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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Ġç Mekân Dekorasyon 

MODÜLÜN ADI Taslak Donatı YerleĢimi 

MODÜLÜN TANIMI Taslak cephe yönlerini belirleme, taslak cephe görünüĢleri 

çizme ve cephelerde renkleri belirleme becerisinin 

kazandırıldığı öğrenme metaryalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Taslak cephe görünüĢlerinin çizimini yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında mekanların taslak donatı 

yerleĢim planlarını ölçeğe uygun çizebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Taslak cephe yönlerini belirleyebileceksiniz. 

2. Belirlenen yönlerde taslak cephe görünüĢlerini 

çizebileceksiniz 

3. Taslak üzerinde cephe ve donatıların renklerini 

belirleyebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Eskiz kâğıdı, çizim araç gereçleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Modül, size taslak donatı yerleĢimi ile ilgili çizimlerinizde rehberlik edecektir. Bu 

modül ile yetinmeyip daha çok taslak çizimler yapmalısınız. 

 

Taslak donatı yerleĢimi, donatı yerleĢim planlarının çiziminde hataları en aza 

indirmede çok önemli bir çizim aĢamasıdır. Bu aĢamada çizim ölçeği, cephe yönleri 

belirlenir. Taslak olarak cephelerin çizimi yapılır ve cephelerde uygulanacak renkler 

belirlenir. Taslak donatı yerleĢim uygulamaları, donatı yerleĢim planlarının çiziminde büyük 

kolaylıklar sağlamaktadır. 

 

Donatıları mekân içerisinde değiĢik Ģekillerde yerleĢtirdiğinizde ortaya çıkan dekoratif 

görüntüler sizlere çalıĢmalarınızda alternatifler sunacaktır. DeğiĢik tasarımlar sizleri yeni 

arayıĢlara yöneltecektir. Sanat, hayatınızın bir parçası olduğunda yaĢamınız daha keyifli hale 

gelecektir. 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 
 

Uygun ortam sağlandığında mekânın taslak donatı yerleĢim planının çizimi için uygun 

ölçeği, cephe yönlerini ve donatı standart ölçülerini doğru olarak belirleyebileceksiniz. 

 

 

 
 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:   

 

 Ġç mimari örnek taslak planları ve kullanılan ölçekler 

 Standart donatı ölçüleri 

 

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

mobilya fabrikaları, üniversitelerin mobilya ve dekorasyon bölümleri. 

 

1. TASLAK CEPHE YÖNLERĠNĠ 

BELĠRLEME 
 

Yeterli fikri olgunluğa eriĢen eskiz yerleĢim planı çalıĢmaları, taslak yerleĢim planı, 

görünüĢleriyle iç mimarın görüĢlerini, yorumunu ortaya koymak için anlaĢılabilir Ģekilde 

çizilir. Çizilen taslak yerleĢim planını inceleyen iĢveren, istekleriyle proje arasındaki 

bağlantının derecesini belirler. Öngörülen değiĢiklikler iĢveren iç mimar görüĢmeleriyle 

belirlenip yapılır. Yapılan taslak yerleĢim planının sorunlara en uygun çözümü getirebilmesi 

için, iĢveren ve iç mimardan baĢka, tesisat mühendisleri, ve gerektiğinde konu ile ilgili 

mobilyacılar ve boyacılar tarafından da incelenip yorumlanmasında büyük yararlar vardır. 

 

Taslak yerleĢim planı, mimari projelerdeki ön projeye benzemektedir. YerleĢim 

planları ve cephe görünüĢlerinden oluĢur. Bunların dıĢında, gerektiğinde  perspektifinin 

çizilmesi, iç mekânının yerleĢimini üç boyutlu olarak daha anlaĢılır hale getirir. Taslak 

yerleĢim planında, mimari plandaki fazla ayrıntılara yer verilmez. Hacimler tarama veya 

hareketli eĢyaların yerleĢtirilmesiyle (tefriĢle) belirlenir. GörünüĢler ve iç perspektifler ile 

tamamlanabilir.  

 

1.1. Ölçek ve ÇeĢitleri 
 

Teknik resmi çizilen cisimlerin bazıları çok küçük, bazıları ise çok büyük boyutlu 

olabilir. Büyük boyutlu cisimlerin resimleri, standart resim kâğıtlarına sığmadığı için 

küçülterek, küçük boyutlu cisimleri daha ayrıntılı göstermek için ise büyülterek çizmek 

gereklidir.  

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

ARAġTIRMA 



 

 3 

Teknik resmi çizilen iĢ parçasının, resimdeki boyutları ile gerçek boyutları arasındaki 

orana ölçek denir. 

 

Ölçek ÇeĢitleri 

 

1.1.1. Gerçek Ölçek 
 

ĠĢ parçaların üzerinden alınan ölçülere göre çizilen ölçek çeĢididir. Ölçek 1:1 

oranındadır. Ancak iĢ parçası standart resim kâğıtlarının boyutlarında ise gerçek ölçek 

uygulanır. 

ÖLÇEK : 1 : 1  

ġekil 1.1: Gerçek ölçek uygulaması 

 

1.1.2. Küçültme Ölçekleri 
 

ĠĢ parçalarının boyutları, standart resim kâğıtlarının boyutlarından büyük ise 

küçültülerek çizildiği ölçek çeĢididir. Ölçek 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50……1:1000 

oranındadır.  

ÖLÇEK : 1 : 2  

ġekil 1.2: Küçültme ölçeği uygulaması  

  



 

 4 

1.1.3. Büyültme Ölçekleri 
 

Küçük iĢ parçaların daha ayrıntılı gösterilmesi için büyütülerek çizildiği ölçek 

çeĢididir. Ölçek 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1…… oranındadır. 

 

ÖLÇEK : 2 : 1  

ġekil 1.3: Büyütme ölçeği uygulaması 

1.2. Cephe GörünüĢleri 
 

Cephe görünüĢleri görsel bir anlam ifade eden, mekanın oluĢumuna yönelik renk, 

doku, desen ve donatı elemanlarının toplu olarak algılandığı resimlerdir. Cephe görünüĢü 

çizimleri teknik resim kuralları doğrultusunda el çizimi ile veya bilgisayar destekli olarak 

gerçekleĢtirilebilir. 

 

Taslak yerleĢim planlarının cephe görünüĢ resimlerinde Ģu bilgiler bulunur; 

 

 Yapıyı oluĢturan her bir iç bölümün bütün duvarları,  

 Kapı, pencere ve boĢluklar,  

 Hareketli mobilyalar - sabit mobilyalar ve aksesuarları,  

 Duvarların kaplama, renk ve dokusu, 

 Mobilyaların renk ve dokusu, 

 Cephelerin A, B, C, D Ģeklinde isimleri ve ölçekleri, 

D

B

CA
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 Cephelerin hangi bölüme ait olduğu, ( A Cephesi, B Cephesi…) 

 Taslak yerleĢim planlarında cephe görünüĢ ölçekleri, ( 1:10, 1:20 ) 

 

Çizim AĢamaları: 

 

 Dekorasyon tasarımı yapılan ve 1:50, 1:20 veya 1:10 ölçekli eskiz donatı 

yerleĢim planı çizilmiĢ olan mekanın, bir örneği eskiz kağıdına T.cetveli gönye 

ve çizim kalemleri yardımı ile çizilir. 

 Mekanın en doğru Ģekilde ifade edilmesi için gerekli olan dikey kesme noktaları 

ve   kesit yönleri belirlenir, plan üzerinde gösterilir. Bu amaçla plan üzerinde 

kesitlerin alınacağı yerler noktalı kesik çizgi ile çizilir ve bakıĢ yönü de iki 

ucuna konan oklarla belirtilir. 

 Ġlk cepheden baĢlamak üzere belirlenen kesit yönünde mekanın geniĢlik ve 

yüksekliği, mekanın oluĢumunda kullanılan duvar kalınlığı, sıva kalınlığı tavan 

ve tabanda uygulanması istenen zemin çalıĢmaları (asma tavan, seramik, parke, 

karo vb.) bakıĢ yönüne göre  kesit, cephede görülen niĢ, kiriĢ, kolon, kapı, 

pencere, aydınlatma armatürleri vb. unsurlar 1:10 veya 1:20 ölçekli olarak 

teknik resim kuralları doğrultusunda eskiz kağıdına çizilir. Kesilen duvarlar 

üzerinde var olan ince yapı elemanları kesik çizgiler kullanılarak ifade edilir. 

