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MODÜL

Cam Mozaik Kaplama Çizimi

MODÜLÜN TANIMI

Seçilen desene, uygulanacağı yüzeye ve tercih edilen mozaik
boyutlarına göre çizim kurallarına uygun olarak cam karo
mozaik çizimi öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/16 (+ 40/16 Uygulama tekrarı olmalı)

ÖN KOġUL
YETERLĠLĠK

Cam mozaik kaplamaları çizmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında cam mozaik çizimini kuralına
uygun olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Cam mozaik desen resmini kuralına uygun
çizebileceksiniz.
2. Cam mozaik kesit ve detay resmini kuralına uygun
çizebileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Ortam
Resimhane (resim atölyesi) veya teknik resim çizilebilecek
uygun bir masanın bulunduğu sınıf
Donanım
Proje, resim masası, resim kâğıdı, cam bant, cetvel, gönye,
hesap makinesi, kalem, silgi
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Yapıda maliyet ve estetik, en önemli unsurlardan ikisidir. Uzun ömürlü, güzel
görünümlü (estetik), yalıtım özelliği taĢıyan, temizlenmeye ve bakıma ihtiyacı olmayan
kaplama çeĢidi olmasından dolayı özellikle dıĢ duvar kaplamacılığında son zamanlarda en
çok tercih edilen yapı malzemesi cam mozaiktir. Ancak cam mozaiğin duvar yüzeylerine
doğru uygulanması için önce projelendirilmesi yani çiziminin yapılması gerekir.
Bu modül, BTB olarak da isimlendirilen cam karo mozaik ile kaplanacak duvar
yüzeylerine tasarlanan resim veya Ģeklin ölçekli çiziminin nasıl gerçekleĢtirildiğini
anlatmaktadır.
Modülün sizlere gerekli bilgiyi ve çizim becerisini kazandıracağını biliyor ve baĢarılar
diliyoruz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1

Cam mozaik desen resmini kuralına uygun çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA
AraĢtırma


Çevrenizde cam mozaik ile kaplanmıĢ duvarlarda hangi motif, desen veya
resimlerin tercih edildiğini gözlemleyerek desen seçiminde etken olan hususları;
müteahhit, bina sahibi veya yöneticisi ile irtibat kurarak bilgi toplayınız. Elde
ettiğiniz bilgileri sınıf ortamında diğer arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. CAM MOZAĠK DESEN RESĠMLERĠ
ÇĠZĠMĠ
1.1. Cam Mozaik
ÇeĢitli yüzeylere değiĢik motif, desen veya resimler yapılan bir kaplama Ģeklidir.

1.1.1. Tanımı
Cam mozaiğin ham maddesi, hurda cam ve cam boyasıdır. Hurda camlar, cam
fabrikası veya cam iĢi ile uğraĢan atölye veya fabrikalardan ya da hurda iĢi ile uğraĢanlardan
temin edilir. Elde edilen hurda camlar, kaba pisliklerden temizlenmesi için cam eleğine atılır.
Burada temizlenen camlar, öğütme değirmenlerine alınır. Çapları 0,5 mm civarında olması
için 4,5 –5 saat kadar değirmende öğütülen camlar toz hâline getirilmiĢ olur.
Cam tozu buradan miksere (karıĢtırıcı) konularak belli oranda nemlendirilir. ġayet
renkli mozaik üretilecekse istenilen renk miksere katılır. Nemlendirme iĢlemi prese hazırlık
amacıyla yapılır. Buradan alınan nemli cam tozu presleme silosuna (deposuna) doldurulup
makine ile presleme yapılır. ġekillendirilen cam tozu, presin itme mekanizmasıyla doğrudan
fırın bandı ile fırına gider. Fırın yaklaĢık 20 m uzunluğundadır. ġekillenmiĢ cam mozaik bu
mesafeyi 19 dakikada kat eder ve piĢerek yarı mamul hâlini alır.
Yarı mamul hâldeki cam mozaik içerisinde imalat hatası (kırık veya boyutları farklı)
olanlar ayıklanması ve dizginin yapılması için mamul eleğine atılır. Belirlenen resim, desen
veya Ģekil önce ölçekli olarak resim kâğıtlarına çizilir. Mozaik boncuklarının (tanelerinin)
düzgün sıralanabilmesi için 32x32cm ölçülerinde plastik kalıplara çizimde belirtilen renkler
sırasına uygun olarak tersten yerleĢtirilir ve üzerine yapıĢtırıcı sürülerek 31x31 cm
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ölçülerindeki kraft kâğıdına veya fileye yapıĢtırılır. YapıĢtırma iĢleminden sonra kurutma
kalıplarında kurumaya bırakılır. Kuruyan mozaikler seri numaralarına göre paketlenerek
kullanım yerine sevk edilir.
Malzeme prizini almıĢ kaba sıva üzerine özel yapıĢtırıcısı ile kâğıt kısmı dıĢa gelecek
Ģekilde yapıĢtırılır. YapıĢtırma iĢi sonunda kâğıt kısmı yüzeyden ıslatılarak çıkartılır. Cam
mozaik derzleri, özel derz dolgu malzemesi (fuga) ile doldurulur. Kaplama iĢlemi bittikten
sonra sulandırılmıĢ asit ile yüzey yıkanır ve silinir.

