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Özet: Mekansal kalite, mekanın gereksinim için yeterli
olması yeteneği veya mekanın kullanıma uygunluğu
şeklinde tanımlanmaktadır. Mekansal kalite kavramının
tasarımcı tarafından iç mekan kurgusunda en uygun
şekilde değerlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Bu
çalışmanın amacı, iç mekan kurgusunda kullanıcı-iç
mekan ve iç mekan–mobilya etkileşimlerini genel olarak
ortaya koymak; günümüz değişen yaşam koşulları
doğrultusunda bu etkileşimi tekrar gözden geçirmek ve
iç mekan tasarımının işlevselliğini mekan kalitesi
kavramı kapsamında incelemektir. Günümüzde
mekânsal kalite kapsamında ele alınacak hususlardan
biri; iç mekan tasarımlarında özellikle kısıtlı ve dar iç
mekan düzenlenmesinde dönüşebilirliğin
uygulanmasıdır. Dönüşebilirlik mekana genişleyebilirlik,
bölümleme, fonksiyonel değişim, çok işlevsellik

sunmaktadır. İç mekan tasarımlarında son yıllarda
minimalizm ve etkileşimli mekan tasarımı kavramları da
önemli yer tutmaktadır. Günümüzde mekansal kalite
kapsamında ele alınabilecek diğer bir husus, iç mekanda
teknolojik ürünler ile donatı elemanları tasarımının
karşılıklı bir etkileşim içerisinde ele alınması
gerekliliğidir. Mekan tasarımlarında iç mekan-mobilya
etkileşimi göz önüne alındığında ise son yıllarda daha
küçük alanlı konutların kullanımı mobilyaların
eskisinden farklı olarak daha nitelikli olması
zorunluluğunu ortaya çıkarmış; bu kapsamda
mobilyaların işlevsellik ve tasarım özellikleri bakımından
zenginleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Anahtar kelimeler: Mekansal Kalite, İç Mekan Algısı,
Kullanıcı-İç Mekan Etkileşimi, İç Mekan-Mobilya
Etkileşimi
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Abstract
User- Interior Space and Interior Space-Furniture
Interaction within the Scope of Interior Design Spatial
quality can be defined as having superior features of an
interior space being enough for user requirements or
superior interior space concept having relevance for
people using. Optimally evalution of spatial quality
concept for designer in interior fiction is of great
importance. The scope of this study is to put forth
generally user-interior space and interior space-furniture
interaction in interior fiction and also to review and to
evaluate this stated interaction related to nowadays
changing living conditions. Also, examining the ınterior
design functionality within the scope of spatial quality
was summarized. Nowadays, one of the issues to be
addressed within the scope of spatial quality is applying
conversions specially for limited and narrow interior

spaces. Conversion property offers expanding,
partitioning, functional changing and multifunctionality for
interior space. Also, minimalism and interactive space
design properties have an important place for interior
design in recent years. Another subject that has to be
approached in concept of spatial quality is the necessity
of thinking technologic products- interior design elements
interaction nowadays. Having little interior spaces in
residences at the present time, also directs necessity of
designing high quality furnitures specially having
functional features for interior design; evaluating interior
space-furniture interaction. In this case, designing
furnitures having features as functionality and special
design have become important. 
Keywords: Spatial Quality, Interior Space Perception,
User-Interior Space Interaction, Interior Space-Furniture
Interaction.



GİRİŞ

Kullanıcı olarak insan, meka-
nın kendi gereksinimlerini kar-

şılamak ve amaçlarını tatmin et-
mek üzere tasarlanması gerektiği
beklentisi içindedir. Bu nedenle
birbirlerini doğrudan etkilemekte
olan kullanıcı ve tasarlayıcı arala-
rındaki iletişim önem kazanmakta,
bu doğrultuda tasarımcılara bü-
yük sorumluluk düşmektedir. Bir
başka deyişle, tasarımcı iç mekan
kurgusunda kullanıcının yerini, di-

ğer donatı elemanları ve mekanın
bütünü ile olan etkileşimini iyi 
algılamalıdır. 