 Cephe kesitinin eskiz çizimi üzerinde yerleĢim planına bağlı olarak mekanda 

kullanılacak sabit ve hareketli donatı elemanlarının (mobilyaların, tablo, heykel, 

dekoratif objeler vb. aksesuarların) perspektif kullanılmadan iki boyutlu 

görünüĢleri plandaki konumlarına göre ölçekli olarak çizilir. 

 Tüm cephelerin aynı yöntem kullanılarak belirlenen dikey kesit noktalarına ve 

bakıĢ yönlerine uygun olarak eskiz çizimi yapılır. 

 Eskiz çizimler üzerinde mekanın oluĢumunda etken olan renk, desen ve dokuya 

yönelik alternatif çalıĢmalar yapılır. 

 GörünüĢler, taslak yerleĢim planları üzerinde belirtilen ölçüler doğrultusunda 

çizilir.  

 

1.3. Donatı Elemanları Ölçüleri 
 

Donatı elemanlarının ölçülerinin belirlenmesinde, mekan boyutlandırmalarında 

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

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

perspektiflerinin çiziminde standart ölçüleri bilmek ve uygulamak proje ve üretimde büyük 

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

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

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

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

düĢürülmesi gibi yararlar sağlamaktadır. Günümüzde modern mobilyanın yaygınlaĢması, 

modüler sistemi zorunlu kılmıĢtır. Modüler sistemde donatılar, dünya standartları 

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

doku ve kalitede de standart vardır. 

  



 

 6 

1.3.1. Yatak Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

Karyola Ölçüleri 
 

Tek kiĢilik karyola : 

Boy……..: 190 – 200 cm 

GeniĢlik..:   90 – 100 cm  
 

Çift kiĢilik karyola : 

 

Boy…….: 190 – 200 cm 

GeniĢlik..: 140 – 160 cm Bu ölçü , günümüzde mekanın büyüklüğüne göre 200 cm’ye 

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

olmaktadır.   

 

Karyola BaĢlığı:  

 

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

 

Karyola Ayak Tablası:  

 

Yatak seviyesinden 15 cm veya daha yüksek olabilir. Günümüz modern 

mobilyalarında ayak tablası yatak seviyesinin altında da yapılmaktadır. 

 

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

Karyola Kayıtlarının yerden Yüksekliği : 32 – 36 cm 

Yatağın Kayıtlardan Yüksekliği : 4 – 6 cm 

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

Komodin 

 

Yükseklik : 60 cm 

GeniĢlik    : 50 cm 

Derinlik     : 32 – 36 cm 

 

Tuvalet Masası 

Yükseklik :  45 cm’den fazla olur. 

Derinlik    :  40 – 50 cm 

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

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

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

 

Puf 

 

Yükseklik : 45 cm 

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

çapı 48 – 50 cm arasında değiĢir.  
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ÇamaĢır Dolabı ( Ģifonyer ) 

 

Yükseklik….. ….: 90 – 100 cm 

Derinlik…………: 45 – 50 cm 

Boy ( uzunluk ) : 90 – 110 cm 

 

Elbise Dolabı 

 

Yükseklik : 180 – 190 cm 

Derinlik : 60 cm 

GeniĢlik : Kapak sayısına göre değiĢir. 

Ġki kapaklı  : 60 + 60 : 120 cm 

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

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

 

1.3.2. Yemek Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

Yemek Masası 

 

Yükseklik : 78 cm             Yuvarlak Masalarda: 

GeniĢlik    : 80 – 105 cm                        Yükseklik : 78 cm 

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

 

Yemek Odası Sandalyesi 

 

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

Oturma GeniĢliği   :  42 – 44 cm 

Oturma Derinliği    : 44 – 47 cm 

Toplam Yükseklik  : 80 – 90 cm 

Arkalık Eğimi         : 5 – 8 cm 

 

Büfe 

 

Yükseklik :    80 cm 

GeniĢlik    : 180 cm 

Derinlik    :    45 cm 

 

Vitrin 

 

Yükseklik :   170 cm 

GeniĢlik    :   105 cm 

Derinlik    :      32 cm 
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Servis Arabası 

Yükseklik  : 65 – 75 cm 

GeniĢlik     : 42 – 50 cm 

Uzunluk ( boy ) : 65 – 70 cm 

 

1.3.3. ÇalıĢma Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

ÇalıĢma Masası 

Erkekler Ġçin:                                                   Kadınlar için:  
 

Yükseklik  :   74 – 78 cm                           70 – 74 cm 

GeniĢlik  :   75 – 85 cm                           75 – 85 cm 

Uzunluk  : 140 – 200 cm                     140 – 200 cm 

 

Büro Masalarında: 

 

Yükseklik  :   70 – 85 cm 

GeniĢlik  :   75 – 85 cm 

Uzunluk  : 140 – 200 cm 

 

Orta Sehpa 

 

Yükseklik  :   36 -   38 cm 

GeniĢlik  :   45 -   60 cm 

Uzunluk  :   70 - 120 cm 

 

Küçük Boy ( KöĢe ) Sehpa 

 

Yükseklik  :   36 - 38 cm 

GeniĢlik  :   45 - 60 cm 

Uzunluk  :   45 - 60 cm 

 

Kitap Dolabı 

 

Yükseklik : 100 – 180 cm 

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

Derinlik     : 25 – 30 – 35 cm  

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

herhangi bir standart saptanmadığından boyutlar çok değiĢkendir. ) Kitaplık derinliğinin 

saptanmasında büyük boy yayınların geniĢliği esas alınır. 

Büyük boy ansiklopediler :  34 x  26 cm 

Orta boy ansiklopediler     :  31 x 24 cm 

Küçük boy ansiklopediler  : 27 x  22 cm 

Dergiler                              : 34 x 26 cm 

Büyük boy kitaplar             : 24 x 16 cm 

Orta boy kitaplar                : 20 x 14 cm 

Küçük boy kitaplar             : 17 x 12 cm 
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ÇalıĢma Koltuğu ( Döner Koltuk ) 

 

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

Oturma GeniĢliği   :  45–    50 cm 

Oturma Derinliği    : 47 -    54 cm 

Toplam Yükseklik  : 82 - 118 cm 

Arkalık Eğimi         :    8 -   12 cm 

Kolçak Yüksekliği :  12 –   20 cm 

 

ÇalıĢma Sandalyesi 

 

Oturma Yüksekliği :        45 cm ( DöĢeme kalınlığı dahil ) 

Oturma GeniĢliği   :  42 - 44 cm 

Oturma Derinliği    : 42 - 45 cm 

Toplam Yükseklik  : 78 - 88 cm 

Arkalık Eğimi         :    5 - 8 cm 

 

1.3.4. Oturma Odası- Salon Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

Hafif DöĢemeli Koltuklar 

 

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

Oturma GeniĢliği   :  45– 55 cm 

Oturma Derinliği    : 48 -  50 cm 

Toplam Yükseklik  : 90 - 93 cm 

Arkalık Eğimi         :   8 - 12 cm 

Kolçak Yüksekliği :  16 –20 cm 

 

Ağır DöĢemeli Koltuklar 

 

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

Oturma GeniĢliği   :  48 - 54 cm 

Oturma Derinliği    : 52 - 56 cm 

Toplam Yükseklik  : 74 - 83cm 

Arkalık Eğimi         : 16 - 20 cm 

Kolçak Yüksekliği :  16 –20 cm 

 

Dinlenme Koltuğu 

 

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

Oturma GeniĢliği   :  58 - 65 cm 

Oturma Derinliği    : 54 - 62 cm 

Toplam Yükseklik  : 74 - 83cm 

Arkalık Eğimi         : 32 - 35 cm 

Kolçak Yüksekliği :  16 –20 cm 
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Sandalye ( oturma amaçlı ) 

 

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

Oturma GeniĢliği   :  43 - 45 cm 

Oturma Derinliği    : 43 - 45 cm 

Toplam Yükseklik  : 78 - 90 cm 

Arkalık Eğimi         :   8 - 10 cm 

 

Orta Sehpa 

Yükseklik  :   36 -   38 cm 

GeniĢlik  :   45 -   60 cm 

Uzunluk  :   70 - 120 cm 

 

Küçük Boy ( KöĢe )Sehpa 

 

Yükseklik  :   36 - 38 cm 

GeniĢlik  :   45 - 60 cm 

Uzunluk  :   45 - 60 cm 

 

TV Sehpa 

 

TV sehpalarında dikkat edilecek en önemli kural, kiĢi koltuğa oturduğunda göz 

seviyesi ile TV’nin merkezi aynı yükseklikte olmalıdır. Anatomide ve resim, heykel, mimari 

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

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

cm civarındadır. Bu bilgiler doğrultusunda TV sehpası hazırlanır. 

