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AÇIKLAMALAR 
ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK İç Mekân Dekorasyon 

MODÜLÜN ADI Mobilya Aksesuarlarının Seçimi 

MODÜLÜN TANIMI 

Mobilya aksesuarlarını seçmek ve mekânda kullanılacak 

mobilya aksesuarlarını belirlemek, mobilya aksesuarlarının 

mekânda yerlerini belirlemek, mobilya aksesuarlarını 

yerleşim projelerinde sembollerle çizmek 

amaçlanmaktadır. 

SÜRE 40 / 24 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Mobilya aksesuarlarını seçebilmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Öğrenci; uygun ortam sağlandığında, Mobilya 

aksesuarlarını, kullanım yerlerine uygun olarak 

seçebilecektir, aksesuarların çizimlerini kurallarına uygun 

olarak yapabilecektir. 

Öğrenci; 

1. Mobilyaların aksesuarlarını seçebilecektir. 

2. Aksesuar çizimi yapabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Aksesuarların çeşit ve özelliklerini tanıtan broşür, katalog, 

kitap, eskiz, çizim aletleri kullanılacaktır.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci;  

  

Bu modül ile iç mekânlarda ve mobilyada kullanılacak aksesuarların seçiminde dikkat 

edilmesi gereken hususlar konusunda ve seçilen aksesuarların, simge ve şablonların proje 

üzerinde çiziminde rehber olacaktır.  

 

Mobilyaların güzelliğine, kalitesine ve estetiğine katkıda bulunan mobilya aksesuarları 

bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Konutlarına yerleşen kişilerin şikâyeti bu 

ürünlerden başlar, tam kapanmayan veya güç kapanan, açılan kapı ve pencereler, sarkmış 

mobilya kapakları ve raflar, sallanan mobilya ayak ve kolçakları, kilitlemede ve açmada 

zorluk çıkaran kilitler, zor kapanıp açılan çekmeceler, rengi bozulmuş mobilya kulp ve 

tutamakları vs. Böylece mobilya aksesuarları estetik, rahatlık ve işlevsellik bakımından son 

derece önemli bir endüstri dalı durumuna gelmiştir.  

 

“Moda tam anlamıyla bu sektörün amacı olmuştur. Öyle ki aksesuarları değiştirilen bir 

eşya, yeni bir model izlenimi verebilir. ” Mobilya aksesuarlarının tanımı, sınıflandırılması ve 

mobilya üzerine montesi hakkındaki bilgileri öğreneceksiniz.  

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Uygun ortam ve araç-gereç sağlandığında, donatı aksesuarlarını kullanım yerlerine 

uygun olarak seçebilecek, aksesuarlarının seçimlerini kurallarına uygun olarak 

yapabileceksiniz. 

 

 

  

 

 Evinizde ve yaşadığınız diğer çevrede gördüğünüz yaşam mekânlarını 

inceleyiniz. Mekânlarda kullanılan aksesuarları inceleyerek kullanım amaçlarını 

ve özelliklerini analiz ediniz. 

  

1. DONATI AKSESUARLARI 
 

1.1 Aksesuar ve Kullanım Amaçları 
 

İlk insanlar barınaklar inşa etmeyi, aletler ve kullanışlı objeler yapmayı öğrendikten 

sonra bu yaptıklarına dekoratif eklentiler yapmaya başlamışlardır. Bu dekoratif eklemeler süs 

eşyalarıdır. Aksesuarlar genellikle iç ortamda tamamlayıcı objeler olarak kullanılabilen 

hareket edebilir, küçük objeler bütünüdür. (Resim:1,1) 

 

Resim 1.1: İnsan figürlü orta sehpası  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Mekânları yaşanır yapmada gereksinim duyulan ilave mobilyaların çoğunluğunu içeren 

bir terimdir. Evlerde, ofislerde, restoranlarda son derece fonksiyonel ve gerekli objelerdir. Bu 

alanlar ne kadar özel tasarlanmış olsalarda aksesuarsız olduklarında tamamlanmamış ve soğuk 

görünürler. Güzel görünseler bile kişilikten yoksundurlar. Bu objeler mobilyaları ve mimariyi 

tamamlarlar. Mekânı ve mekânı kullanan kişinin kimliklerini ortaya koyarlar. Aksesuarlar bir 

renk düzenlemesi veya yer döşemesi kadar önemlidir. Özel olmaları nedeni ile bireylerin 

zevklerini ve ilgilerini herhangi bir şeyden daha iyi yansıtırlar. 

 

1.1.1. İç Mekânda Aksesuar Uygulamaları 
 

Dekorasyonda aksesuar; temel bir eşyanın süslenmesi daha kullanışlı olması görsel 

olarak daha güzel olması, görsel olarak daha güzel görünmesi için gereklidir. Bunlar 

döşemeler, perdeler, duvarlar, oturma ve uyuma elemanları ile ahşap aksam dışındaki biblolar, 

kitaplar, abajurlar, tablolar, çiçekler veya dekorasyonu tamamlamada kullanılan minderler, 

yastıklar vb. elemanlardır. (Resim:1. 2-3-4-5-6-7-8) 

 

Resim 1.2:  Abajur 

 

Resim 1.3: Tablo 
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Resim 1.4: Yastık 

 

Resim 1.5: Vazo 

 

Resim 1.6: Kitaplık  



 

6 

 

Resim 1.7:Çiçek 

 

Resim 1.8: Perde 

Aslında aksesuarlar yıllar boyu tesadüfî olarak ya da belirli bir koleksiyon amacı ile 

toplanan dekoratif objelerdir. İç mekânda hoş olmayan tamamlanmamış ve soğuk görünümü 

yok etmek için, mekânın bütün alanlarında görünümü zenginleştirmek için kullanılır. 