1.1.2. Desen ġekilleri
Ġstekler doğrultusunda her renk ve desende cam mozaik üretimi mümkündür.
Resimlerin ayrıntılarının mozaikte istenilen netlikte oluĢturulabilmesi için mozaik boyut
seçimine dikkat etmek gerekir. Zira mozaik boyutları 13x13 mm, 15x15 mm, 16x16 mm,
17x17 mm, 20x20 mm, 25x25 mm, 38x38 mm ve 50x50 mm üretilebilmektedir. Her firma
ürettiği mozaik tanesine (boncuğuna) ve desenlere farklı isimler veya kodlar vermektedir.
Genel olarak panolar, havuz bordürleri, balkon göbekleri, kuĢak desenleri, çini desenleri ve
değiĢik dizgi çeĢitleri Ģeklinde isimlendirmeler yapılmaktadır (Resim 1. 1-2-3-4-5-6-7-8-9).

Resim 1.1: Cam mozaik örnekleri

Resim 1.2: Boncuk cam mozaik örnekleri
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Resim 1.3: DeğiĢik boyut ve renklerde cam mozaik örnekleri

Resim 1.4: Cam mozaik dizi örnekleri
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Resim 1.5: Cam mozaik dizi örnekleri

Resim 1.6: Cam mozaik dizi örnekleri
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Resim 1.7: Cam mozaik bordür kuĢak örnekleri
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Resim 1.8: Cam mozaik bordür kuĢak örnekleri

Resim 1.9: Cam mozaik tek parça pano örnekleri (ağlayan kız ve çiçek)
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1.1.3. Çizim Uygulamaları
Cam mozaik ile istenilen desen veya resim üretici firmanın kataloğundan
seçilebileceği gibi yeni bir modelin veya resmin mozaik Ģeklinde yapılması da istenebilir.
Kaplama uygulaması; genellikle dıĢ cephelerde, iç duvar yüzeylerinde veya su ile sürekli
temas hâlinde bulunulan havuz, banyo vb. yerlerde gerçekleĢtirilmektedir. Seçilen desenin
veya resmin binanın kullanım amacına uygun olması ayrıca dikkat edilmesi gereken bir
husustur. Cephede kapı, pencere gibi boĢlukların arasına bordür desenleri, balkon veya daha
geniĢ alanlarda pano, göbek gibi uygulamalar yapılır. Pano veya göbeklerdeki görüntünün
net algılanabilmesi veya ifade edilebilmesi için küçük boyutlardaki mozaik tercih
edilmelidir. Mozaik kaplanacak alan projesi üzerinde veya binadan ölçüler alarak m2 olarak
hesaplanır. Çizim uygulamalarında aĢağıdaki iĢlem basamakları takip edilir.

Çizilecek kısımların seçimi

Cam mozaik uygulamalarında kaplama yapılacak bütün yüzeylerin ölçüleri, bina
üzerinden veya binaya ait proje üzerinden alınarak belirlenir. Pano, göbek veya tablo
yapılacak yerler tespit edilir. Bu yerlere ait mozaik çizimi yapılır. Diğer bölümler için tercih
edilen diziye ait bir örnek çizilmesi yeterli olur.
Resim 1.10‟da görülen 6x12 cm ölçülerindeki fotoğraf, Samsun Atakum Endüstri
Meslek Lisesi ana giriĢ yan duvarı üzerine 310x620 cm ölçülerinde cam karo mozaik olarak
yapılmıĢtır. Uygulamada, resmin oluĢturulması için 13 mm, diğer yüzeylerin kaplanmasında
ise 15 mm boyutlarındaki mozaik tercih edilmiĢtir. Modül yazımında Atatürk‟ün Kocatepe
silüeti mozaik çizimi için örnek olarak seçilmiĢtir.