 

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

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

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

 

1.3.5. Çocuk Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

Çocuk Odasi Mobilyalarinda YaĢ Dağilimina Göre Standart Ölçüler 

YaĢ 

Oturma 

Yüksekliği 

cm 

Masa 

Yüksekliği 

cm 

Yatak 

Boyu 

cm 

Yatak 

GeniĢliği   ( 

Tek ) cm 

Yatak 

GeniĢliği    ( 

Çift ) cm 

2 – 3 25 – 30 45 – 50 140 65 – 70 - 

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

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

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

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

 

Yükseklik   : 180 cm 

GeniĢlik      : 98 – 100 cm 

Uzunluk ( boy ) : 208 – 210 cm 

Yan travers ( yan kayıt ) geniĢliği : 20 cm 

Yan traversin ( yan kayıt ) yerden yüksekliği  :  15 – 20 cm 

 

1.3.6. Antre Mobilyalarının Standart Ölçüleri 
 

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

eĢyaların konulması için yukarı kısımda da dolap olması düĢünülüyorsa bu 

durumda yükseklik artırılarak tavana kadar çıkarılabilir. Portmanto 

yüksekliklerinin genelde kapı pervazları seviyesinde olması ( ortalama 200 – 

210 cm ) görünüĢ güzelliği sağlamak için aranan bir özelliktir. 

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

yüksekliğinin yerden veya dolap üstünden itibaren en az 120 cm olması gerekir. 

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

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

Ģekilde dizayn edilecek ise bu ölçü 26 cm’ye kadar düĢürülebilir.  

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

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

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

170 cm’den aĢağı olmamalıdır. 

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

 

1.3.7. Mutfak Dolaplarında Standart Ölçüleri 
 

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

Tezgah derinliği       : 60 -65 cm 

Alt dolap yüksekliği : 85 – 90 cm 

Alt dolap derinliği    : 58 – 60 – 62- (70 cm bulaĢık makinası konulacak ise) 

Baza yüksekliği        : 8 cm 

Alt ve üst dolap arası boĢluk : 60 – 65 cm 

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

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

Üst dolap yüksekliği : 60 – 100 cm 

Üst dolap derinliği   : 30 – 35 – 38 cm 

Boy dolap Derinliği : 58 – 62 cm 

Boy dolap geniĢliği  : 35 – 62 cm  

Dolap kapak geniĢlikleri : 25 – 60 cm 

Fırın boĢluğu  : 62 – 65 cm 
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UYGULAMA FAALĠYETLERĠ 
 

  

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cephe görünüĢleri çizilecek mekanı 

belirleyin. 

 Teknik resim araç-gereçlerini 

hazırlayınız. 

 Eskiz yerleĢim planını inceleyiniz. 

 Eskiz yerleĢim planı üzerinde cepheleri 

çizilecek mekânı ve yönlerini 

belirleyiniz. 

 Çizilecek cephelerin çizim ölçeklerini 

belirleyin. 

 Cephelerin büyüklüğüne ve resim 

kâğıdınızın boyutlarına göre ölçek 

seçiniz. 

 Çizilecek cephelerde gösterilecek 

donatıları belirleyin. 

 Çizilecek cephenin bakıĢ açısı 

kapsamındaki donatıları belirleyiniz. 

 

ġekil 1.4:  Eskiz donatı yerleĢim planı (tefriĢ planı) 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Kullanılacak araç ve gereçler 

 

 Çizim araç ve gereçleri, 

 Mimari proje, 

 Eskiz yerleĢim planı. 

 

Cephe görünüĢleri çizilecek mekanı belirlemek 

 

ġekil 4’te verilen eskiz yerleĢim planı üzerinde cephe görünüĢleri çizilecek bölümü 

belirleyin ( Salon, yatak odası, çalıĢma odası, çocuk odası, TV odası, banyo, wc, hol. 

Ģeklinde ). 

 

Çizilecek cephelerin çizim ölçeklerini belirlemek 

 

Çizim ölçeği 1:10 oranındadır. Mekan boyutlarının fazla olması durumunda veya 

resim kağıtlarına sığmıyor ise 1:20 ölçeğinde çizilir. Bunları dikkate alarak çizim ölçeğini 

belirleyin. 

 

Çizilecek cephelerde gösterilecek donatıları belirlemek 

 

Cephe çizimi yapılacak donatıların, cephenin bakıĢ açısı kapsamında olmasına dikkat 

edin. 

Örneğin, A cephesinde cephe görünüĢü çizilecek donatılar; karyola, iki komodin ( ön 

görünüĢ ) ve elbise dolabıdır ( yan görünüĢ ). 

D

B

CAyatak 

odası

Ölçek : 1 / 10  

ġekil 1.5: Yatak odası 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (…).Teknik resmi çizilen iĢ parçasının, resimdeki boyutları ile gerçek boyutları 

arasındaki orana ölçek denir.   

2. (…).Gerçek ölçek: ĠĢ parçaların üzerinden alınan ölçülere göre çizilen ölçek çeĢididir.   

3. (…).Büyültme ölçekleri 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50……1:1000 oranındadır.    

4. (…).Küçültme ölçekleri 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1……1000:1 oranındadır.    

5. (…).Taslak yerleĢim planlarında cephe görünüĢ ölçekleri, 1:10, 1:20’dir.    

6. (…).Yuvarlak masalarda, yükseklik : 78 cm, çevre: 60 cm x kiĢi sayısı Ģeklinde 

olmalıdır.    

7. (…).ÇalıĢma sandalyelerinde oturma yüksekliği : 50 cm ( DöĢeme kalınlığı dahil ) dir.   

8. (…).Ayakkabı dolaplarının derinlikleri 33 – 35 cm., sürme kapaklı dolaplarda ise 38 

cm’den aĢağı olmaz.     

9. (…).Cephe yönleri eskiz yerleĢim planları üzerinde belirlenir.    

10. (…).Cephe çizimi yapılacak donatıların, cephenin bakıĢ açısı kapsamında olmasına 

dikkat edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

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

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

  

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Sizde herhangi bir eskiz donatı yerleĢim planı seçerek önerilen iĢlem basamaklarına 

göre uygulamanızı yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda, çizim ortamını hazırlamayı, cephelerin tespitini 

yapıp çizimde kullanılacak ölçekleri belirleyebileceksiniz. 

 

1. Çizim araç gereçlerini hazırlayınız. 

 

2. Eskiz donatı yerleĢim planını seçiniz. 

AraĢtırmalarınız için ; 

 Mimarlık ve iç mimarlık büroları 

 ĠnĢaat büroları 

 Yapı denetim büroları 

 Ġç mekan dekorasyon atölyeleri 

 

3. Cephe görünüĢleri çizilecek mekanı belirleyiniz. 

 

4. Çizilecek cephelerin çizim ölçeklerini belirleyiniz. 

 

5. Çizilecek cephelerde gösterilecek donatıları belirleyiniz. 

 

Aynı iĢlemi arkadaĢlarınızla birlikte tartıĢarak uygulayınız. 

AĢağıdaki kriterlere göre çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

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

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

2. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

3. Eskiz donatı yerleĢim planı seçtiniz mi ?   

4. Cephe görünüĢleri çizilecek mekanı belirlediniz mi?   

5. Çizilecek cephelerin çizim ölçeklerini belirlediniz mi?   

6. Çizilecek cephelerde gösterilecek donatıları belirlediniz 

mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz „Evet‟ ler kazandığız 

becerileri ortaya koyuyor. „Hayır‟ larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı „Evet‟ 

ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

 

 

Uygun ortam sağlandığında mekânın taslak cephe görünüĢlerinin çizimi için çizim 

ortamını, cephelerin tespitini ve çizimde kullanılacak standart ölçekleri doğru olarak 

belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:   

 

 Ġç Mimari örnek taslak cephe görünüĢ çizimleri ve kullanılan ölçekler 

 Standart donatı ölçüleri 

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

mobilya fabrikaları, üniversitelerin mobilya ve dekorasyon bölümleri. 

 

2. TASLAK CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 
 

2.1. Çizim Ortamı Hazırlama 
 

Ġç mekân dekorasyon proje çizim atölyesi kullanılır. Çizime baĢlamadan önce çizimin 

doğru ve hatasız olmasını etkileyecek tüm olumsuz etkenler ortadan kaldırılmaldır. Çizim 

ortamı hazırlanırken Ģu iĢlemler yapılır. 

 

 Çizim için mekân seçilir ( iç mekan dekorasyon proje çizim atölyesi ). 