 

Aksesuarlar, aydınlatma gibi bir odanın planını ortaya çıkarır, önemini vurgular ve 

kişilere özel olmayı sağlayarak onların zevklerini yansıtırlar. Odalarda kullanılacak 

aksesuarların tipi konusunda bir kural yoktur. Seçilen aksesuarların kullanımı odanın stiline, 

kişisel zevklere, biriktirilen objelere ve kullanılabilir alanın büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin; 

küçük bir mekân en az düzeyde aksesuar kullanımı gerektirir. Çok fazla aksesuar kullanımı 

kalabalıklık duygusu yaratır. 
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Aksesuarlar, bulunduğu mekânda saygınlık veren, odayı başkalarının odalarından 

ayıran en önemli göstergedir. Dekoratörler için en zor bulunan objedir. Ancak birlikte 

uyumun önemi burada vurgulanmaktadır. Modern evlerin çok az süs eşyası ve aksesuara 

ihtiyacı vardır. Bu sebeple modern iç dekorasyonda fonksiyonel veya dekoratif olmayan 

aksesuarların yer alması en uygun fikirdir. Geleneksel olarak dekore edilmiş odalarda ise çok 

fazla aksesuar kullanılabilir. Ancak, uygunluk ya da uyum hem fonksiyonellik hem de estetik 

yönünden gereklidir. 

 

Aksesuar uyumunda olur ve olmazlıklar vardır. Mobilya ne kadar uyumlu ve iyi 

yerleştirilmiş ise oda o kadar estetik görünecektir. (Resim:1.9) 

 

Resim 1.9: Modern çizgilerle dekore edilmiş şık bir yatak odası 

 Dekoratif objelerle odayı süslemek ve onu ve onu o şekilde değerlendirmek daha 

kolaydır. Dekorasyonda büyük parçalar gibi aksesuarlar da şekil ve oran olarak uyum 

içerisinde olmalıdır. Aynı grupta birbiri ile rekabet edecek iki obje bulunmamalı böyle 

durumlarda ayrı gruplamalar yapılmalıdır. 
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Tasarımcılar bir mekânda yaz ve kış dönemlerinde farklı aksesuar kullanımını önerirler. 

Kışın özellikle iç mekânda daha fazla zaman harcanması insanların görsel ilgiye 

gereksinimleri sebebiyle parlak, canlı ve alışılmış aksesuarların kullanımı önerilir. Örneğin, 

deri, parlak kilimler, duvardan duvara halılar objelerde sıcaklık hissi yaratır. Yaz döneminde 

ise aksesuarlar ile durgun psikolojik durum ve soğuk bir yapı oluşturulur. Örneğin; bitkiler, 

renkli bardaklar, çiçekli tablolar, pastel renkli ipekli ve pamuklu yastıklar vb. 

 

Dekorasyondaki diğer şeyler gibi aksesuarlarında dikkatli planlanması ve düzenlenmesi 

gerekir. Her obje ustalıkla ve hayal gücü ile sergilenmiş olmalıdır. Böylece onların dekoratif 

değerleri ortaya konmuş olur. Aksesuarları temin ederken de sürekli kullanılabilecek ve görsel 

sıkıcılık yaratmayacak olan objeler seçilmelidir.( Resim:1.10) 

 

Resim 1.10:Aksesuarlarla zenginleştirilmiş bir yemek odası 

Evin iyi planlanması ve mimari hataların giderilmesi iyi dekore edilmesine bağlıdır. 

Dekorasyonda kullanılacak her türlü mobilya aksesuar ve diğer objeler, evin mimari 

özelliklerine, kişinin zevk ve isteklerine uygun olmalıdır. Bu uygunluğu sağlarken seçilecek 

her objede dizayn elemanı ve prensipleri doğrultusunda düşünerek uygun çözümler bulmak ve 

bu çözümleri en uygun şekilde dekorasyona uygulamak gerekir. Mekânda kullanılacak 

aksesuarlar seçilirken; objenin fonksiyonel olması, tek başına güzel olması renk, büyüklük ve 

stil olarak odadaki mobilyalarla uyum içinde olması dekorasyonda başarıyı arttırır. Özellikle 

bir amaca hizmet etmeyen, bir işlevi olmayan aksesuarlar kullanılmamalıdır. Mekânda bu 

objeye gerçekten ihtiyaç olup olmadığı dikkate alınmalı; değişen ilgilere ve değişen 

gereksinimlere uyabilme durumu gözden geçirilmelidir. (Resim:1.11) 
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Resim 1.11: Renk ve biçim bütünlüğü sağlanmış bir oturma takımı 

1.1.2. İç mekânda aksesuar uygulamaları 
 

Aksesuarları Planlama 

Dekoratif objeler basit olarak üzerine çok fazla düşünmeden bir mekâna ilave edilirse, 

oda içinde karmaşık bir görünüm yaratabilirler. Bu nedenle odaya bir aksesuar yerleştirirken 

yerleşim dikkatli yapılmalıdır.  

 

İç mekân düzenlemesi ilk defa yapılıyorsa ev dekore edildikten sonra aksesuarlarla 

zenginleştirilmelidir. Kâğıt üzerinde mobilya ve döşeme planında olduğu gibi aksesuarlarında 

bir planı yapılabilir. Böylece daha sonra ortaya çıkabilecek karışıklıklar önlenebilir. 