Bu çalışmanın amacı, iç mekan
kurgusunda iç mekan-kullanıcı ve
mobilya- iç mekan etkileşimini ge-
nel olarak ortaya koymak; günü-
müz değişen yaşam koşulları doğ-
rultusunda bu etkileşimi tekrar
gözden geçirmek ve iç mekan ta-
sarımının işlevselliğini mekan kali-
tesi kavramı kapsamında incele-
mektir. Makalede ayrıca kullanıcı-

iç mekan etkileşiminde iç mekan
algısı, iç mekanda görsel algıyı et-
kileyen tasarım öğeleri hakkında
öz bilgi verilmiştir.

2. MEKAN VE İÇ MEKAN
ALGISI 

Mimarlık sözlüğünde mekan; kişiyi
çevreden belli bir ölçüde ayıran ve
içinde çeşitli eylemlerini sürdür-
mesine elverişli olan bir boşluk-
tur.” şeklinde tanımlanmıştır (1,2).
Bu tanımdan mekanın aslında kul-
lanıcı ile değer bulduğunu belirte-
biliriz. Bu doğrultuda karşımıza
mekanı kullananın mekan algısı
kavramı çıkmaktadır. 

Mekan algısı ise psikolojik temel
olarak; kişinin mekan içerisinde ve-
ya çevresinde kısa ve uzun süreli
deneyim kazanması ve bu doğrul-
tuda mekanın hatırlanması ile ilgi-
lidir (3,2). İç mekan algılaması 
en temel tanımıyla; bakanın kendi-
si ile çevresinde gördüklerinin 
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birbirlerine göre konumlarını algı-
laması olarak tanımlanmaktadır.
İnsan içinde bulunduğu mekan ile
sürekli bir etkileşim halindedir.
Mekanın bünyesindeki fiziksel et-
kenler, kullanıcıları sürekli uyarır.
Mekan sınırları, yüzeylerin formu,
renkleri, dokusu, anlamı vb. gibi
özellikleriyle kavranmaya çalışılır
(4,2). Bu deneyim hareket ve za-
man kavramına bağlı olarak deği-
şir ve gelişir. Aynı zamanda kişinin
mekan içindeki konumunun me-
kânsal ilişkileri çözümlemesi ile de
bağlantılıdır (3,2).

3. KULLANICI-İÇ MEKAN
ETKİLEŞİMİ VE MEKANSAL
KALİTE

İç mekan tasarımında en önemli
husus; tasarımcının belleğinde
oluşturduğu ve tasarladığı mekanı
somut ürüne dönüştürürken, kul-
lanıcıya ulaşabilmesi ve kendini
ifade edebilmesidir. Bunu yapabil-
mek için tasarımcı tasarımda kul-
landığı kavramlara karşılık gelen
anlam yüklü mekânsal öğeleri,
toplumun kültüründen, beklentile-
rinden seçerek kendi bilgi ve dene-
yimleriyle değerlendirip şekillen-
dirmelidir. (5). Ayrıca daha önceki
başarılı mekan tasarımı uygula-

maları da iyi bir tasarımcı için refe-
rans değeri dışında tecrübeler ışı-
ğında kullanıcı-iç mekan etkileşi-
minin en özgün örneklerini tasar-
lamaları için önemlidir. İşte bu du-
rumda mekânsal kalite kavramı
karşımıza çıkmaktadır. 