 Mekânın oda sıcaklığı ayarlanır ( ortalama 24ºC olmalıdır). 

 Çizim ortamının hijyeni sağlanılır. 

 Rahatsız edici yüksek ses ve gürültü etkenleri yalıtım ile ortadan kaldırılır. 

 Çizim masasının doğal ve yapay ıĢığın Ģiddetine ve yönüne göre ayarlanması. 

Çizimde ıĢık önemli bir etkendir. Doğru aydınlatılmamıĢ bir ortamda iyi resim 

çizilemez. Göz, çok kısa sürede yorulur. Ayrıntılar net görülmez. Yapay ve 

doğal ıĢık kaynakları, çizimi yapanın veya çizim araç gereçlerinin gölgesini 

çizim üzerine düĢürmeyecek Ģekilde ayarlanmalıdır. IĢık kaynakları sol 

yukarıdan gelecek Ģekilde ayarlanır. Çizimi sol el ile çizenler ( solak ) için ise 

ıĢık kaynakları sağ yukarıdan gelecek Ģekilde ayarlanmalıdır. 

  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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ġekil  2.1: Yapay ıĢık kaynağının ayarlanması 

 

ġekil  2.2: Doğal ıĢık kaynağının pencereden ayarlanması 

 Çizimde kullanılacak araç gereç tespiti yapılır ve hazırlanır.  

 GörünüĢ çizimleri için eskiz yerleĢim planı ve kullanılacak diğer kaynaklar 

ayarlanır. 

 Çizim için uygun kıyafet ( iĢ önlüğü ) ayarlanır. 

 Bütün bu hazırlıklar yapıldıktan sonra çizime baĢlanır.  
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2.2. Cephelerin Tespiti 
 

AĢağıda verilen taslak yerleĢim planı üzerinde yatak odası bölümünün cepheleri ve 

yönleri A-B-C-D Ģeklinde harfler verilerek belirlenmiĢtir. 

 

ġekil 2.3: Taslak yerleĢim planı üzerinde cepheleri belirlemek (Ölçek: 1 : 50) 

Ġç mekan dekorasyon uygulama projelerinde katları meydana getiren mekanların kesit 

ve cephe görünüĢ resimlerinde mekana ait sabit ve hareketli donatıların ölçü ve formlarının, 

mekanda kullanılması düĢünülen renk ,doku ve desen tasarımının ifadesine yer verilir. 

 

Donatılı yerleĢim planı yolu ile mekânın tasarımı büyük ölçüde gerçekleĢtirilir. Bu 

aĢamadan sonra mekanı meydana getiren donatıların formlarının, mekanda kullanılan 

renklerin ve ince yapı elemanlarının ifade edilmesi gerekir. 

 

Donatılı yerleĢim planı üzerinde dikey kesme noktaları belirlenerek bakıĢ yönleri oklar 

yardımı ile ifade edilir. Genel bir kural olarak iç mekân tasarım uygulama projelerinde 

mekânların oluĢumunu sağlayan dört cephenin de kesit görünüĢlerine yer verilir. Kesit 
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noktaları belirlenirken önemli olan cepheyi en iyi ifade edecek yerin ve bakıĢ yönünün tespit 

edilmesidir, bunu sağlamak için gerektiğinde kademeli kesit kullanılabilir. 

 

Kesit noktaları plan üzerinde belirlendikten sonra 1/20 veya 1/10 ölçekli olarak 

cepheler çizilir. Kesit noktasının baĢka bir ifade ile dikey kesit düzlemini geçtiği kabul 

edilen noktadan itibaren mekânın oluĢumuna yönelik tüm ayrıntı, kesit görünüĢü ile aktarılır. 

GörünüĢler de perspektife yer verilmez. 

 

Cephelerin tespiti yapılırken, cephe görünüĢleri çizilecek donatıların, cephenin bakıĢ 

açısı kapsamında olmasına dikkat edilir. Cephe çizimlerinde gösterilmesi gereken ayrıntı var 

ise cepheye bakıĢ açısı geniĢletilir veya daraltılabilir. Çizimi yapılacak yüzeye yaklaĢıldıkça 

görüĢ alanı azalır, uzaklaĢtıkça artar.  

 

Cephe çizimi yapılacak bütün donatıların ölçüleri taslak yerleĢim planı üzerinden 

(geniĢlik ve derinlik ) alınır. Yükseklikleri ve diğer ölçüler ise donatı net resmi   üzerinden 

alınır. Cephe çizimlerine baĢlamadan önce tüm veriler elde hazır bulundurulmalıdır. 

 

2.3. Çizimde Kullanılacak Ölçekler 
 

Taslak yerleĢim planları mimari proje ölçeğine uygun olarak çizilir. Mimari proje 

ölçeği dıĢına çıkılmaz. GörünüĢler, taslak yerleĢim planları üzerinde belirtilen ölçüler 

doğrultusunda çizilir. Taslak yerleĢim planlarında cephe görünüĢ ölçekleri 1:10, 1:20’dir. 

 

Örneğin gerçek yüksekliği 280 cm olan bir mekanın 1:10 ölçekli cephe görünüĢünde 

yükseklik, 280 : 10 = 28 cm olarak çizilir. Bu ölçeğin 1:20 olması durumunda ise yükseklik , 

280 : 20 = 14 cm olarak çizilir. 

 

Cephe görünüĢleri üzerinde ölçü alınması durumunda cisimlerin gerçek ölçülerini 

bulmak için; 

GörünüĢ üzerindeki ölçü  x  Ölçeğin paydası = Gerçek ölçü 

 

Buna göre 1:10 ölçekli görünüĢ üzerinde bir elbise dolabı yüksekliği 18 cm ise; 

Gerçek yüksekliği ( ölçü )  = 18 x 10 = 180 cm’dir. 

 

Ölçeğin 1:20 olması durumunda görünüĢ üzerinde bir elbise dolabı yüksekliği     9 cm 

ise; 

Gerçek yükseklik ( ölçü ) = 9 x 20 = 180 cm’dir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çizim ortamını hazırlayın.  

 Çizim için mekân seçiniz ( iç mekan 

dekorasyon proje çizim atölyesi ). 

 Çizim için uygun sıcaklık ve hijyen 

ortam hazırlayınız. 

 Ses ve gürültü yalıtımını sağlayınız. 

 Uygun aydınlatmayı sağlayınız. 

 Teknik resim araç gereçlerini 

hazırlayınız. 

 Eskiz yerleĢim planını inceleyiniz. 

 Cephelerin tespitini yapın. 

  

 Eskiz yerleĢim planı üzerinde mekânın 

cephelerini ve yönlerini belirleyiniz. 

 Cephelerdeki donatıları tespit ediniz. 

 Çizimde kullanılacak ölçekleri belirleyip 

uygulayın. 

 Çizilecek donatıların, cephenin bakıĢ 

açısı kapsamında olmasına dikkat ediniz. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 

 

 Çizim araç ve gereçleri, 

 Mimari proje, 

 Eskiz yerleĢim planı. 

 

Yukarıdaki iĢlem basamakları doğrultusunda aĢağıdaki çizimleri yapınız. 

 

A CEPHESĠ   Ölçek : 1 / 10  

ġekil  2.4:  A Cephesinin 1 / 10 ölçekli çizimi 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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B CEPHESĠ   Ölçek : 1 / 10  

ġekil 2.5:  B Cephesinin 1 / 10 ölçekli çizimi 

C CEPHESĠ   Ölçek 1 / 10  

ġekil 2.6: C Cephesinin 1 / 10 ölçekli çizimi 

D CEPHESĠ   Ölçek : 1 / 10  

ġekil  2.7: D Cephesinin 1 / 10 ölçekli çizimi 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

1. (   ) Mekânın oda sıcaklığı ortalama 30º olmalıdır.  

2. (   ) Çizim ortamında, rahatsız edici yüksek ses ve gürültü etkenleri yalıtım ile ortadan 

kaldırılır.  

3. (   ) Doğal ve yapay ıĢık, çizim masasına sol üstten gelecek Ģekilde ayarlanmalıdır ( 

sağ el ile çizim yapanlar için ).  

4. (   ) Cephe yönleri A-B-C-D Ģeklinde harfler verilerek isimlendirilir.  

5. (   ) Çizimi yapılacak yüzeye yaklaĢıldıkça görüĢ alanı artar, uzaklaĢtıkça azalır.  

6. (   ) Cephe çizimi yapılacak bütün donatıların ölçüleri taslak yerleĢim planı üzerinden ( 

geniĢlik ve derinlik ) alınır.  