Aksesuarlar bir odaya yerleştirilecekse oda içerisinde gömme raflar, duvar oyukları, kemeriye 

gibi mimari elemanlar varsa dekoratif malzemeler için bu alanlar sergi yeri olarak seçilmelidir 

(Resim1: 12-13-14). 
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Resim 1.12: Duvar boşluklarının değerlendirilmesine bir örnek 

 

Resim 1.13: Duvar boşluğunun kitaplık olarak değerlendirilmesi  
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Resim 1.14:Merdiven altı boşluğunun değerlendirilmesi 

Odada mimari elemanlar yoksa nitelikli bir ahşap malzemeden veya camdan yapılmış 

raflar ilave edilerek iyi bir sergi alanı oluşturulabilir. İlgi merkezi olmayan bir odada şömine, 

kitaplık, iyi yerleştirilmiş aksesuarlar görsel olarak estetik bir ilgi merkezi haline dönüşür. 

 

Odanın renk planı ve dekoratif stili analiz edilerek uygun bir aksesuar planı 

oluşturulmalıdır. Asılacak tablo ve resimler için aksesuarları taşıyacak duvarlar seçilmelidir. 

Masa üstleri, konsollar, büfeler ve raflar büyük ve küçük objelerin etkin olarak kullanımlarına 

olanak sağlarlar. Bazı aksesuarlar ise tek başlarına önemli bir görevi üstlenirler. Bunlar diğer 

objelerden daha fazla dikkat çekecek şekilde yerleştirilmelidirler. Örneğin; duvar saatleri 

evlerde ve çoğu çalışma alanlarında göze çarpan ve kolaylıkla görülebilecek yerlere 

yerleştirilmelidir. (Resim: 1. 15- 16 -17 -18- 19 -20 -21) 

 

Resim 1.15: Tablolardan oluturulmuş saat  
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Resim 1.16: Klasik objelerle süslenmiş vitrin 

    

Resim 1.17:  Yağlıboya Tablo 

 

Resim 1.18: Parçalardan oluşurulmuş tablo 

            

      Resim 1.19: Yemek odası takımı         Resim 1.20: Dekoratif bir şömine  
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Resim 1.21: Vitrinde kullanılan ojleler 

1.2. Dekoratif aksesuarlar 
 

Dekoratif aksesuarlar genellikle bir odaya sıcaklık, kişilik kazandıran doğal veya insan 

yapısı estetik objelerdir. 

       

Resim 1.22: Bakır Sürahi               Resim 1.23: Şemşiyelik            Resim 1.24:Bakır Vazo 

Bunlar; masaüstü aksesuarları, heykeller, kalay kurşun, alaşımlı ve bakır kaplar, duvar 

aksesuarları, bu arada duvar aksesuarlarını ayrı bir kalemde incelemek gerekirse; yağlı boya 

resimler, sulu boyalar, pasteller, madeni levhaya basılmış resimler, baskı tablolar, taş basması 

resimler, bu başlık altında ele alınabilir. Herkes bu objelerden birine sahip olabilir. Resim: (1. 

25-26) 

                 

Resim 1.25:Yağlı Boya Tablo Resim 1.26:Seramik Heykel    
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Resimlerdeki sanatla ilgili görüşlerin gerekliliği, beğenilerin çeşitli olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenle resim satın alırken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. 

 

 Resim bir fonksiyona hizmet etmelidir. 

 Resim güzel ve estetik olmalıdır. 

 Resim stil ve renk armonileri dikkate alınarak, asılmalıdır. 

 

1.3. Fonksiyonel aksesuarlar 
 

Kişiler ve aileler yıllar boyu pek çok yararlı eşya toplarlar. Bu eşyaların tümü özel bir 

fonksiyon üstlenir. Bunlar portatif lambalar, paravanlar, sofra takımları, porselenler, gümüş 

eşyalar, cam eşyalar, yatak odası ve banyo aksesuarları, aynalar, saatler, şemsiyelikler, 

gazetelikler, kapı kolları, mobilya parçaları, tesisat elemanları, donatıları zenginleştiren ve 

kişiselliği ortaya koyan objelerdir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları 
Öneriler 

(İşlemin Yapılmasına İlişkin Öneriler) 
 Aksesuarların kullanım amaçlarını 

sıralayınız. 

 Aksesuar çeşitlerini yerlerine göre 

sınıflandırınız. 

 Mekânların özelliklerine uygun 

aksesuar seçimi yapınız. 

 Dekoratif amaçlı aksesuarın kullanım 

amaçlarını belirleyiniz. 

 Fonksiyonel aksesuarlar ve kullanım 

amaçlarını belirleyiniz.  

 Dekorasyon dergilerini inceleyerek 

kullanılan aksesuaraları belirleyiniz. 

 Evinizdeki aksesuarları belirleyiniz. 

 Evinizdeki aksesuarların kullanım 

amaçlarını belirleyiniz. 

 Evinizde kullanılan dekoratif 

aksesuarları sınıflandırınız. 

 Evinizde kullanılan fonksiyonel 

aksesuarları sınıflandırınız. 

UYGULAMALI TEST 
 

Salonda aksesuar düzenlemesi yapmak. 

Evinizin salonunda dekoratif ve fonksiyonel aksesuarları kullanarak yeni bir düzenleme 

yapınız. Çalışmayı aşağıdaki ölçme kriterlerine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Salondaki aksesuarların kullanım yerlerini incelediniz mi?   

2. Salondaki aksesuarların kullanım amaçlarını belirlediniz mi?   

3. Katalog ve dekorasyon dergilerinde aksesuar örneklerini 

incelediniz mi? 

  

4. Salonda dekoratif aksesuar uygulaması yaptınız mı?   

5. Salonda fonksiyonel aksesuar uygulaması yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    )Dekoratif aksesuarların kullanım amaçlarının başında estetik görünme vardır. 

 

2. (    )Aksesuarlar genellikle iç ortamda tamamlayıcı objeler olarak kullanılabilen hareket 

edebilir küçük objeler bütünüdür 

 

3. (    )Aksesuarlar mobilyaları ve mimariyi tamamlamaz kendi başına bağımsız 

objelerdir. 

