkler: turuncu, mor, yeşil
ana renkler: kırmızı, sarı, mavi

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 CEVAP ANAHTARI

1 D

2 A

3 B

4 D

5 Y

6 D

7 Y

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 D

4 Y

5 D

6 D

7 Y

8 D

9 Y

10 D

11 D

12 D

CEVAP ANAHTARLARI
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