Resim 1.10: Atatürk’ün Kocatepe fotoğrafı (6x12 cm)
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Çizim ölçeği seçimi



Teknik resimde kullanılabilen ölçekler; 1/1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20 ve 1/50 gibi
küçültme ve 2/1, 5/1, 10/1 gibi büyültme ölçekleridir.
Çizim için A3 (297x420 mm) resim kâğıdını tercih ettiğimizden, 310x620 cm
ölçülerindeki resmin A3 kâğıda çizilebilmesi için 1/20 küçültme ölçeğini
kullanmak uygun olacaktır. Çizim çalıĢma alanı:



Gerçek boyut / ölçekliğin paydası = ölçekli boyut
Bu durumda resim:
310/20=15,5 cm geniĢlik ve 620/20=31 cm yüksekliğinde olur.


GörünüĢ kısımlarının çizimi



AyrılmıĢ alana Atatürk‟ün Kocatepe fotoğrafının cam mozaik olarak
uygulanmıĢ hâli (Resim 1.11).

Resim 1.11: Atatürk’ün Kocatepe sülietinin cam mozaik uygulaması gerçekleĢtirilmiĢ duvar
yüzeyi



Resim 1.11‟deki silüetin gerçekleĢtirileceği duvar yüzeyinde ölçüler 310x620
cm‟dir. Bu durumda 1/20 ölçeğinde çalıĢılacak alan 15,5x31 cm olduğuna göre
resim bu ölçülere gelene kadar büyütülür ve resim masasına yapıĢtırılır
(Resim1.12).
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Resim 1.12: 15,5 x 31 cm boyutlarında büyütülmüĢ resmin masaya yapıĢtırılması



Cam mozaiğin yapıĢtırıldığı kraft kâğıdı 31x31 cm ve ölçek 1/20 olduğuna göre
masaya yapıĢtırılan resim üzerinde H veya F kodlu kurĢun kalemle çalıĢılmak
üzere 31/20=1,55 cm‟lik kareler oluĢturulur (ġekil 1.13).

Resim 1.13: BüyütülmüĢ resim üzerinde karelerin oluĢturulması



Ölçekli olarak çizilmiĢ kareler koordine edilir (ġekil 1.14).
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Resim 1.14: Karelerin koordine edilmesi

12

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Resim 1.15‟teki 62x62 cm ölçülerinde verilen cam mozaik desen Ģeklini sizin
belirleyeceğiniz bir ölçekte, iĢlem basamaklarını takip ederek çizim tekniğine
uygun olarak çiziniz.

Resim 1.15: Cam mozaik desen uygulaması

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ġeklin ölçeğini seçiniz.
 Resmi ölçeğe uygun olarak
büyültünüz.
 BüyültülmüĢ olan resmi, resim
masasına yapıĢtırınız.
 Resmi ölçeğine uygun karelere
bölünüz.
 Karelere bölme iĢlemini uygun
kalem kullanarak gerçekleĢtiriniz.
 Kareleri koordine ediniz.

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 Çizilecek cam mozaik desen Ģekli için gerekli
olan malzeme, araç gereçleri hazırlayınız.
 Uygun ölçek büyüklüğünü belirleyiniz.
 Karelerin büyüklüğünü Ģekle göre koordine
ediniz.
 Bölünen karelere çizimin kolay olması için
rakam ve harf veriniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1.

ġeklin ölçeğini seçtiniz mi?

2.

Resmi ölçeğe uygun olarak büyülttünüz mü?

3.

BüyültülmüĢ olan resmi, resim masasına yapıĢtırdınız mı?

4.
5.

Resmi, ölçeğine uygun karelere böldünüz mü?
Karelere bölme iĢlemini uygun kalem
gerçekleĢtirdiniz mi?
Kareleri koordine ettiniz mi?

6.

Hayır

kullanarak

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

14

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Mozaik kaplanacak yüzeylerin ölçülmesi yalnızca projesi üzerinde gerçekleĢtirilir.

2.

( ) Mozaik kaplanacak yüzeylerin tamamının resmi ölçekli olarak çizilmelidir.

3.

( ) Resim, desen veya panolar kaplanacak binanın kullanılıĢ amacına göre
seçilmelidir.

4.

( ) Cam mozaik ölçüleri, seçilen desenin kolay ve hızlı yapılması için büyük boyutta
olanları seçilmelidir.

5.

( ) Genel desen (dizi) Ģekilleri üretici firmanın katalogundan veya istekler
doğrultusunda yeni çizilerek oluĢturulabilir.

6.

( ) Seçilen desen veya resim çizim ölçeğine uygun olarak büyütülür.

7.