Mekansal kalite, “mekanın gerek-
sinim için yeterli olması yeteneği
veya mekanın kullanıma uygunlu-
ğu” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu
durumda kullanıcıların fizyolojik
gereksinimleri ile birlikte psiko-
sosyal gereksinimleri de önem-
senmeli ve tasarımcılar tarafından
uygulanmalıdır. Bu psiko-sosyal
gereksinimler güvenlik, rahatlık,
prestij, etkinlik, huzur ve güzellik-
tir. Bu gereksinmeler ile birlikte
kullanıcıların içinde bulundukları
kültür özellikleri de ele alınmalıdır.
Kullanıcı ve tasarımcının aynı kül-
tür özelliklerini taşımaları, tasar-
lanan gerçek mekan ile kullanıcının
algıladığı mekan arasındaki farkı
en aza indirecektir ve tasarımcıyı
psiko-sosyal kaliteye daha çok
yaklaştıracaktır (5,6,7). 

Günümüzde mekânsal kalite kap-
samında ele alınacak bir diğer hu-
sus, iç mekan tasarımlarında özel-
likle kısıtlı ve dar iç mekan örgüt-
lenmesinde dönüşebilirliğin uygu-

lanmasıdır. Dönüşebilirlik mekana
genişleyebilirlik, bölümleme,
fonksiyonel değişim, çok işlevsel-
lik sunmaktadır. Bu kapsamda dar
konutlar daha işlevsel ve estetik
hale getirilmektedir (8). Resim
1’de mekanın genişleyebilme özel-
liği ile ilgili olarak mekanda balko-
na dönüşüm uygulaması 
görülmektedir (9). 

İç mekan tasarımlarında son yıl-
larda minimalizm de önemli yer
tutmaktadır. Minimalizm, bir tasa-
rıyı minimum sayıda renk, değer,
biçim, çizgi, doku ve malzemeye
indirgeyerek ifade etmektir. Mi-
marlık ve tasarımdaki ifadesi ise”
en az malzemeyle, en yalın, en
ekonomik ve en işlevsel sonuca
gitmek”tir. Günümüzde minimalist
yaklaşımlar çerçevesinde iç me-
kan kurgusunda mobilya önemli
bir mekan öğesi, bir eşya olmak-
tan öte mekanı kurgulayan sis-
temler olarak ele alınmaktadır.
(10,11). 

Kullanıcı iç mekan etkileşimi kap-
samında ele alınabilecek bir diğer
yaklaşım ise; “Etkileşimli Mekan”
Tasarımı’dır. Etkileşimli mekan ta-
sarımı tasarımcıların, bireylerin
yaşadıkları mekanları diğer kişile-
rin kullandıkları mekanlardan
farklı kılmak istemeleri amacı ile
kullanıcı kişisel zevklerini ve 

MOB‹LYA DEKORASYON Dergisi
Say›:150 Ocak - Şubat 2019 000

▲ ▲
İç Mekan-Mobilya EtkileşimiARAŞTIRMA

Resim 1. Mekansal tasarımlarda
dönüşebilirliğe ait bir resim,

https://www.bloomframe.com.
Bloomframe New York , 

ziyaret tarihi: 09.04.2018 (9). 



alışkanlıklarını tasarımlarına 
yansıtmalarıdır (12).

Günümüzde mekansal kalite kap-
samında ele alınabilecek diğer bir
husus,  iç mekanda teknolojik
ürünler ile donatı elemanları tasa-
rımının karşılıklı bir etkileşim içeri-
sinde ele alınması gerekliliğidir.
Teknolojik ürün ve donatı elemanı
tasarımcı grubunun özellikle ürün
geliştirme ve tasarım aşamaların-
da birbiriyle uyumlu çalışmaları
bugün kullanıcıların yaşadığı prob-
lemleri azaltacak ve mekan tasarı-
mının kalitesini olumlu yönde 
etkileyecektir (13).

Deprem riski yüksek bölgelerde iç
mekan düzenlemeleri ile can ve
mal kaybının bir miktar da olsa ön-
lenebilmesi hususu da iç mekan
kurgusunda değerlendirilmelidir.