7. (   ) Çizimi yapılacak donatıların yükseklikleri ve diğer ölçüleri donatı net resmi  

üzerinden alınır.  

8. (   ) 160 cm yüksekliği olan bir kitaplık 1:10 ölçeğinde 8 cm çizilir.  

9. (   ) Ölçeği 1:20 olan cephe görünüĢ çiziminde bir masa yüksekliği 3,9 cm ise gerçek 

yüksekliği 78 cm’dir.   

10. (   ) Gerçek yüksekliği 280 cm olan bir mekânın 1:20 ölçekli cephe çizimindeki ölçüsü 

56 cm olur.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Siz de herhangi bir eskiz donatı yerleĢim planı seçerek önerilen iĢlem basamaklarına 

göre uygulamanızı yapınız. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda cepheleri çizilecek mekânı, ölçeğini, cepheleri 

çizilecek donatıları belirleyebileceksiniz. 

 

1. Eskiz donatı yerleĢim planı seçiniz. 

AraĢtırmalarınız için ; 

 Mimarlık ve iç mimarlık büroları 

 ĠnĢaat büroları 

 Yapı denetim büroları 

 Ġç mekan dekorasyon atölyeleri 

 

2. Çizimi yapılacak cepheleri belirleyin ve harflerle isimlendirin. 

3. Çizilecek cephelerde gösterilecek donatıları belirleyin. 

4. Çizilecek cephelerin çizim ölçeklerini belirleyin. 

5. Uygun çizim araç gereçler ve ölçek kulanarak cephe görünüĢlerini çizin. 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

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

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayir 

Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?   

Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

Eskiz donatı yerleĢim planı seçtiniz mi ?   

Çizimi yapılacak mekanın cephelerini belirleyip harflerle 

isimlendirdiniz mi? 
  

Çizilecek cephelerde gösterilecek donatıları belirlediniz mi?   

Çizilecek cephelerin çizim ölçeklerini belirlediniz mi?   

Uygun çizim araç gereçleri ve ölçek kulanarak cephe 

görünüĢlerini çizdiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıĢlarda iĢaretlediğiniz „Evet’ ler kazandığız 

becerileri ortaya koyuyor. „Hayır’ larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı „Evet’ 

ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 

 

 

Uygun ortam sağlandığında mekânlarda renklerin psikolojik etkilerini, yüzeylerde 

renklerin psikolojik etkilerini ve donatı elemanlarında renklerin psikolojik etkilerini 

belirleyip uygulayabilecektir.  

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlardır:   

 

 RenklendirilmiĢ örnek iç mimari taslak cephe görünüĢ çizimleri ve kullanılan 

ölçekler. 

 Renkler ve psikolojik etkileri. 

 

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

mobilya fabrikaları, boya fabrikaları, üniversitelerin mobilya ve dekorasyon bölümleri. 

 

3. CEPHELERDE RENKLERĠN 

BELĠRLENMESĠ 
 

3.1. Mekânlarda Renklerin Psikolojik Etkileri 
 

Bir mekânda renkleri etkili bir Ģekilde kullanma ve kombine etme konusunda her 

bireyin kökleĢmiĢ eğilimleri vardır. Çoğu insan parlak, açık, düz ve desenli renklerden büyük 

zevk duyar. Çocukların kırmızı renkli oyuncakları tercih etmesi, yeĢil çimenlere uzanıp 

oynaması, yetiĢkinlerin, kentin sıkıcı etkisinden kurtulmak için yeĢil piknik alanlarına, deniz 

kıyıların doğal su kaynaklarının bulunduğu alanlara koĢması, akĢam güneĢinin batıĢını 

seyretmesi, ormanda yürüyüĢ yapması gibi çeĢitli eylemler rengin insan üzerinde ne kadar 

etkili olduğunu gösterir. Mekânlar renklendirilirken doğadaki renklerden ve görüntülerden 

yararlanılır. Evlerde kullanılan renkler için doğadaki renklerin kullanımı tercih edilir. 

Mekânlardaki renk yoğunlukları odanın büyüklüğü ile ters orantılı olabilir. Büyük alanlar 

donuk renklerde, küçük alanlar ise parlak fakat gözü yormayan renklerde olmalıdır. Bir 

odada duvarlar, tavanlar ve yer döĢemeleri gibi büyük alanlar gökyüzü, deniz ve yeryüzü 

yumuĢak ve grileĢtirilmiĢ renklerden olmalıdır.  

  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
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3.1.1. Oturma Odaları 
 

Oturma odalarının dekorasyonunda mevcut doğal renkler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Yer döĢemelerindeki renk ( ahĢap, taĢ, seramik ) oda içerisine doğru 

renklerin baĢlangıcını oluĢturur. Bu bölüm genellikle dinlenme, okuma, sohbet ve müzik 

dinleme amaçlı kullanıldığı için ilgiyi dağıtıcı renk ve tonlarından uzak durulur. Oturma 

odası rengi belirlenirken perde ve duvar renkleri de temel renk olarak alınabilir. 

 

Oturma odasında kullanılan halı, kanepe ve koltuk döĢeme renkleri duvar renklerinden 

daha koyu olmalıdır. Odadaki renkler arasında gözü yormayan renk uyumu olmalıdır. Sehpa 

üzerindeki bir vazo, bir lamba veya herhangi bir donatı aksesuarının dikkat çekmesi 

isteniliyor ise daha koyu renkler ( bu objelere ait ) tercih edilir. ġampanya, bej, Ģarap, krem 

vb. renkler oturma odalarının vazgeçilmez hoĢ renkleridir. Bu renkler bireye ait özel bir 

karekter oluĢturmazlar. Aynı zamanda herkesin hoĢlandığı renklerdir. 

 

3.1.2. Yemek Odası 
 

Yemek odalarının renkleri seçilirken yiyeceklerin doğal renklerinden yararlanılır. 

Genelde açık ve orta koyuluktaki renkler tercih edilir. Ancak sarı ve yeĢil tonlarının 

kullanılmaması önerilir. Çünkü bu renkler insanlarda hastalık duygusu yaratır. 

 

3.1.3. Mutfak 
 

Mutfaklarda hareket ve heyecan verici renklerin kullanılması doğru olur. Bu tip 

renkler tembellik duygusunu yok eder ve yaratıcılık duygusunu ortaya koyar. Mutfak tezgâhı 

seçilirken parlak ve dikkat çekici renk kullanılır. Bu da uygun aydınlatma ile ön plana çıkar. 

Kullanılan havlular, mutfak araç gereçleri ve diğer objeler mutfağın dominant ( hâkim )  

rengi ile uyum içerisinde olmalıdır. Pembe ve orkide renkler daha çok kadınsı ve yatak 

odaları ile ilintili olduğu için tecih edilmez. Mutfak için en uygun renk sarı ve tonlarıdır. 

NeĢe, hareket, dinamizm, zekâ gösterisi ifade eder. 

 

3.1.4. Yatak Odası 
 

Yatak odası, uyuma fonksiyonunun gerçekleĢtiği, huzur ve sessizliğin hakim olduğu 

bir mekandır. Bu nedenle, yumuĢak ve huzur veren renkler kullanılmalıdır. Mavinin açık 

tonları, orkide, leylak, açık sarı ve gül pembesi gibi renkler tecih edilir. Yatak odalarının 

renk belirlemede iklimde önemli faktördür. Sıcak bölgelerde soğuk renkler, soğuk bölgelerde 

ise sıcak renkler kullanılır. Ayrıca bu bölümü iki kiĢi ortak kullandığı için seçilen renk iki 

bireyin ortak zevkine de uygun olmalıdır. 

 

3.1.5. Çocuk Odası 
 

Çocuk 13–15 yaĢ ( ergenlik dönemine girmemiĢ ) altında ise kırmızı, turuncu ve sarı 

gibi heyecan verici, neĢeli ve sıcak renkler tercih edilebilir. Koyu renkler olumsuz etki 

yarattığı için kaçınılmalıdır. Renkler ve aydınlatma bu dönemde çok önemlidir. Daha ileriki 

dönemlerde mavi ve yeĢilin tonları kullanılabilir. 
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3.1.6. Banyo 
 

Banyolar genelde küçük mekânlar olduğu için, mekânı olduğundan daha geniĢ 

gösteren, insanda ferahlık ve temizlik duygusu uyandıran renkler tercih edilmelidir. Bu 

nedenle açık tonlu renkler kullanmak daha uygundur. Rengin baĢlangıç noktası olarak 

fayans, lavabo, küvet, klozet gibi sabit elemanlar ele alınmalıdır. Beyaz, mavi, deniz mavisi, 

turkuaz, mavi-yeĢil, yeĢil tercih edilen renklerdir. Bu renkler suyu, açık alanları ve huzuru 

sembolize ederler. Banyoda kullanılan diğer aksesuarlar, asıl renkle ( dominant renkle ) 

uyum içerisinde olması gerekir. 