 

4. (    )Dekorasyonda aksesuar; temel bir eşyanın süslenmesi daha kullanışlı olması görsel 

olarak daha güzel olması, görsel olarak daha güzel görünmesi için gereklidir. 

 

5. (    )İç mekânda hoş olmayan tamamlanmamış ve soğuk görünümü yok etmek için, 

mekânın bütün alanlarında görünümü zenginleştirmek için aksesuarlar kullanılır. 

 

6. (    )Küçük bir mekân en fazla düzeyde aksesuar kullanımı ile zenginleştirilebilir. 

 

7. (    )Mekân içerisinde gömme raflar, duvar oyukları, kemeriye gibi mimari elemanlar 

varsa fonksiyonel aksesuarlar için bu alanlar sergi yeri olarak seçilmelidir. 

 

8. (    )Masa üstleri, konsollar, büfeler ve raflar büyük ve küçük objelerin etkin olarak 

kullanımlarına olanak sağlarlar. 

 

9. (    )Fonksiyonel aksesuarlar genellikle bir odaya sıcaklık, kişilik kazandıran doğal veya 

insan yapısı estetik objelerdir. 

 

10. (    )Portatif lambalar, paravanlar, sofra takımları, porselenler, gümüş eşyalar, cam 

eşyalar, yatak odası ve banyo aksesuarları, aynalar, saatler, şemsiyelikler, gazetelikler, 

kapı kolları, mobilya parçaları, tesisat elemanları gibi aksesuaralr dekoratif 

aksesuarlardır. 

 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Donatı aksesuarlarını mekândaki kullanım yerlerine göre belirleyebilecek, 

aksesuarlarının belirlenmesini kurallarına uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

  

 Evinizde ve yaşadığınız diğer çevrede gördüğünüz mobilyaları inceleyiniz. 

Mobilyalarda kullanılan aksesuarları inceleyerek kullanım amaçlarını ve 

özelliklerini analiz ediniz, montaj yerlerine dikkat ediniz 

 

2. AKSESUARLARIN MEKÂNDAKİ 

YERLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

2.1 Aksesuarların Özellikleri 
 

Mobilyaların talepte tercih nedeni olacak faktörler göz önüne alındığında mobilya 

endüstrisinde ahşap dışı diğer malzeme ve aksesuarların ne denli önemli ve pazarlamada ne 

kadar etkili oldukları görülmektedir. En temel anlamda, üzerinde oturma, yatma, dinlenme ve 

içinde eşya saklama ihtiyacımızı karşılayan mobilya, kullanıma doğrudan etkisi olmayan 

malzemelerle zenginleştirilmekte görselik ve fonksiyonellik kazanmaktadır. Mobilyaların 

tercih edilmesinde en önemli faktörlerden biri, birleştirme elemanları, kulp, askı, ray, menteşe, 

vs. gibi aksesuarlardır. Mobilya bunlarla kişilik kazanır. 

 

Aksesuarlar, maliyet düşürücü unsur olarak görülmeyecek kadar toplam malzeme 

maliyetinde payları az, fakat tüketici beğenisini kazanmak, pazarlamada tercih sebebi olmak, 

satış şansını ve karını arttırmak açısından çok önemli unsurdur. Bu nedenle üretici, ürününü 

müşterisine beğendirebilecek özellik ve ayrıcalıkları sağlayan, ürettiği mobilyalara estetik, 

kullanışlılık ve dayanıklılık katan aksesuarları tercih etmektedir. Görünüm bütünlüğünde hafif 

kaçan ve çekince elde kalan kulplar, menteşenin neden olduğu kapak sarkmaları ve düşmeleri, 

zor ve sesli çalışan çekmece rayları, sallanan mobilyalar, kötü seçilmiş aksesuarların neden 

olduğu prestij kaybına sebep olan unsurlardır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2 Aksesuar çeşitleri 
 

Mobilya aksesuaraları kullanım amaçlarına göre iki sınıfta incelenebilir.  

 

2.2.1. Dekoratif Mobilya Aksesuaraları 
 

Dekoratif mobilya aksesuarları,  mobilya kulpları, kapı kolları, ayaklar, çerçeveler, vb. 

mobilyaların kullanımını kolaylaştıran ve onlara estetik değerler katan yardımcı elemanlardır. 

(Resim:2.1-2-3-4-5-6 ) 

 

Resim 2.1: Mobilya ayakları 

 

Resim 2.2:Raf pimleri 

 

Resim 2.3: Masa Menteşeleri 
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Resim 2.4:Çıtçıtlar 

 

Resim 2.5:Kapı tokmağı 

 

Resim 2.6: Kapı kolu 

 

2.2.2. Fonksiyonel Mobilya Aksesuaraları 
 

Fonksiyonel mobilya aksesuarları, mobilyalara kullanım kolaylığı sağlamalarının 

yanında mobilyaların farklı amaçlarla kullanılması ve farklı görevler üstlenmesini sağlayan 

mobilya elemanlarıdır. Bunlar; çekmece rayları,  menteşeler, sürme ve katlanır kapak rayları, 

birleştirme elemanları vb. aksesuarlardır (Resim:2.7-8-9-10-11).  

javascript:window.close()
javascript:window.close()
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 Resim 2.7:Tamemen açılabilen çekmece ve rayı 

 
Resim 2.8: Sürme gardrop kapak sistemi 
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Resim 2.9: Gömme kapı menteşesi 

 

Resim 2.10: Kapak makası 

 

Resim 2.11: Gardrop asansörü 

javascript:window.close()
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2.3 Donatı Elemanlarına Uygun Aksesuarlar 
 

2.3.1 Sade Tasarımlar Yaparken Aksesuar Seçimi 
 

Çok sade tasarlanmış ve uygulanmış dekorasyon bile çok ince ayrıntılarla hareketli bir 

hale gelir. Eğer ki, mekânınızda bu tür sade bir dekorasyon modeli düşünüyorsanız renkleri 

doğru kullanmanız gerekmektedir. 