Bu doğrultuda özellikle mobilya-
larda gardrop ve şifonyer duvar
bağlantı uygulamaları, dolap ka-
pak sabitleme ve kapak kilit uygu-
lamaları önerilmektedir (14).

Kullanıcı-iç mekan etkileşiminde
yaşlıların yaşadıkları en büyük so-
run donatı elemanlarının kullanı-
mında fiziksel zorluk yaşamaları-
dır. Bu zorlukların göz önüne alın-
ması ve yaşlıların antropometrik
ölçülerinin iç mekan tasarımına
uygulanması yaşlıların iç mekan-
larda yaşam kalitelerini artırmak-
tadır. Bu kapsamda lavabo, tuva-
let, banyo ve tutamaklar ile ilgili
hususlar iç mekan tasarımlarında
ele alınmalıdır (15). 

3.1. KULLANICI-İÇ MEKAN ETKİLE-
ŞİMİNDE İÇ MEKAN ALGISI

Mekanın fiziksel değişkenleri ile
psikolojik faktörler arasındaki iliş-
kileri kapsayan “Mekansal Algı”
kavramına açıklık kazandırmak için
çevre bileşenlerinin toplam etkisi-
nin saptanması gerekmektedir
(16,2). Bir mekanı oluşturan mo-
bilya, aksesuar, zemin gibi tüm bi-
leşenlerin görsel etkileri, onların
tasarım öğeleri olan; nokta çizgi,
renk, form ve dokunun uyarıcı
özelliklerinden etkilenerek bunla-
rın her birine anlam yüklenmesiyle
oluşur (17,2). Form, objenin aldığı
biçimdir ve dikdörtgen, kare, üç-

gen, oval gibi farklı şekillerde ola-
bilir. Üçgenler ve diyagonallar ge-
nellikle dinamik özellik gösterip
hareketi belirtirken, yatay bir dik-
dörtgen dinginliği çağrıştırır. Tüm
formların düz ya da pürüzlü, par-
lak ya da mat, yumuşak ya da sert
biçimde dokuları vardır. Farklı do-
kularla sıcak ya da soğuk mekan-
lar yaratılabilir. Renk ise mekan al-
gısını en yüksek oranda etkileyen
tasarım ögesidir. Kırmızı kullanıla-
rak enerji elde edilebilirken, yeşille
huzur ve dinginlik sağlanabilir
(18,2). Çizgi yalnızca yönü belirle-
mez, aynı zamanda ruhsal duru-
mun sembolü ve genişlik ya da
yüksekliğin ifadesi anlamına da ge-
lir. Çizgi kalınlaşıp incelerek, kes-
kinleşip yumuşayarak, koyulaşıp
açılarak, biçim ve düzene ışık de-
ğerleri katar, etkinlik kazandırır.
Böylece duygusal bir güce erişe-
rek tasarıma özgün bir anlam kat-
maktadır (19,2). 

3.2. İÇ MEKANDA GÖRSEL ALGIYI
ETKİLEYEN TASARIM ÖĞELERİ

İç mekanda görsel algıyı etkileyen
tasarım öğelerini biçim, renk, mal-
zeme, doku, ışık olarak belirtmek
mümkündür. 

Biçim: Biçimlerin iç mekana kazan-
dırdıkları bir değer ve nitelik var-
dır. Bu değerler mekanda konfor,
sıcaklık, samimiyet, hareket gibi
birbirinden farklı etkiler oluştura-
bilir. Kavisli ve aynı zamanda yu-
muşak geçişli biçimlerin bulundu-
ğu mekanlar rahatlık, konfor hissi
uyandırır. Biçimin iç mekanda algı-
lanması, akla ilk olarak algılanan
boşlukta var olan üç boyutlu
formları getirir. Oysa ki iç mekanın
kendisi de üç boyutlu bir biçimdir.
Mekanı oluşturan bu üç boyutlu bi-
çimi algılama, onu oluşturan öğe-
leri algılama yoluyla gerçekleşir
(20,21,16,2). 
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Resim 2: Günümüzde mobilyaların
işlevselliği konulu bir resim.