 

3.1.7. Renklerin Genel Psikolojik Etkileri ve Mekânlarda Kullanımı 
 

Kırmızı: Çekici, heyecanlandırıcı, samimiyet, mücadele, canlılık, aktivite etkisi 

uyandırır. Hareketin ve aktivitenin yoğun olduğu mekânlar için en uygun renktir. Mutfak, 

çocuk odası, eğlence yerleri ve topluma açık yerler kırmızı ve tonlarının rahatlıkla 

kullanılabileceği yerlerdir. Kırmızının koyu tonları sıkıcı ve yoğun bir atmosfer yaratır. Bu 

nedenle duvar rengi olarak en az tercih edilen renk parlak kırmızıdır. 

 

Sarı: NeĢe, hareket, dinamizm, zekâ gösterisi ifade eder. Mutfak için en uygun 

renktir. Olumlu etkileri çoktur. Dinlenme amaçlı oturma odaları ile yatak odalarında 

kullanılmamalıdır. Beyin üzerindeki etkilerinden dolayı sarı renk bazı zihinsel karıĢıklıklara 

yol açar bunun önlenebilmesi için tamamlayıcısı olan mor renk ile kullanılması olumsuzluğu 

azaltır. Kırmızı veya turuncu sarı ile en uyumlu renklerdir. 

 

Mavi: Sakinlik, soğukluk, kararlılık, pasiflik, sonsuzluk, yaratıcılık, sakinleĢtrici ve 

stresi engelleyen özellikler taĢıdığından, dinlenme amaçlı her yerde kullanılabilir. Mavinin 

açık tonları yatak odası banyo ve büro gibi yerler için uygundur. Hareketin ve faaliyetin çok 

olduğu yerlerde kullanılması soğuk ve itici bir etki yaratır. Koyu mavi bir dekorasyon 

olumsuz etkiler yaratır, tembellik ve melankoli hissi verir. 

 

Turuncu: Hareket, canlılık, yaĢama sevinci hissi uyandırır. Kırmızı ve sarı rengin 

karıĢımından elde edildiği için her ikisinin de özelliklerini yapısında bulundurur. Ġnsana 

mutluluk veren sıcak bir etkisi vardır. Mutfak, çocuk odası, yemek odası ve koridorlar bu 

rengin kullanımına en uygun mekânlardır. NeĢe ve keyif vermesi amaçlanan yerlerde en iyi 

sonuç turuncu ile elde edilir. Dekorasyonda turuncunun değiĢik tonlarındaki bakır, Ģeftali, 

mercan, somon, karides ve pas rengi kullanılır. 

 

YeĢil: Doğallık, sadelik, tazelik, dinlendiricilik, ruhsal kuvvet etkisi uyandırır. Doğayı 

ifade eden sesiz ve huzur verici bir renktir. Koyu tonları zemin döĢemesi ve fayanslar için 

oldukça uygundur. GiriĢ mekânlarının yeĢile boyanması doğru bir uygulamadır. Mekâna 

giren kiĢinin kendini huzurlu hissetmesini sağlar. 

 

Turkuaz (mavi-yeĢil): Canlılık, ferahlık hissi verir. Kullanıldığı mekânları olduğunda 

daha geniĢ gösterir. Banyolar, bekleme salonları, yatak odaları ve çalıĢma odalarının 

dekorasyonunda kullanılabilir. Turkuazın açık tonları duvarlar için uygundur. Ġyi bir fon 

rengidir.   
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Mor: Sabit fikirler, hüzün, küçük yüzeylerde hareket, büyük yüzeylerde korku etkisi 

yaratır. Bu renk meditasyon ve diğer ruhsal faaliyetler için olumlu etki yaratır. Morun açık 

tonları ile leylak, orkide ve lavanta renkleri çalıĢma odasında kullanılabilir. Açık mor renk 

insanın kendine güven duygularını harekete geçirir. En uygun tamamlayıcısı sarıdır. 

 

Kırmızı –mor (macenta): Eğitim ve sevgi kavramlarını sembolize eder. Ġnsanı 

sakinleĢtirici niteliği vardır. Açık tonları gül pembesi ve somon yatak odaları ve banyolara 

için uygundur. Macenta duvar boyası olarak düĢünülüyor ise tamamlayıcısı olan yeĢil ile bir 

arada kullanılmalıdır. Kullanımı için en uygun yerler ahĢap doğramalar, kapılar, yemek ve 

oturma odalarıdır. 

 

Beyaz: Temizlik, saflık, sadelik, ferahlık, dürüstlük etkisi uyandırır. Saf beyaz sert bir 

renktir. Farklı tonlarda yaygın olarak kullanılabilir. Beyaz odadaki diğer renkleri yansıtır. 

 

Siyah: Ciddiyet, ağırlık, küçük yüzeylerde canlılık etkileri uyandırır. Mekân 

tasarımında duvar rengi olarak kullanılması yaygın bir uygulama değildir. Çok spesifik 

çalıĢmalarda görülür. Donatı objelerinde kullanılarak kontrast yaratmak için uygun renktir. 

 

Gri: Olgunluk, rahatlık, pasiflik ifade eder. Dekorasyonda çok tercih edilen bir renk 

değildir. Özellikle resmi binalarda tercih edilen bir renktir. KiĢileri pasizive eder. Ġsteksizlik 

hissi verir. 

 

3.2. Yüzeylerde Renklerin Psikolojik Etkileri 
 

Renkli yüzeylere eleĢtirel bakıldığında, düz yüzeylerde oldukça sakin, buna karĢılık 

desenli yüzeylerde ise uyarıcı etkisi olduğu görülür. Düz yüzeydeki renkler insan üzerinde 

uysallık etkisi yaratır, karıĢık desenli yüzeydeki renkler ise uyarıcı ancak yorucu etki yaratır.  

 

Aynı renkler, yüzeylerin özelliğine veya dokusuna bağlı olarak görünümü 

diğerlerinden farklı olabilir. Örneğin cilalanmıĢ bir parkenin sarısı, girintili çıkıntılı bir taĢın 

sarısından veya bir buğday tarlasının sarısından çok farklı görülür. Çünkü parkenin yüzey 

dokusu düz olduğundan ıĢığı yansıtır, oysa diğer yüzeyler pürüzlü olduğundan ıĢığı absorbe 

ederler. Saten gibi düz yüzeyli renklendirilmiĢ dokumalarda ıĢığı yansıtır, renkleri parlak 

gösterir. Kabartmalı renkli dokumalar, pürüzlü yüzeyli dokular küçük gölgeler oluĢtururlar. 

Bu da onların daha donuk görünmesini sağlarlar. Duvar kâğıtları hem düz hemde pürüzlü 

yüzeylere sahiptir. Her ikisinde benzer renk desenler kullanılsa bile, her zaman düz 

yüzeylerdeki renkler, pürüzlü yüzeylerdeki renklerden daha parlak görülür.  

 

3.3. Donatı Elemanlarında Renklerin Psikolojik Etkileri 
 

Kanepeler ve yataklar gibi büyük parça mobilyalar yumuĢak ve grileĢirilmiĢ tonlarda 

olmalıdır. Lambalar, resimler, vazolar, sandalyeler ve diğer küçük hacimli objeler parlak 

veya vurgulu renklerde olabilir.  

 

Mobilya, diğer renklerin seçiminde etkili olabilir. Elde bulunan bir mobilya ve 

aksesuarın rengine bağlı kalarak iç mekânın rengi ayarlanabilir. Mobilya renklerinde 
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istenilen etki konusunda karar vermek gerekir. Mobilya renginin enerjik ya da dinlendirici, 

resmi ya da samimi, sıcak ya da soğuk, modern ya da klasik, parlak ve neĢe verici ya da loĢ 

ve kadınsı veya erkeksi olaması konusunda karar vermek gerekir.  

 

Kanepe, halı ve koltuk döĢemesinin renkleri, duvarlarınkinden daha koyu ve vurgulu 

olması gerekir. Böylece odadaki renkler arasında, göze hoĢ gelen bir uyum yaratılabilir. 