( ) Ölçeğe göre büyütülmüĢ resim 40 cm karelere bölünür.

8.

( ) Karelere bölünerek çizilmiĢ desen resmi koordine edilmelidir.

9.

( ) Cam mozaik resmi çiziminde 1/2 ölçeğine 13 mm‟lik hücre 2,6 cm çizilmelidir.

10.

( ) 1/5 ölçeğinde 60 cm gerçek ölçü 12 cm olarak çizilmelidir.

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 bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
Amaç

AMAÇ

Uygun ortam sağlandığında verilen proje ve resimlerden yararlanarak cam mozaik
kesit ve detay resimlerini kurallarına uygun çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Mozaik uygulamasında kesit ve detay resimlerinin niçin çizilmesi gerektiği
konusunda araĢtırma yapınız. AraĢtırma sonuçlarını sınıfta arkadaĢlarınızla
tartıĢınız.



Uygulaması yapılmıĢ resimlerde kesit ve detay resimlerini inceleyerek çizimde
kullanılan ölçek ve çizgi tekniği hakkında araĢtırma yaparak sonuçlarını sınıf
ortamında tartıĢınız.

2. CAM MOZAĠK KESĠT VE DETAY
RESĠMLERĠ ÇĠZĠMĠ
2.1. Cam Mozaik Kesiti
Cam mozaik kaplama yapılacak yüzeyin, kaplama yapılmadan kalınlığını ve yüzeyde
nasıl duracağını görmek için yapılan çizimlerdir.

2.1.1. Tanımı
Sıvacılık mesleği inĢaat imalatında ince iĢçilik sınıfına girer. Cam mozaik ise daha
fazla inceliği ve dikkatli çalıĢmayı gerektirmektedir. Gerek mozaik kaplama ustalarının
gerekse mozaik atölye veya fabrikalarında çalıĢan dizgi iĢçilerinin “Acaba burası nasıl
olacak?” sorusunu sordurmayacak netlikte çizim yapılması gerekir. ĠĢte bu soruların
oluĢmaması için kesit ve detay resimleri çizilir.

2.1.2. Desen ġekilleri
Cam mozaikler çeĢitli boyutlarda ve değiĢik en kesitlere sahip olarak
üretilebilmektedir. ġekil 2.1 ve 2.2‟de 15mm‟lik, ġekil 2.3‟te 18‟mm‟lik, ġekil 2.4‟te 20
mm‟lik mozaik desen ve en kesit örnekleri görülmektedir.
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ġekil 2.1: 15 mm’lik kabartmalı yüzeyli
mozaik desen ve en kesiti örneği

ġekil 2.2: 15 mm’lik altıgen yüzeyli mozaik
desen ve en kesiti örneği

ġekil 2.3: 18 mm’lik mozaik desen ve en kesiti örneği

ġekil 2.4: 20 mm’lik mozaik desen ve en kesiti örneği
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2.1.3. Çizim Uygulamaları
Öğrenim faaliyeti-1‟de çizim örneğini verdiğimiz Atakum Endüstri Meslek Lisesi ana
giriĢ yan duvarı üzerinde uygulaması yapılmıĢ olan Atatürk‟ün Kocatepe silüeti mozaik
çizimi planından A – A ve B – B kesiti alındığında:


Çizim ölçeğinin belirlenmesi

Resim kâğıdına görünüĢ gerçek ölçülerinde çizilemeyeceğine göre küçültme ölçeği
kullanılması gerekir. ÇalıĢılacak yüzeyin en büyük ölçüleri 946x870 cm olduğuna göre 1/20
ölçeği çizim için uygundur. Böylece 946/20=47,3 cm ve 870/20=43,5 cm çizilecektir.


GörünüĢ kısımlarının çizimi

Resim kâğıdını (aydinger) masaya gergin olarak yapıĢtırınız (ġekil 2.5).

ġekil 2.5: Resim kâğıdının masaya yapıĢtırılması

Cam mozaik uygulaması yapılacak resim alanını 1/20 ölçeğinde „H‟ kurĢun kalemi ile
çiziniz (ġekil 2.6).
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ġekil 2.6: Kâğıt üzerinde resim alanının çizilmesi

Cam mozaik uygulaması yapılacak duvar yüzeyinin görünüĢe giren harpuĢta
kenarlarını çiziniz (ġekil 2.7).