 

Odamda sade bir dekorasyon istiyorum ama sadeliğin yanında enerjikte bir ortam 

oluşsun diyenlerden misiniz? O zaman siyah ve beyaz renklerin yanında açık ve pastel 

renkler, sade bir görüntü yakalamanıza yardımcı olacaktır (Resim:2.12). 

 

Resim 2.12: Sade dekore edilmiş ve aksesuarlar kullanılmış bir yaşam odası 

Tabi bütün iş renklerde bitmiyor. Renkleri tamamlayıcı olarak bazı dekoratif ürünlerde 

kullanabilirsiniz. Şuan moda olan koltuk takımları üzerinde bulunan büyük büyük yastıklar, 

vazolar, odanıza bahar gelmiş hissini verebilecek çeşit çeşit çiçekler. Bütün bunlarda odanızda 

sade ve enerjik bir ortam yakalamanıza yardımcı olacaktır. 

 

2.3.2 Klasik Tasarımlar Yaparken Aksesuar Seçimi 
 

Mobilyalarda, deri berjerler stil ayaklı sehpalar ve yarım ay şeklinde konsolların 

zamana karşı duran bir güzellikleri vardır. Eski koltuklara yeni kumaşlarla kaplanmış koltuk 

minderleri ile klasik tasarımlar yapabiliriz. 

 

Kumaşlarda, şönil, kadife ya da heybe kumaşından döşemelik ve perdelikler ile lüks bir 

görünümoluşturabiliriz.  

http://www.dekorasyonvemobilya.com/category/dekorasyon/
http://www.modacini.net/category/moda/
http://www.dekorasyonvemobilya.com/tag/2011-koltuk-takimlari/
http://www.dekorasyonvemobilya.com/tag/minimalist-dekorasyon/
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Deri ve süet bordür ve şeritlerle stor perde ve yastıklara güncel bir görünüm 

kazandırılabilir. Sade görünümlü yastıkları boncuklu böndürler ve kadife ponponlarla 

süsleyebiliriz. 

 

Onları çiçeklerle doldurabilir yat içlerine mumlar yerleştirerek şömine rafında şık bir 

düzenleme oluşturabilirsiniz. Şönil, kaşmir, yün örtü ve battaniyelerle kanepeleri giydirebilir;  

deri bir koltuğun görünümünü yumuşatabiliriz. Dekoratif halılarla cilalı parkelere renk ve 

sıcaklık kazandırabiliriz (Resim:2.13-14-15) 

 

Resim 2.13: 

 

Resim 2.14:Klasik yaşam odası          
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Resim 2.15: Klasik salon takımı



 

25 

UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları 
Öneriler 

(İşlemin Yapılmasına İlişkin Öneriler) 

 Fonsiyonel aksesuarların mobilyalar 

üzerindeki etkilerini araştırdınız mı? 

 Dekoratif aksesuarların mekânlara 

etkilerini araştırdınız mı? 

 Çekmece raylarının montaj 

özelliklerini incelediniz mi? 

 Kapak makaslarının özelliklerini 

incelediniz mi? 

 Klasik dekore edilmiş mekâna 

dekoratif aksesuarların etkilerini 

incelediniz mi? 

 Sürme kapılarda kullanılan 

aksesuarların kullanım amaçlarını 

incelediniz mi? 

 Dekorasyon dergilerini inceleyerek 

kullanılan aksesuaraları belirleyiniz. 

 Aksesuarların mekânlara kattığı 

özellikleri araştırınız. 

 Hareketli fonksiyonel aksesuarların 

montaj şekillerini inceleyiniz. 

 Dekoratif aksesuarların mekân 

özelliklerine etkilerini inceleyiniz. 

 

UYGULAMALI TEST 
 

Evimizde kullanılan aksesuarların kullanım amaçlarıma göre sınıflandırılması 

Evinizin salonunda dekoratif ve fonksiyonel aksesuarları kullanarak yeni bir düzenleme 

yapınız. Çalışmayı aşağıdaki ölçme kriterlerine göre değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Evinizde kullanılan dekoratif aksesuarları sınıflandırdınız mı?   

2. Evinizde kullanılan fonksiyonel aksesuarları sınıflandırdınız mı?   

3. Dekoratif aksesuarların yerleşim şekillerine dikkat ettiniz mi?   

4. Fonksiyonel aksesuarların montaj şekillerini incelediniz mi?   

5. Klasik ve modern çizgilerle dekore edilmiş bir mekânda,  

kullanılan aksesuarların etkisini incelediniz mi? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerin başına boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Mobilyaların tercih edilmesinde en önemli faktörlerden biri, birleştirme 

elemanları, kulp, askı, ray, menteşe, vs. gibi aksesuarlardır. 

 

2. (    ) Üretici, ürününü müşterisine beğendirebilecek özellik ve ayrıcalıkları sağlayan, 

ürettiği mobilyalara estetik, kullanışlılık ve dayanıklılık katan aksesuarları tercih 

etmektedir. 

 

3. (   ) Görünüm bütünlüğünde hafif kaçan ve çekince elde kalan kulplar, menteşenin 

neden olduğu kapak sarkmaları ve düşmeleri, zor ve sesli çalışan çekmece rayları. 

sallanan mobilyalar, kötü seçilmiş aksesuarlar prestij kaybına sebep olmaz. 

 

4. (    ) Dekoratif mobilya aksesuarları, mobilya kulpları, kapı kolları, ayaklar, çerçeveler 

vb. mobilyaların kullanımını kolaylaştıran ve onlara estetik değerler katan yardımcı 

elemanlardır. 