Diğer donatı aksesuarlarının ( vazo, lamba, bitki gibi ) daha dikkat çekici olması isteniliyorsa 

daha koyu ve canlı renkler tercih edilebilir. Mobilyalar genelde duvarlara yakın olduğu için 

açık renklerden koyu ve dikkat çekici renge doğru (duvarlar – koltuklar – orta sehpa - vazo 

Ģeklinde ) uyumlu renk seçimi yapılmalıdır. Mobilyalarda ahĢap yüzeyler düz, vernikli, cilalı 

ve genelde pürüzsüz olduğu için ıĢığı daha iyi yansıtmaktadır. Bu nedenle yüzeylerdeki 

renkler olduğundan daha canlı ve çarpıcı görünür. Mobilya renkleri seçilirken bunlara dikkat 

edilmelidir ki gözü yormasın. 

 

AhĢap mobilyalarda renkler doğal olduğu için bazen renklerde fazla değiĢiklik 

yapmak mümkün değildir. Fakat günümüzde yapay plaka üretim fabrikalarının sunduğu 

sınırsız renk alternatifleri veya ahĢap boyalardaki renk seçenekleri ile istenilen renkteki 

mekânlara uygun, mobilya rengi ayarlamak çok kolay olmuĢtur. Mobilyalar hayatımızın bir 

parçası olduğundan ve sürekli kullanımlarından dolayı kullanılan renkler canlı, gözü 

yormayan, hareket ve heyecan verici olmalıdır. Örneğin sarı ve tonları mutfak mobilyalarına 

neĢe, hareket ve dinamizm katmaktadır. ÇalıĢma odalarında ilgiyi dağıtacak mobilya renkleri 

tercih edilmemelidir. Beyaz- temizliği, mavi- suyu ifade ettiği için bu renkler banyo 

mobilyalarında kullanılabilir. Yatak odaları genelde kadınsı renklerde olduğu için bu alanda 

kullanılan mobilya renkleride huzur ve sessizliği ifade etmeli ve oda rengi ile uyumlu 

olmalıdır. Oturma odası mobilyalarında sıcak renkler ( kırmızı ve tonları ) sohbeti daha 

güçlü kılar. Soğuk renkler ( mavi ve tonları ) dinlenme amaçlı odalarda daha dinlendirici bir 

etki yaratır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mekânlarda renklerin psikolojik etkileri 

 Boyama tekniğine uygun teknik resim 

araç-gereçlerini hazırlayınız. 

 Eskiz yerleĢim planını inceleyiniz. 

 Çizilen mekânın cephe görünüĢlerini, 

öğrendiğiniz renkler ve psikolojik 

etkilerine göre boyayınız (boyamayı 

eskiz kâğıdının arka tarafından 

uygulayınız). 

 Yüzeylerde renklerin psikolojik etkileri  

 Renklerin cephelerdeki duvar, pencere 

camı, kapı ve camları gibi düz 

yüzeylerde ve pürüzlü yüzeylerdeki 

psikolojik etki değiĢimini dikkate alarak 

uygulayınız. 

 Donatı elemanlarında renklerin 

psikolojik etkileri 

 Donatılarda renkleri seçerken donatıların 

kullanıldığı odayı ( mekânı ) dikkate 

alarak uygun boyama tekniği kullanınız. 

 Donatılarda renk uygulaması yaparken 

kulanılan aydınlatma çeĢidine ve 

tekniğine dikkat ediniz. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler 

 

 Çizim araç ve gereçleri ( boyama tekniklerine uygun boyalar ), 

 Mimari proje, 

 Eskiz yerleĢim planı, 

 Eskiz cephe çizimleri, 

 Renklerin psikolojik etkileri ile ilgili kaynaklar, 

 Renk çemberi, 

 

Yukarıdaki iĢlem basamakları doğrultusunda aĢağıdaki cepheleri çizip kuru boya 

tekniği ile boyayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ġekil 3.1: A Cephesi Ölçek: 1 : 10 ( RenklendirilmemiĢ ) 

 

ġekil 3.2: A Cephesi Ölçek: 1 : 10 ( Kuru boya tekniği ile renklendirilmiĢ ) 
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ġekil 3.3: B Cephesi Ölçek: 1 : 10 ( RenklendirilmemiĢ ) 

 

ġekil 3.4: B Cephesi Ölçek: 1 : 10 ( Kuru boya tekniği ile renklendirilmiĢ ) 

 

ġekil 3.5: C Cephesi Ölçek: 1 / 10 ( RenklendirilmemiĢ ) 
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ġekil 3.6: C Cephesi Ölçek: 1 / 10 ( Kuru boya tekniği ile renklendirilmiĢ ) 

 

ġekil 3.7: D Cephesi Ölçek: 1 / 10 ( RenklendirilmemiĢ ) 



 

 33 

 

ġekil  3.8: D Cephesi Ölçek: 1 / 10 (  Kuru Boya Tekniği Ġle RenklendirilmiĢ ) 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Mekânlar renklendirilirken, ……….  renklerden ve görüntülerden yararlanılır.  

2. Mekânlardaki renk yoğunlukları odanın büyüklüğü ile ters orantılı olabilir. Büyük 

alanlar ……..  renklerde, küçük alanlar ise ……… fakat gözü yormayan renklerde 

olmalıdır.  

3. Oturma odası rengi belirlenirken  …….  ve ………  renkleri de temel renk olarak 

alınabilir.  

4. Yemek odalarının renkleri seçilirken ……………..  doğal renklerinden yararlanılır.  

5. Mutfak için en uygun renk, ……..  ve tonlarıdır.  

6. Yatak odalarında sıcak bölgelerde ……..  renkler, soğuk bölgelerde ise ……  renkler 

kullanılır.  

7. ……… renk sabit fikirler, hüzün, küçük yüzeylerde hareket, büyük yüzeylerde korku 

etkisi yaratır.  

8. Renkli yüzeylere eleĢtirel bakıldığında,  …...  yüzeylerde oldukça sakin, buna karĢılık 

…….  yüzeylerde ise uyarıcı etkisi olduğu görülür.  

9. Kanepe, halı ve koltuk döĢemesinin renkleri, duvarlarınkinden daha …..  ve ……….  

olması gerekir.  

10. Mobilyalarda …….  ………  düz, vernikli, cilalı ve genelde pürüzsüz olduğu için ıĢığı 

daha iyi yansıtmaktadır.  

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test’”e geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Sizde herhangi bir eskiz cephe görünüĢ resimlerini, önerilen iĢlem basamaklarına göre 

renklendiriniz. 

 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda mekânlarda renklerin psikolojik etkilerini, 

yüzeylerde renklerin psikolojik etkilerini, donatı elemanlarında renklerin psikolojik etkilerini 

çizilmiĢ cephe görünüĢ resimleri üzerinde uygulayabilirsiniz. 

 

1. Eskiz cephe görünüĢ resimleri seçiniz. 

AraĢtırmalarınız ( Eskiz cephe görünüĢ resimleri için ) ; 

 Mimarlık ve iç mimarlık büroları 

 ĠnĢaat büroları 

 Yapı denetim büroları 

 Ġç Mekan dekorasyon atölyeleri 

 Mobilya fabrikaları ve mağazaları 

 

2. Çizimi yapılmıĢ cephelerde uygulayacağınız renkleri ve boyama tekniğini seçin. 

3. Boyama tekniğine uygun araç gereçler kullanarak boyayın. 

4. Çizimi yapılmıĢ cephelerin yüzeylerinde uygulayacağınız renkleri ve boyama tekniğini 

seçin.  

5. Boyama tekniğine uygun araç gereçler kullanarak boyayın. 

6. Çizimi yapılmıĢ cephelerde, donatıların yüzeylerinde uygulayacağınız renkleri ve 

boyama tekniğini seçin. 

7. Boyama tekniğine uygun araç gereçler kullanarak boyayın. 
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Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

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

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayir 

1. Renklerle ilgili araĢtırma yapıp veri topladınız mı?   

2. Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?   

3. Eskiz cephe görünüĢ resimlerini çizdiniz mi?   

4. Çizimi yapılmıĢ cephelerde uygulayacağınız renkleri ve 

boyama tekniğini seçtiniz mi? 

  

5. Boyama tekniğine uygun araç gereçler kullanarak boyadınız 

mı? 

  

6. Çizimi yapılmıĢ cephelerin yüzeylerinde uygulayacağınız 

renkleri ve boyama tekniğini seçtiniz mi? 

  

7. Boyama tekniğine uygun araç gereçler kullanarak boyadınız 

mı? 

  

8. Çizimi yapılmıĢ cephelerde, donatıların yüzeylerinde 

uygulayacağınız renkleri ve boyama tekniğini seçtiniz mi? 

  

9. Boyama tekniğine uygun araç gereçler kullanarak boyadınız 

mı? 