HarpuĢta Çizgisi

ġekil 2.7: GörünüĢe giren harpuĢta kenarlarının çizilmesi

GörünüĢe giren yağmur oluğunu çiziniz (ġekil 2.8).
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HarpuĢta Çizgisi

ġekil 2.8: GörünüĢe giren yağmur oluğunun çizilmesi

Resmin etrafındaki kuĢak çizgileri duvar kenarından 10 cm içeride baĢlayacak ve
kuĢak kenarlarını 10 cm olacak Ģekilde (1/20 ölçeğinde çalıĢıldığına göre) 310/20=15,5 cm
ile 620/20=31 cm iç çerçeve çizgileri ve 330/20=16,5 cm ile 640/20=32 cm dıĢ çerçeve
çizgileri olarak çiziniz (ġekil 2.9).

ġekil 2.9: Kenar kuĢaklarının çizimi

Resim yerleĢtirilecek alanı mozaik kalıbı boyutlarında ve 1/20 ölçeğinde (31/20=1,55
cm) karelere bölünüz (ġekil 2.10).
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ġekil 2.10: Resmin yerleĢtirileceği alanın karelere bölünmesi

Resmin dıĢında kalan ve mozaik ile kaplanacak diğer alanı mozaik kalıbı ölçülerinde
(31/20=1.55 cm) karelere bölünüz (ġekil 2.11).

ġekil 2.11: Resmin dıĢında kalan duvar yüzeyinin karelere bölünmesi

A-A kesit yeri gösterme çizgisini çiziniz (ġekil 2.12).
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ġekil 2.12: A-A kesit yeri gösterme çizgisinin çizilmesi

B-B kesit yeri gösterme çizgisini çiziniz (ġekil 2.13).

ġekil 2.13: B-B kesit yeri gösterme çizgisinin çizilmesi



Kesilen kısımları çizimi

GörünüĢ resmi üzerinde gösterilen A-A kesit yeri gösterme çizgisinden yararlanarak
1/20 ölçeğinde A-A kesit resmini çiziniz. Çizimde duvar kısımlarını kalın B kalemi ile diğer
çizgileri HB kalemi ile çiziniz (ġekil 2.14).
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ġekil 2.14: A-A kesit resminin çizimi

GörünüĢ resmi üzerinde gösterilen B-B kesit yeri gösterme çizgisinden yararlanarak
1/20 ölçeğinde B-B kesit resmini çiziniz. Çizimde duvar kısımlarını kalın B kalemi ile diğer
çizgileri HB kalemi ile çiziniz (ġekil 2.15).
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ġekil 2.15: B-B kesit resminin çizilmesi
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Ayrıntıların çizimi

A-A Kesit resmi üzerinde sıva ve mozaik yerleĢtirilecek yerlerin ayrıntılarını ölçeğine
uygun çiziniz (ġekil 2.16).

ġekil 2.16: A-A kesiti üzerinde ayrıntıların çizilmesi
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B-B Kesit resmi üzerinde sıva ve mozaik yerleĢtirilecek yerlerin ayrıntılarını ölçeğine
uygun çiziniz (ġekil 2.17).

ġekil 2.17: B-B kesiti üzerinde ayrıntıların çizilmesi



Taramaların Yapımı

A-A kesit resmi üzerinde duvar, sıva ve mozaik malzemelerini tarama yaparak
birbirinden ayrı malzemeler olduğunu gösteriniz. Tarama sırasında 2H kurĢun kalem
kullanınız (ġekil 2.18).
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ġekil 2.18: A-A kesit resmi üzerinde taramaların yapılması

B-B Kesit resmi üzerinde duvar, sıva ve mozaik malzemelerini tarama yaparak
birbirinden ayrı malzemeler olduğunu gösteriniz. Tarama sırasında 2H kurĢun kalem
kullanınız (ġekil 2.19).

ġekil 2.19: B-B kesit resmi üzerinde taramaların yapılması



Ölçülendirme Yapımı

ġekil üzerinde önce yatay doğrultuda iç ölçülendirme yapınız (ġekil 2.20).
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ġekil 2.20: Yatay doğrultuda iç ölçülendirmenin yapılması

ġekil üzerinde düĢey doğrultuda iç ölçülendirme yapılması Ģeklin yamuk (trapez)
olmasından dolayı uygun değildir. Dolayısıyla düĢey ölçülendirme Ģeklin her iki kenarından
yapılmalıdır. Bu doğrultuda düĢey ölçülendirmeyi yapınız (ġekil 2.21).
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ġekil 2.21: DüĢey doğrultuda ölçülendirmenin yapılması
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A-A ve B-B kesitinin ölçülendirmesini yapınız (ġekil 2.22).

ġekil 2.22: A-A ve B-B kesit resimlerinin ölçülendirmenin yapılması
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Duvar yüzeyinde resmin yapılacağı bölümün ölçülendirmesini yapınız (ġekil 2.23).