(https://www.digsdigs.com/func-
tional-furniture-with-folding-bed-

for-small-living-room-swing-by-
clei/, ziyaret tarihi: 09.04.2018) (30). 



Renk: Renk çok önemli bir fiziksel
algılama bileşeni olmanın dışında
psikolojik algılamayla ve estetik
boyutuyla birlikte değerlendiril-
mesi gereken mekanın en güçlü
iletisidir. Renk mekan dinamiklerini
değiştirebilir. Renkle yapılan optik
yansımalarla mekan olduğundan
daha dinamik ya da durağan his-
settirilebilir. Aynı zamanda renkle-
rin bir arada kullanılmasında me-
kandaki hacimler de gerçeğinden
daha geniş, daha yüksek, daha de-
rin, dar görülebilmektedir (22).
Mekan içinde malzemelerin birlik-
teliği düşünüldüğünde, seçilen
malzemelerin renk özellikleri,
kapladıkları yüzey alanı ile birlikte
düşünülmelidir. Kişilerin mekan iz-
lenimlerinde renk-malzeme-doku-
ışık etkileşimi etkin rol oynamak-
tadır. Bu nedenle iç mimarlık pro-
jesi tasarımında renk, malzeme ve
ışık tasarım kararları ile birlikte
düşünülmesi gereken bir süreçtir
(23, 24). Renklerin tür, değer,
doygunluklarına göre değişen sı-
caklık, soğukluk, aktiflik, pasiflik,
uyarıcılık, dinlendiricilik gibi pek
çok psikolojik etkileri olduğu günü-
müzde deneylerle kanıtlanmıştır
(25).

Malzeme: Malzeme mimari tasa-
rımları performansıyla olduğu ka-
dar doğasıyla, formları, yüzey do-
kuları, iç yapıları, strüktür özellik-
leri, akışkanlıkları ile etkilemekte-
dir. Günümüzde malzeme fiziksel
performansı yanında mimarinin
tasarımlara yansıyan yeni eğilim-
lerindeki gelişimleri destekleyen
en yetkin öğesi olarak karşımıza
çıkmaktadır (22).

Doku: Bir mekanın optik dokusu
büyük ölçüde görsel örüntüsüne,
dokunsal dokusu ise insan eliyle fi-
ziksel olarak hissedilebilen öğele-
rine gönderme yapar (22, 26). Me-
kanlardaki yüzeylerin dokuları
mekanı anlatan görsel ve nesnel
unsurlardır. Doku, mekanın görsel
değerlerine büyük ölçüde etki
ederken, mekan-yüzey-malzeme
ilişkisini karakterize eden aynı an-
da iki duyguyu yani; görme ve do-
kunma duygularını harekete geçi-
ren uyarıcı bir iletişim elemanıdır
(27). 

Işık: Sınır ve ışık mekanın karakte-
ristik özelliklerinin tanımlanması
açısından birbirini tamamlayan
kavramlardır. Mekan içerisinde is-
tenilen dinamiği oluşturmak için;
temel bir tasarım bileşeni olan ışı-

ğın nitel ve nicel özelliklerini bil-
mek gerekmektedir. Bu doğrultu-
da oluşturulan mekânsal kurguda
ışık, strüktür, form, hacim gibi un-
surlar ve bir üst düzlemde sınır,
zaman gibi kavramlara bağlı ola-
rak multidisipliner şekilde düşü-
nülmelidir (28). 

