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ÖZET
Sosyal yaşamda önemli yeri olan yemek odası mobilyalarının optimum kullanımını sağlamada etkili olan
faktörler, ergonomikliği, fonksiyonelliği ve tüketicinin psikolojik yapısı dikkate alınarak Ankara'da değişik
semtlerde ikamet eden farklı gelir grubundan toplam 150 aile ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak
yapılan bir anket baz alınarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda konutsal mekanlarda
kullanılan mobilyaların ancak iyi ve doğru bir şekilde seçimi ile bireylerin fiziksel konforunun en yüksek
düzeye ulaştırılabileceği ileri sürülmüş ve buna bağlı olarak bireylerin psikolojik yaklaşımlarının gerek
mobilya seçiminde ve gerekse de mobilyaların mekanlara yerleştirilmesinde oldukça önemli olduğu
belirlenmiştir. Yapılan bu çahsma ile bireylerin güvenle ve uzun süre kullanabilecekleri sağlam ve dayanıklı
mobilyaları alarak yaşam kalitelerini arttırmak istedikleri ortaya çıkmıştır. Buna bağlı kalınarak konutsal
mobilyaların satın alımında mekan türüne ve burada yaşayan bireylerin gösterebileceği kişisel davranış
şekline uygun kaliteyi gerçekleştirecek bazı kontrol uygulamaları önerilmiştir.
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THE CONSUMER PREFERENCES FOR DINNING ROOM AND THE CONTROL METHODS
FOR SUPPLYING THE QUALITY
ABSTRACT
All the affected factors in proper using of the furniture of the residential rooms where the social active life is
daily maintained was investigated for the functional ability and economically designing of the furnitures and
the psychological behaviours of the people on the base of the face to face questinnaire which was carried out
in Ankara by some 150 families those who represent differenet income groups that living various subway.
According to the findings, it was stated that to live in comfort the physical comfort of the people could only
be increased to the top level if the residential furnitures selected correctly. From this, it was also noticed that
the psychological behaviour of the people is the most important factor for either selection of the furnitures or
decorating the residential rooms. Therefore, some suggestions which may give good explanations for the
criterion in determination the right furnitures with in minimal disruption that is depended upon the
precedence to the personality were presented.
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