ġekil 2.23: Panoya (silüetin gelecegi yer) ait ölçülendirmenin yapılması
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Yazı ve rakamların yazımı

Çizilen resim üzerinde yazılacak yazı ve rakamlar Ģeklin büyüklüğüne uygun
olmalıdır. Resimde kullanılan değiĢik kalınlıktaki çizgilerin hangi malzemeyi ifade ettiğini
yazarak belirtiniz (ġekil 2.24, ġekil 2.25).

ġekil 2.24: ġeklin üst bölümlerine yazı ve rakamların yazılması

ġekil 2.25: ġeklin alt bölümlerine yazı ve rakamların yazılması
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Çizdiğiniz resmi çinileyiniz. Çinileme iĢlemi sırasında duvar çizgilerini orta kalem
(0,4) ile, kesilen duvar yerlerini ve kesit çizgilerini kalın kalem (0,6) ile ve diğer çizgileri
ince kalem (0.15 veya 0,2) numaralı rapido kullanarak çiziniz.

2.2. Cam Mozaik Detayı
2.2.1. Tanımı
Sırlar, ayrıntılarda gizlidir. Dolayısıyla cam mozaik çiziminde hatalara yer vermemek
için ölçekli çalıĢma sırasında net ifade edilemeyen yerlerin daha iyi anlatılabilmesi, çizimi
okuyacak kimselerin veya uygulayıcıların kafasında soru oluĢmayacak netlikte algılaması
gereklidir. Çizimde net okunamayan, ifade edilemeyen bölümlerin büyütülerek çizilen
resimlerine detay resimleri denir.

2.2.2. Desen ġekilleri
Cam mozaik ile istenilen desenin elde edilmesi mümkündür. Cam mozaik taneleri ve
bunlara ait modeller tasarlayıcının yaratıcılığı ile ilgilidir. Resim 2.1 ve Resim 2.2‟de değiĢik
desen Ģekilleri verilmiĢtir.

Resim 2.1: Mozaik tanesi (boncuk) desen örnekleri

Resim 2.2: DeğiĢik cam mozaik detay örnekleri
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2.2.2. Çizim Uygulamaları
Öğrenme faaliyeti-1‟de örneğini verdiğimiz Atatürk‟ün Kocatepe silüetine ait detay
resimlerinin çizimi mozaik kalıplarında her hücreye gelecek mozaik boncuk tanelerinin
sıralamasını görmek ve resmi oluĢturmak cam mozaik uygulamasının en önemli
aĢamalardandır.


Çizilecek kısımların seçimi

Koordine edilmiĢ resimde A,B,C,D,E,F,G,H,I,Ġ olmak üzere düĢeyde 10 adet ve
1,2,3,…20 olmak üzere yatayda 20 adet mozaik kalıp hücresi vardır. Bu durumda
10x20=200 adet hücre olduğu hesaplanmıĢ olur. Resimden de anlaĢılacağı üzere 200 adet
hücre için detay resmi çizmeye gerek yoktur. Çünkü resmin fonunu oluĢturan yerler için bir
detay örneği çizilmesi yeterli olur (ġekil 2.26).

ġekil 2.26: Koordine edilmiĢ resimde fon ve resim hücreleri
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Çizim ölçeği seçimi

Hücrelerin ölçüleri 31x31cm olduğuna göre, detay resminin çizilmesi için kullanılması
gereken ölçek 1/2 olabileceği gibi, 1/1 ölçeği yani gerçek ölçü tercih edilmesi imalat
sırasında hataların en aza indirilmesi için uygun olur.


Çizilecek kısımların seçimi

Detay resminin çizilmesi için belirlenen ölçek 1/1 olduğuna göre 40x40 boyutlarında
aydınger kâğıdı çizim için uygun olur. Kâğıdı resim masasına gergin olarak yapıĢtırınız ve
cam mozaik kalıp kenarları çiziniz (ġekil 2.27).

ġekil 2.27: Resim kâğıdının masaya yerleĢtirilerek kalıp kenarının çizilmesi
Resimdeki fon olan hücreler için bir örnek çizim yeterli olur. Resim olan hücreler için tek tek
her hücrenin detay resimleri çizilmek zorundadır.