 

5. (    ) Dekoratif mobilya aksesuarları, mobilyalara kullanım kolaylığı sağlamalarının  

yanında mobilyaların farklı amaçlarla kullanılması ve farklı görevler üstlenmesini 

sağlayan mobilya elemanlarıdır. 

 

6. (    ) Çekmece rayları dekoratif mobilya aksesuarları sınıfındadır. 

 

7. (    ) Dolap kulpları fonksiyonel mobilya aksesuarları sınıfındadır. 

 

8. (    ) Dekorasyonda siyah ve beyaz renklerinin yanında açık ve pastel renkler hareketli 

bir görüntü yakalamanıza yardımcı olur. 

 

9. (    ) Eski koltuklara yeni kumaşlarla kaplanmış koltuk minderleri ile klasik tasarımlar 

yapabiliriz.  

 

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 öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3  
 

 

 

 

 

Uygun ortam ve araç gereç sağlandığında, mobilya aksesuarlarını sembollerle ifade 

edebilecek, aksesuar sembollerini kurallarına uygun olarak ifade edebileceksiniz. 

 

 

  

 

 Evinizde ve yaşadığınız diğer çevrede gördüğünüz mobilya aksesuarlarını 

inceleyiniz. Mobilyalarda kullanılan aksesuarları inceleyerek aksesuarların 

sembollerini ve özelliklerini analiz ediniz, aksesuarların kullanım yerlerine 

dikkat ediniz. 

 

3. MOBİLYA AKSESUARLARININ 

SEMBOLLERİ 
 

3.1 Aksesuarın Semboller İle İfadesi 
 

3.1.1.  Vidalar 
  

Vida; yiv açılmış bir bölüm ve kılavuz çekilmiş bir parça ya da dayanıklı bir ortama 

girmesini sağlayacak biçimde döndürülmesine olanak veren bir baştan oluşan ve özellikle bir 

birleştirme gerçekleştirmek ya da bir hareket iletmek amacı ile bir basınç ulaştırmaya yarayan 

gereçtir (Resim:3,1-2-3). 

 

Resim 3.1: Vidalar ve vida kapamaları 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.2:Çeşitli vida modelleri 

 
Resim 3.3:  
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3.1.2. Menteşeler: 
 

Kapı, pencere, mobilya ve sandık kapağı gibi elemanları gerektiğinde açılıp kapanacak 

biçimde yerine tutturmaya yarayan metal veya sert plastikten üretilmiş gereçlere menteşe 

denir. 

 

Menteşeler genellikle paslanmaz metalden yapılmıştır. Ayrıca bazı menteşelerde plastik 

malzemede kullanılmıştır. Menteşelerde aranan özellikler konstrüksiyona uygunluk, estetiklik 

ve kullanışlılıktır. (Resim: 3.4-5-6-7) 

 

 

Resim 3.4: Çift yön açılabilen menteşe 
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Resim 3.5: Tas menteşe 
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Resim 3.6: Tas menteşe mpontaj ölçüleri 

 
Resim 3.7: Tas menteşe montaj şekilleri 

3.1.3. Çıtçıtlar 
 

 Mobilya kapaklarını ve kapıları kilitleme ve sürgülemenin dışında kapalı tutmaya 

yarayan ve az bir kuvvetle açılıp kapanmasını sağlayan iki parçalı mobilya gereçlerine çıtçıt 

denir (Resim:3.8). 

 

 
Resim 3.8: Çıt çıt   



 

32 

3.1.4 Raf Tutucular 
 

Mobilyalarda hareketli rafları taşımak için yan tablaya yerleştirilen kapsüllerin içine 

takılan silindir, yassı, bir biçiminde yapılmış metal, plastik veya metal-plastikten yapılmış raf 

taşıma gerecine pim veya raf tutucu denir. (Resim: 3.9-10) 

 

Resim 3.9: Duvara ve rafa gömülü raf tutucu 
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Resim 3.10: Raf tutucu çeşitleri 

 

3.1.5 Kulp ve Kollar 
 

Mobilyaların hareketli kısımlarının (Kapı, pencere, kapak, çekmece vb.) rahat bir 

şekilde açılıp kapanması için kullanılan gereçlere kulp denir. Kulplar; ahşap, metal, cam, 

seramik veya plastik malzemlerden yapılabilir (Resim:3.11-12-13). 

 

Resim 3.11: Çekmece kulpu  
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Resim 3.12:Metal çekmece kulpu 

 
Resim 3.13: Kapı kolu çeşitleri 

3.1.6 Makaslar 
 

Makas, kapağı açarken aniden öne düşmesini önleyen ve istenildiğinde açık konumda 

durmasını sağlayan gereçlerdir (Resim:3.14-15-16-17). 

 

Resim 3.14: Katlanır kalkar kapak modeli 
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Resim 3.15: Katlanır kalkar kapak montajı 

 

Resim 3.16: Kalkar kapak makası 

 

Resim 3.17: Kapak makası 
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3.1.7 Raylar ve Makaralar 
 

Makaralar; çift kapaklarda veya çift kanatlı kapılarda kanatlardan birini istenildiği 

zaman kolayca sağa ve sola hareket etmesini sağlayan, aynı zamanda tek taraflı kilit görevi 

gören özel mekanizmalı gereçlerdir. 

 

Raylar; hareketli mobilya kısımlarının rahat bir şekilde ileri ve geri hareketini sağlayan metal 

ya da sert plastik malzemeden üretilmiş mobilya gereçleridir (Resim:3.18-19-20). 

 
Resim 3.18: Sürgü kapak kesit ve detayı 
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Resim 3.19: Tam açılabilen çekmece rayı 

 

Resim 3.20: Çekmece ray montajı 
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3.1.8  Ayaklar 
 

Mobilyaların istenilen yükseklikte olması ve estetik görünümünü artırmak amacı ile 

metal, ahşap, plastik vb. malzemelerden üretilen elemanlardır. 