4 İÇ MEKAN-MOBİLYA
ETKİLEŞİMİ

İç mekan tasarımlarında kullanıcı
değerleri esas alınarak, iç mekan-
donatı elemanları etkileşiminin en
ideal şekilde ortaya konması ge-
rekmektedir. Bir başka deyişle,
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Resim 3: Hafiflik ve çizgisellikleri
mekandaki boşluğa vurgu yapan bu
sayede görsel akışkanlığı olan geniş

ve sade yaşam alanları sunan
mobilyalar,

http://prefaes.com/?attachment
_id=2036, ziyaret tarihi:09.04.2018)

(32). 



mekanın donatı elemanları ile etki-
leşimi, mekan kullanıcısının varlığı,
özellikleri ve mekandan beklenti-
leri ile değer bulmaktadır. Bu baş-
lık altında günümüz konutlarında
mekan donatı elemanlarından biri
olan mobilyanın mekan ile etkileşi-
mi konusu işlevsellik boyutu ile
ele alınmıştır.

Genel olarak günümüzde daha kü-
çük alanlı konutların kullanımı,
mobilyaların eskisinden farklı ola-
rak daha nitelikli olması gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda
Türkiye’de “mobil hane halkı” ve
“kira konut” kavramları üzerinden
konut içinde kullanılan mobilyala-
rın işlevsellik ve tasarım özellikleri
bakımından zenginleştirilmesi ge-
rekliliği ortaya çıkmıştır.  Mobilya-
da işlevselliğin bu doğrultuda ele
alınmasıyla; eylem alanlarının üst
üste bindirilmesi, mobilyanın farklı
zamanlarda farklı eylemleri ger-
çekleştirebilmesi, mobilyanın kul-
lanılmayan bölümlerine işlev yük-
lenmesi modülerlik, toplanabilir-
lik- boyut değiştirilebilirlik,-depo-
lanabilirlik özellikleri sağlanmıştır
(29). Günümüzde mobilyaların iş-
levselliği konulu bir resim Resim
2’de görülmektedir (30). 

Ayrıca mobilyalar ile ilgili diğer
beklentiler, mekandan mekana ta-
şınmasının kolay olması hafif ol-
ması, estetik olması, üretiminin

basit olması ve mümkün olan en
az malzeme ile üretilmesi olarak
belirtilmektedir (31). Mobilyaya
tasarım özellikleri olarak da iç me-
kan algısını etkileyen özelliklerin
kazandırılması önem kazanmıştır.
Özellikle örneğin dar mekanlarda
mekanın iç hacminin bir bütün ola-
rak algılanmasını sağlamak için
çizgisel ve hafif mobilyalar tercih
edilmektedir. Mobilyaların hafiflik
ve çizgisellikleri mekandaki boşlu-
ğa vurgu yapmakta; bu sayede
görsel akışkanlığı olan geniş, sade
ve özgür yaşam alanları elde et-
mek mümkün olmaktadır. Mobilya
tasarımında ürünü hayata geçiren
malzeme özelliklerinin mekan al-
gısındaki önemi büyüktür. Özellik-
le mobilyanın yüzeyleri insanla fi-
ziksel ve görsel ilişki kuran, dolayı-
sıyla ilk algılanan noktalardır (29).

Resim 3’te hafiflik ve çizgisellikleri
mekandaki boşluğa vurgu yapan
bu sayede görsel akışkanlığı olan
geniş ve sade yaşam alanları 
sunan mobilyalara örnekler 
görülmektedir (32). 