Ayrıntıların çizimi

Çizilen cam mozaik kalıp alanına, mozaik boncuğu ölçüleri 13 mm olduğuna göre 1,3
cm aralıkla boncuk gelecek yerleri çiziniz (ġekil 2.28).
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ġekil 2.28: Boncuk hücrelerinin çizilmesi

Çizilen hücreleri numaralandırınız. (ġekil 2.29)

ġekil 2.29: Boncuk hücrelerinin numaralandırılması



Taramaların yapımı

Resimde fon olarak tanımlanan yerlere ait bir hücre örneği çizilerek boncuk (mozaik
tanesi) gelen yerleri uygun renkte kuru boya kullanılarak renklendiriniz (ġekil 2.30).
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ġekil 2.30: Resimde fon olarak tanımlanmıĢ yerlere ait örnek hücre

Resmin parçası olarak görülen hücrelere ait bütün detayları ölçeğine ve sırasına uygun
olarak çiziniz. Bunun için G2 hücresinden baĢlayarak detay resmini tarayınız (ġekil 2.31).

ġekil 2.31: G2 hücresine ait detay resmi



Sıralamayı koordine edilmiĢ resim üzerinden H2-F3-G3 H3 E4 gibi takip
ederek sırasıyla detay resimlerini çizerek taramalarını uygun kuru boya
kullanarak çiziniz (ġekil 2.32, ġekil 2.33).
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ġekil 2.32: F5 hücresinin detay resminin çizilerek taranması

ġekil 2.33: Detay resminin çizilerek taranması



Ölçülendirme yapımı

Detay resmi çizilip taramalar yapıldıktan sonra hücrelerin önce yatay ölçülendirmesini
yapınız (ġekil 2.34).
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ġekil 2.34: H6 hücresinin detay resminin yatay ölçülendirmesi

Yatay ölçülendirme yapıldıktan sonra, düĢey ölçülendirmeyi yapınız (ġekil 2.35).

ġekil 2.35: H6 hücresinin detay resminin düĢey ölçülendirmesi



Yazıların Yazımı

Detay resimlerinde her hücrenin kodu A8 - E6 - H13 gibi yazılmalıdır (ġekil 2.36).
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ġekil 2.36: H6 hücresinin detay resmi üzerinde yazılarının yazılması

Bütün hücrelere ait detay resimleri tamamladıktan sonra panonun kenar kuĢaklarının
detaylarını çiziniz.
Resim için kullanılan boncuk 13x13 mm, kenar kuĢaklarında kullanılan boncuk 15x15
mm‟dir. Çizimde takip edilecek iĢlem sırası resim detaylarının çizimindeki gibidir. Kenar
kuĢağın sol üst köĢe detayını çiziniz (ġekil 2.37). Kenar kuĢak detayı ara detayını çiziniz
(ġekil 2.38).

ġekil 2.37: Kenar kuĢak detayı sol üst köĢe
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ġekil 2.38: Kenar kuĢak ara detayı



Resme ait bütün detay paftaları yan yana getirildiğinde aĢağıdaki görüntü elde
edilmiĢ olur (ġekil 2.39).

41

ġekil 2.39: Bütün detay resimlerinin yan yana gelmesiyle oluĢan görüntü
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
ġekil 2.40‟ta ölçüleri verilen cam mozaik resmin;

YerleĢtirilecek duvarı belirleyeceğiniz bir ölçekte yatay ve düĢey kesit yeri
gösterme çizgisini görünüĢ resmi üzerinde çizerek kesit resmini çiziniz.

ġekil 2.40: Cam mozaik desen uygulanması yapılmıĢ duvar yüzeyi

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ġeklin ölçeğini seçiniz.
 Resmin ölçeğine uygun kâğıt
kesiniz.
 Resim kâğıdını masaya gergin
olarak yapıĢtırınız.
 Ölçekli olarak duvar yüzeylerini
çiziniz.
 Resmin duvar yüzeyindeki yerini
belirtiniz.
 ġekil 2.40‟da verilen resmin
üzerinde kesit yeri gösterme
çizgisini çiziniz.
 Resmi
cam
mozaik
kalıp
boyutlarında karelere bölünüz.
 Ölçülendirmeleri yapınız.
 Gerekli taramaları yapınız.
 Yazı ve rakamları yazınız.
 Resmi çinileyiniz.