 

Tezgâh altı dolap ayakları nem ve rutubetten korumak, zeminin düzgün olmaması 

durumunda dengeyi sağlayabilmek amacıyla yapılmışlardır. Mobilyada dengeyi sağlamak için 

ayarlı olarak üretilir. Baza ayaklarının görünmesi istenmediği durumlarda dolabın alt ön 

tarafına baza takılabilir (Resim:3.21-22-23). 

 

 

 

Resim 3.21: Masa ayağı ve montajı 

 

Resim 3.22: Baza ayağı 
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3.1.9 Pabuçlar 
 

Pabuçlar; pirinçten dökülmüş ve parlatılmış veya plastikten yapılmış ayakaltı 

gereçleridir. Pirinç pabuçların alt ortasına 4-5 mm çapında bir delik delinmiş ve alt tarafına 

havşa açılmıştır. Bu pabuçlar açılan deliklerden mobilya ayağına alttan vidalanırlar. 

 

Resim 3.23: Pabuç 

3.1.10 Tekerlekler  
 

Tekerlekler mobilyaların ileri geri ya da 360º hareket etmesini sağlayan elemanlardır. 

Tekerleklerin seçiminde ve kullanımında birçok etken vardır. Taşıma kapasitesi (ağırlık 

kapasitesi), zemin şartları, hareket kolaylığı ve üretiminde kullanılan malzemenin türü gibi 

faktörler bu aksesuarların seçiminde önemlidir. Örneğin; yük ağırlaştıkça tekerlek çapının o 

nispette büyük tutulması, hareket kolaylığı için rulman yataklı tekerleklerin tercih edilmesi, 

zeminin korunmasına özen gösteriliyorsa dolgu plastik tekerlek veya polyamit sırtlı tekerlek 

tercih edilmesi gerekmektedir (Resim:3.24). 

 

Resim 3.24: Tekerlek 
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3.1.11 Bağlantı Elemanları 
 

Bağlantı elemanları, sökülebilir elbise dolapları, yemek masaları ve salon dolaplarının 

tablalarını birbirine tutturmak için yapılmış metal gereçlerdir.  Bunların cıvatalı eksantrik 

sıkma kancalı ve vida ile sıkmalı birçok türü yapılmıştır. Çektirmelerin sıkma işlemleri 

yapısına göre tornavida, pens gibi değişik aletlerle yapılır.  

 

Genel olarak taşınması zor veya olanaksız ya da kapılardan içeriye girmeyecek büyük 

hacimli mobilyaların gerektiğinde sökülerek taşınması ve yeniden monte edilmesi durumunda 

kullanılırlar (Resim:3.25-26). 

 

Resim 3.25: Sökülebilir mobilya bağlantı elemanları 

 

Resim 3.26: Köşe bağlantı elemanları 

3.1.12 Kilitler 
 

Kilitler; iç kapı,  pencere, mobilya, kasa, sandık vb. eşyanın kapakları ile bina 

kapılarına takılan ve bunları anahtar kullanmadan açılmayacak biçimde kapalı tutmaya 

yarayan ve özel anahtarıyla açılabilen metalden yapılmış mekanizmalardır. Mobilyalara 

taktığımız kilitler oldukça basit mekanizmalı olan kilitlerdir (Resim:3.27-28-29). 
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Resim 3.27: Akıllı kapı kilidi 

 

Resim 3.28: Kilit çeşitleri 

 

Resim 3.29: Çekmece kilitleri  
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3.2 Yerleşim Planı Üzerinde Aksesuarların Kullanım Yerleri 
 

Donatılar plan ve projeler üzerinde gösterilirken simgelerle ifade edilebilir. Örneğin; 

çiçekler, sehpalar, tv, biblo, abajur vb. (Resim:3.30-31).  Bunun yanında fonksiyonel 

aksesuarlar ise imalat resimlerinde olduğu gibi detay alınarak ölçekli çizimler ile ifade 

edilebilir. Örneğin; çekmece rayları, makaslar, menteşeler vb. (Resim:3.7-16-18). 

 

Resim 3.30: Donatı yerleşim planı 

 

 

 



 

43 

 

Resim 3.31: Donatı yerleşim planı  
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İşlem Basamakları 
Öneriler 

(İşlemin Yapılmasına İlişkin Öneriler) 
 Fonsiyonel aksesuarların mobilyalara 

montaj şekillerini incelediniz mi? 

 Aksusuarların hangi malzemelerden 

üeretildiğini incelediniz mi? 

 Aksesuarların sembollerle ifadesini 

incelediniz mi? 

 Aksesuarların kullanım amaçlarını 

incelediniz mi? 

 Aksesuaralrın mekân ve donatı 

renkleri ile uyumunu incelediniz mi? 

  

 Aksesuarların montaj şekillerini dergi 

ve kataloglardan inceleyiniz. 

 Aksesuarların özelliklerini internet 

ürün kataloglarından inceleyizniz. 

 Aksesuarlarda kullanılan malzeme 

özelliklerini araştırınız. 

 Uygulanmış aksesuarların mekân ve 

donatılarla bütünlüğünü inceleyiniz. 

 Aksesuarların amaçlarına uygun 

kullanılıp kullanılmadığını 

inceleyiniz. 

UYGULAMA FALİYETİ 
Aksesuarların sınıflarına göre kullanım yerlerinin belirlenmesi ve sembollerle ifade 

edilmesi. 

Evinizin salon projesini çizerek dekoratif ve fonksiyonel aksesuarları sembollerle ifade 

ederek proje üzerinde yerlerini belirleyiniz. 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Salon projesini çizdiniz mi?   