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruların cevaplarını çoktan seçmeli olarak değerlendiriniz. 

 

Objektif Testler (Ölçme Soruları) 

 
1. Taslak yerleĢim planlarında hacimler nasıl gösterilir? 

A) Tarama veya hareketli eĢyaların yerleĢtirilmesiyle 

B) Cephe çizimleri ile 

C) Perspektif ile 

D) Hiçbiri 

 

2. Teknik resmi çizilen iĢ parçasının, resimdeki çizilen boyutları ile gerçek boyutları 

arasındaki orana ne denir? 

A) Ölçülendirme 

B) Perspektif  

C) Ölçek 

D) Hepsi 

 

3. ĠĢ parçaların üzerinden alınan ölçülere göre çizilen ölçek hangisidir? 

A) Gerçek ölçek 

B) Küçültme ölçeği 

C) Büyültme ölçeği 

D) Hepsi 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi küçültme ölçeği oranlarındandır? 

A) 1 : 1 

B) 1 : 2 

C) 2 : 1 

D) 10 : 1 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi büyültme ölçeği oranlarındandır? 

A) 1 : 2 

B) 1 : 10 

C) 1 : 1 

D) 5 : 1 

 

6. Cephe görünüĢ resimleri ne tür resimlerdir? 

A) Görsel bir anlam ifade eden resimlerdir. 

B) Mekânın oluĢumuna yönelik renk, doku ve desenin algılandığı resimlerdir. 

C) Donatı elemanlarının toplu olarak algılandığı resimlerdir. 

D) Hepsi 

 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Taslak yerleĢim planlarının cephe görünüĢ resimlerinde aĢağıdaki bilgilerden hangisi 

bulunmaz ? 

A) Yapıyı oluĢturan her bir  iç bölümün bütün duvarları,  

B) Kapı, pencere ve boĢluklar, 

C) Donatıların üst görünüĢleri, 

D) Hareketli mobilyalar - sabit mobilyalar ve aksesuarları, 

 

8. AĢağıdaki ölçeklerden hangisi cephe görünüĢ resimlerinin çiziminde kullanılır? 

A) 1 :10 

B) 1 : 100 

C) 1 : 1 

D) 1 : 1000 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi yatak odası mobilyalarından tek kiĢilik karyola standart 

ölçüsüdür? 

A) Boy……..: 190 – 200 cm. GeniĢlik..  :   90 – 100 cm 

B) Boy……..: 140 – 160 cm. GeniĢlik..  :   125 – 140 cm 

C) Boy……..: 290 – 300 cm. GeniĢlik..  :   60 – 80 cm 

D) Boy……..: 230 – 280 cm. GeniĢlik..  :   70 – 80 cm 

 

10. Yatak yüksekliği kaç cm dir? ( Yerden yatağın üst noktasına kadar ) 

A) 48 – 50 cm 

B) 48 – 55 cm 

C) 48 – 55 cm 

D) 38 – 40 cm 

 

11. Elbise dolaplarında derinlik kaç cm dir? 

A) 45 cm 

B) 60 cm 

C) 70 cm 

D) 75 cm 

 

12. Yemek masalarında masa yüksekliği kaç cm’dir? 

A) 68 cm 

B) 78 cm 

C) 89 cm 

D) Hiç biri 

 

13. Orta sehpalarda standart yükseklik ölçüsü kaç cm’dir? 

A) 36 – 38 cm 

B) 25- 30 cm 

C) 43- 50 cm 

D) Hepsi 
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14. Oturma sandalyelerinde oturma yüksekliği kaç cm’dir? (DöĢeme kalınlığı dahil) 

A) 36 – 38 cm 

B) 25– 30 cm 

C) 42– 45 cm 

D) 50– 58 cm 

 

15. Mutfak dolaplarında tezgâh yüksekliği kaç cm’dir? 

A) 75 – 78 cm 

B) 75– 80 cm 

C) 70– 75 cm 

D) 90– 95 cm 

 

16. Mutfak dolaplarında fırın boĢluğu kaç cm’dir? 

A) 55 – 58 cm 

B) 62– 65 cm 

C) 70– 75 cm 

D) 75– 82 cm 

 

17. Çizimde ıĢık kaynakları hangi yönde ayarlanmalıdır? 

A) Üstten 

B) Arkadan 

C) Sol yukarıdan 

D) Hiçbiri 

 

18. Cephe yönleri, yerleĢim planı üzerinde nasıl kodlanır? 

A) A,B,C,D Ģeklinde  

B) 1,2,3,4 Ģeklinde 

C) Sadece ölçek oranları ile 

D) Hiçbiri 

 

19. Gerçek yüksekliği 280 cm olan bir mekan 1:10 ölçekli cephe görünüĢ resminde kaç cm 

olarak çizilir? 

A) 28 cm 

B) 14 cm 

C) 56 cm 

D) Hiçbiri 

 

20. 1:20 ölçekli görünüĢ resmi üzerinde bir elbise dolabı yüksekliği 9 cm ise gerçek 

yüksekliği ( ölçü ) kaç cm’dir? 

A) 90 cm 

B) 180 cm 

C) 270 cm 

D) Hiçbiri 
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21. Oturma odasında kullanılan halı, kanepe ve koltuk döĢeme renkleri nasıl olmalıdır? 

A) Duvar renklerinden  

B) Duvar renklerinden daha açık  

C) Duvar renklerinden daha koyu  

D) Hepsi 

 

22. Oturma odalarında hangi renkler kullanılır? 

A) ġampanya  

B) Bej 

C) Krem 

D) Hepsi 

 

23. Çocuk odalarında hangi renkler kullanılır? 

A) Turuncu 

B) Kırmızı 

C) Sarı 

D) Hepsi 

 

24. Sabit fikirler, hüzün, küçük yüzeylerde hareket, büyük yüzeylerde korku etkisi yaratan 

renk hangisidir? 

A) Mavi 

B) Kırmızı 

C) Mor  

D) Sarı 

 

25. Dinlenme odalarında ki mobilyalarda hangi renkler kullanılır? 

A) Mavi ve tonları ( Soğuk renkler ) 

B) Kırmızı ve tonları ( Sıcak renkler ) 

C) Mor  

D) Hepsi 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

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

sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 
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Performans Testi (Yeterlik Ölçme) 

 

AĢağıda verilen taslak donatı yerleĢim planının cephe görünüĢ resimlerini çizip 

renklendiriniz. 

 

 

ġekil 3.9: Taslak yerleĢim planı 

 

Mmmm 

  



 

 42 

Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 

1. Taslak Cephe GörünüĢleri    

2. Eskiz yerleĢim planı seçtiniz mi?   

3. Çizim ortamını ayarladınız mı?   

4. Çizimde kullanacağınız araç gereçleri belirlediniz mi?   

5. Eskiz yerleĢim planı üzerinde cepheleri çizilecek mekânı 

ve cephe yönlerini belirlediniz mi? 

  

6. Çizim araç gereçlerini kullanarak 1: 10 veya 1:20 ölçekli 

cephe görünüĢ resimlerini çizdiniz mi? 

  

7. Renkler ile ilgili bilgiler topladınız mı?   

8. Boyama tekniğini belirlediniz mi?   

9. Boya araç gereçlerini hazırladınızmı?   

10. Cephe görünüĢ resimlerini eskiz kağıdının arka tarafından 

boyadınız mı? 

  

11. Son kontrol ve temizliğinizi yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

“Hayır”cevaplarınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevaplarınızın tamamı “Evet” 

ise öğretmeninizle iletiĢim kurarak bir sonraki modüle geçebilirsiniz 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1‟ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1- Doğru 

2- Doğru 

3- YanlıĢ 

4- YanlıĢ 

5- Doğru 

6- Doğru 

7- YanlıĢ 

8- Doğru 

9- Doğru 

10- Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2‟NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1- YanlıĢ 

2- Doğru 

3- Doğru 

4- Doğru 

5- YanlıĢ 

6- Doğru 

7- Doğru 

8- YanlıĢ 

9- Doğru 

10- YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3‟ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 doğadaki 

2 donuk – parlak 

3 perde ve duvar 

4 yiyeceklerin 

5 sarı 

6 soğuk – sıcak 

7 Mor 

8 düz – desenli 

9 
koyu ve 

vurgulu 

10 ahĢap yüzeyler 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1- A 

2- C 

3- A 

4- B 

5- D 

6- D 

7- C 

8- A 

9- A 

10- D 

11 B 

12 B 

13 A 

14 C 

15 D 

16 B 

17 C 

18 A 

19 A 

20 B 

21 C 

22 D 

23 D 

24 C 

25 A 
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