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 Çizim için gerekli malzeme, araç gereçleri
hazırlayınız.
 Çizimi uygulayacağınız yüzeye göre
tasarlayınız.
 Kesit çizgisinin geçeceği yerleri ve bakıĢ
yönünü belirtiniz.
 Bölünen
kareleri
rakam
ve
harfle
isimlendiriniz.
 Teknik resim kurallarına uygun ölçülendirme
yapınız.
 Teknik resim kurallarına uygun tarama
yapınız.
 Uygun kalınlıktaki kalemlerle çinileme
iĢlemini yapınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

ġeklin ölçeğini seçtiniz mi?
Resmin ölçeğine uygun kâğıt kestiniz mi?
Resim kâğıdını masaya gergin olarak yapıĢtırdınız mı?
Ölçekli olarak duvar yüzeylerini çizdiniz mi?
Resmin duvar yüzeyindeki yerini belirttiniz mi?
Resim üzerinde kesit yeri gösterme çizgisi çizdiniz mi?
Resmi cam mozaik kalıp boyutlarında karelere böldünüz mü?
Ölçülendirmeleri yaptınız mı?
Gerekli taramaları yaptınız mı?
Yazı ve rakamları yazdınız mı?
Resmi çinilediniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1. (

) GörünüĢü çizilen mozaik ile kaplanmıĢ duvarın içyapısı hakkında bilgi vermek için

kesit resmi çizilir.
2. (

) Kesit resmi görünüĢ resmi üzerinde gösterilen yerlerden yararlanılarak çizilir.

3. (

) GörünüĢ resmi çizim ölçeği 1/50 ise kesit resmi ölçeği 1/5 olmalıdır.

4. (

) Kesit resimlerinde bütün çizgiler kalın olmalıdır.

5. (

) GörünüĢ resimlerinde çok kalın çizgiler kullanılmalıdır.

6. (

) Ayrıntılı iç ve dıĢ ölçülendirmeler yapılmalıdır.

7. (

) Taramalar malzeme cinsine uygun gösterilmelidir.

8. (

) Yazılar ve ölçülendirmeler çizimden önce yazılmalıdır.

9. (

) Detay resimleri plan üzerinde gösterilerek 1/50 ölçeğinde çizilir.

10. (

) Detay resimlerinde tarama yapılmaz.

11. (

) Detay resimlerinde kotlu ölçülendirme yapılır.

12. (

) Detay resimlerinde çizgisel ölçülendirmeler yapılır.

13. (

) Detay resimlerinde malzemeler gerçek yapısına ve ölçeğine uygun çizilir.

14. (

) Çizilen detay resimlerinde, resmin nereye ait olduğunu ve ölçeğini belirtmek

gerekir.
15. (

) Mozaik taramaları uygun renkte kuru boya ile yapılmalıdır.

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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.

45

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME


AĢağıda Ģekli verilen 62x62 cm ölçülerinde cam mozaik desenin, sizin
belirleyeceğiniz bir ölçekte görünüĢ, kesit ve detay çizimlerini tekniğine uygun
olarak çiziniz.

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

ġeklin ölçeğini seçtiniz mi?

2.

Resmi, ölçeğe uygun olarak büyülttünüz mü?

3.

BüyültülmüĢ olan resmi, resim masasına yapıĢtırdınız mı?

4.
5.
6.

Resmi ölçeğine uygun karelere böldünüz mü?
Karelere bölme iĢlemini uygun kalem kullanarak gerçekleĢtirdiniz
mi?
GörünüĢü kâğıt üzerine çizdiniz mi?

7.

Ölçekli olarak duvar yüzeylerini çizdiniz mi?

8.

Resmin duvar yüzeyindeki yerini belirttiniz mi?

9.

Resim üzerinde kesit yeri gösterme çizgisi çizdiniz mi?

10.

Resmi cam mozaik kalıp boyutlarında karelere böldünüz mü?

11.

Kâğıt üzerine kesit resmini çizdiniz mi?

12.

ġeklin detay ölçeğini seçtiniz mi?

13.

Ölçeğe uygun kâğıt kestiniz mi?

14.

Ölçekli olarak resmin kenarlarını çizdiniz mi?

15.

Kenar çizgileri içine boncuk ölçülerine göre mozaik karelerini
çizdiniz mi?

16.

Numaralandırmayı yaptınız mı?

17.

Gerekli taramaları uygun kuru boya kalemi kullanarak yaptınız
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Evet

Hayır

18.

mı?
Ölçülendirmeleri yaptınız mı?

19.

Gerekli taramaları yaptınız mı ?

20.

Yazı ve rakamları yazdınız mı?

21.

Resmi çinilediniz mi?

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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

YanlıĢ

2

Doğru

3

Doğru

4

YanlıĢ

5

Doğru

6

Doğru

7

YanlıĢ

8

Doğru

9

YanlıĢ

10

Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

YanlıĢ

4

YanlıĢ

5

YanlıĢ

6

Doğru

7

Doğru

8

YanlıĢ

9

YanlıĢ

10

YanlıĢ

11

YanlıĢ

12

Doğru

13

Doğru

14

Doğru

15

Doğru
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