2. Proje üzerinde fonsiyonel aksesuarların yerlerini 

belirlediniz mi? 
  

3. Proje üzerinde dekoratif aksesuarların yerlerini 

belirlediniz mi? 
  

4. Proje üzerinde aksesuarları sembollerle ifade ettiniz 

mi? 
  

5. Çizdiğiniz projenin doğruluğunu arkadaşlarınız la 

tartıştınız mı? 
  

6. Çizdiğiniz projenin uygunluğunu uygulanmış 

projelerle karşılaştırdınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Menteşelerde aranan özellikler ………….. uygunluk, ………….. ve kullanışlılıktır. 

 

2. Mobilya kapaklarını ve kapıları kilitleme ve ………………….. dışında, kapalı tutmaya 

yarayan ve az bir kuvvetle açılıp kapanmasını sağlayan ……………… mobilya 

gereçlerine çıtçıt denir. 

 

3. Mobilyaların …………… kısımlarının (Kapı, pencere, kapak,çekmece vb.) rahat bir 

şekilde açılıp kapanması için kullanılan gereçlere kulp denir. 

 

4. Makas, kapağı açarken aniden öne düşmesini önleyen ve istenildiğinde 

……………………….. durmasını sağlayan gereçlerdir.  

 

5. Raylar; hareketli mobilya kısımlarının rahat bir şekilde ileri ve geri hareketini sağlayan 

………… ya da …………. malzemeden üretilmiş mobilya gereçleridir. 

 

6. Mobilyaların istenilen ………….. olması ve …………. görünümünü arttırmak amacı 

ile metal, ahşap, plastik vb. malzemelerden üretilen elemanlardır. 

 

7. Pabuçlar; pirinçten dökülmüş ve parlatılmış veya plastikten yapılmış …………..………   

gereçleridir. 

 

8. Tekerlekler mobilyaların ileri geri ya da 360º ………………. sağlayan elemanlardır. 

 

9. Bağlantı elemanları; sökülebilir elbise dolapları, yemek masaları ve salon dolaplarının 

tablalarını ……………………….. için yapılmış metal gereçlerdir.   

 

10. Kilitler; iç kapı,  pencere, mobilya, kasa, sandık vb. eşyanın kapakları ile bina 

kapılarına takılan ve bunları anahtar kullanmadan ………………. biçimde kapalı 

tutmaya yarayan ve özel …………………… açılabilen metalden yapılmış 

mekanizmalardır. 

 

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 “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. İç ortamda tamamlayıcı objeler olarak kullanılabilen hareket edebilir küçük objeler 

bütününe ne denir? 

A) Biblo                       

B) Aksesuar              

C) Süs eşyası               

D) Donatı  

 

2. Aşağıdakilerden hangisi aksesuarların özelliklerinden değildir.   

A) Aksesuarlar aydınlatma gibi bir odanın planını ortaya çıkarır.      

B) önemini vurgular.                     

C) Kişiye özel olmayı sağlar.                

D) Herkese hitap eder. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi modern bir dekorasyonun özelliklerinden değildir.  

A) Çok az süs eşyası ve aksesuara ihtiyacı vardır.         

B) Sade aksesuarlar seçilir.                                  

C) Estetik görüntü önemlidir.                         

D) Mekâna ağır ve karmaşık bir his verir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel (klasik) bir dekorasyonun özelliklerinden değildir. 

A) Çok fazla aksesuar kullanılabilir.        

B) Seçilen aksesuarlar uyum içinde olmalıdır.                    

C) Sade olmalıdır.                                     

D) Döneminin özellilerini yansıtmalıdır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi dekorasyonda dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir. 

A) Aynı grupta birbiri ile benzer özellikte objeler kullanılmalı. 

B) Benzer objeler farklı gruplarda değerlendirilmeli.    

C) Aynı grupta birbiri ile rekabet edecek iki obje bulunmamalı.             

D) Aksesuarlar, şekil ve oran olarak uyumlu olmalıdır. 

 

6. Aksesuar seçimi yapılırken aşağıdakilerden hangisi etkilidir? 

A) Kullanacak kişinin zevki  

B) Dekoratif stili           

C) Mimari özellikleri      

D) Hepsi 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi dekoratif aksesuarların özelliklerinden değildir. 

A) Mekâna sıcaklık kazandırır.                    

B) Mekâna kişilik kazandırır.  

C) Göz önünde bulunmazlar.                           

D) Doğal veya insan yapısı elemanlardır. 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi mobilyaların özelliklerinden değildir. 

A) Oturma-yatma   

B) Mekânları sade gösterme   

C) Dinlenme   

D) Eşya saklama 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel mobilya aksesuarlarının özelliklerinden değildir. 

A) Estetik görünüm sağlar.        

B) Mobilyalara kullanım kolaylığı sağlar. 

C) Sağlamlık sağlar.                  
D) Mobilyaların farklı amaçlarla kullanılmasını sağlar. 

 

10. Mobilya kapaklarını ve kapıları kilitleme ve sürgülemenin dışında kapalı tutmaya 

yarayan ve az bir kuvvetle açılıp kapanmasını sağlayan iki parçalı mobilya gereçlerine 

ne denir? 

A) Çıt çıt             

B) Kulp                    

C) Kilit                  

D) Menteşe 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 
1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 

1 Konstrüksiyona - estetik 

2 Sürgülemenin - iki parçalı 

3 Hareketli 

4 Açık konumda 

5 Metal – sert plastik 

6 Yükseklikte – estetik 

7 Ayakaltı 

8 Hareket etmesi 

9 Birbirine tutturarak 

10 Açılmayacak - anahtarıyla 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 



 

49 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

1 B 

2 D 

3 D 

4 C 

5 A 

6 D 

7 C 

8 B 

9 C 

10 A 
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