5 SONUÇ VE
DEĞERLENDİRME

İç mekan tasarımcıları tasarlaya-
cakları mekanı kurgularken kulla-
nıcının mekânsal algı ve beklentile-
rini önemsemelidir. Bir başka de-
yişle, tasarımcı belleğinde oluş-
turduğu ve tasarladığı mekanı so-
mut ürüne dönüştürürken, kullanı-
cıya ulaşabilmeli ve kendini ifade
edebilmelidir. Doğru kurgulanmış
mekanlar kullanıcının algılamasını
etkileyerek olumlu davranışsal
tepkilere yöneltecektir. Bu du-
rumda karşımıza mekânsal kalite
kavramı çıkmaktadır. Mekansal
kalite, mekanın gereksinim için ye-
terli olması yeteneği veya meka-
nın kullanıma uygunluğu şeklinde
tanımlanmaktadır.  Mekanın kali-
tesi, kullanıcının hem fizyolojik ge-
reksinmelerini hem de güvenlik,
rahatlık, prestij, sosyal ilişkiler, et-
kinlik, huzur ve güzellik gibi psiko-
sosyal gereksinimlerini karşılaya-
bilmelidir. Mekan kalitesi ile ele
alınması gereken diğer bir konu
mekânsal algı kavramıdır. Mekan-
sal algı mekanın fiziksel değişken-
leri ile psikolojik faktörler arasın-
daki ilişkileri kapsamakta olup,
çevre bileşenlerinin kullanıcı üze-
rindeki toplam etkisi olarak açık-
lanmaktadır. Bir mekanı oluşturan
mobilya, aksesuar, zemin gibi tüm
bileşenlerin görsel etkileri; onların
tasarım öğeleri olan nokta, çizgi,
renk, form ve dokunun uyarıcı
özelliklerinden etkilenerek bunla-
rın her birine anlam yüklemesiyle
oluşmaktadır. 
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Günümüzde iç mekan kurgusunda
tasarımcılar mekânsal kalite ko-
nusu üzerinde durmalıdır. Bu kap-
samda ele alınacak hususlar;  iç
mekan tasarımlarında özellikle kı-
sıtlı ve dar iç mekan düzenlenme-
sinde dönüşebilirliğin uygulanma-
sı, yaşlıların antropometrik ölçü-
lerinin iç mekan tasarımına uygu-
lanması ile yaşlıların iç mekanlar-
da yaşam kalitelerini artırılabile-
ceği tasarımların oluşturulması, iç
mekanda teknolojik ürünler ile do-
natı elemanlarının karşılıklı bir et-
kileşim içerisinde bulunduğunun iç

mekan tasarımcısı tarafından dü-
şünülmesi ve iç mekan tasarım
ögelerinin bu doğrultuda uygun
özellikte seçimidir. Son yıllarda iç
mekan tasarımında minimalizm
akımı ve “Etkileşimli mekan” tasa-
rımı kavramının uygulandığı me-
kanlara rastlamak mümkündür.
Son yıllarda daha küçük alanlı ko-
nutların kullanımı mobilyaların iş-
levsellik ve tasarım özellikleri ba-
kımından zenginleştirilmesi gerek-
liliğini ortaya çıkarmıştır.  

İç mekan kurgusunda yukarıda

açıklanan hususların tasarımcı ta-
rafından önemsenmesi ve değer-
lendirilmesi ideal iç mekan tasa-
rımlarının gerçekleştirilmesi bakı-
mından büyük önem arz etmekte-
dir. İç mekan tasarımlarında kulla-
nıcı-mekan ve mekan-mobilya et-
kileşiminin en iyi şekilde kurgulan-
ması, ideal tasarımcı-kullanıcı ileti-
şiminin ortaya konması ve mekan-
kullanıcı-tasarımcı iletişim döngü-
sünün en uygun şekilde gerçekleş-
tirilmesiyle sağlanmaktadır. Bir
başka deyişle; “Mekan-kullanıcı-
tasarımcı iletişim döngüsü” mode-
li mekan tasarım temasının işlev-
sellik ve estetik boyutuyla hem
kullanıcı hem de tasarımcı tarafın-
dan en iyi şekilde algılanabilmesi-
ne hizmet etmekte olan bir araç
olarak değerlendirilmektedir. Ay-
rıca bu model iç mekan tasarımcı-
nın daha sonraki uygulamalarında
da kullanabileceği kullanıcı psiko-
sosyal değerlerini de içermekte ve
iç mekan tasarımcısının her biten
uygulamada konu ile deneyimini
arttırmaktadır. 
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