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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Dekoratif Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Dekoratif Ürünlerde Mozaik 

MODÜLÜN TANIMI 
Tekniğine uygun olarak dekoratif mozaik yapmanın  

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 
Teknik Resim-Sanat Tarihi modüllerini baĢarmıĢ olmak 

 

YETERLĠLĠK Dekoratif ürünlerde mozaik yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam sağlandığında, dekoratif ürünlerle ilgili mozaik 

uygulamalarını yöntem ve tekniğine uygun temiz iĢçilikle 

hatasız yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Dekoratif ürünlerin biçimsel ve yapısal özelliklerini 

değerlendirerek, ilgili yüzeylere özgü, ilginç, eğlenceli 

tasarımlama sürecini baĢlatabileceksiniz. 

2. Yüzey özelliğinin gerektirdiği nitelikte mozaik dizimini, 

yöntem ve tekniğine uygun olarak yerine getirebilecek 

siniz. 

3. Mozaik gereçleri arası boĢlukların doldurulması, yüzey 

tutuculuğu ve montaj iĢlemlerini gerçekleĢtirebilecek 

siniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Resim veya tasarım atölyesi ortamı 

Donanım: Düz çalıĢma masaları, eskiz kâğıdı, resim kâğıdı, 

çeĢitli çizim kalemleri, gönye, cetvel, çeĢitli mozaik taĢları, 

çakıl taĢları, boncuk, deniz kabuğu vb. taĢ dokusu 

yaratabilecek malzemeler, dolgu malzemeleri, yapıĢtırıcı 

malzemeler, mozaik filesi, kraft kâğıtları, harç karma kapları, 

farklı ölçülerde spatulalar, sünger ve bezler, taĢ ve cam kesme 

aletleri, iĢ önlükleri 

Ayrıca iĢ güvenliği ile ilgili ekipmanları 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili 

değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendirecek 

siniz. 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-

cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi 

ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

YaĢanılan mekânı güzelleĢtirme isteği insanlık tarihi boyunca daima var olmuĢtur. 

Günümüzde,  birçok farklı malzemeden oluĢan amacına uygun çok değiĢik dekoratif ürünler 

üretilmektedir. 

 

Mozaik; iç ve dıĢ mimaride, objeler üzerinde, parklarda, meydanlarda ve bahçelerde, 

kalıcı ve dekoratif bir uygulama olarak göze çarpan çok eski bir tarihin, derin bir kültürün ve 

çok farklı yorumların sonunda günümüze ulaĢmıĢ ve değerini bulmuĢ özel bir sanat dalıdır. 

 

Bu modül sayesinde; dekoratif ürünlerde, farklı yüzeylerde mozaik uygulamaları ile 

ilgili bilgi sahip olabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Ġlgili kaynaklardan saptadığınız  dekoratif  ürünlerin biçimsel ve yapısal özelliklerini 

değerlendirerek ilgili yüzeylere özgün, ilginç, eğlenceli tasarımlama sürecini takip ederek 

mozaik tekniğin ile dekoratif ürünlerin yüzeylerini mozaik ile süsleyebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

AĢağıdaki araĢtırmaları yapmanız öğretilecek faaliyeti daha kolay kavramanızı 

sağlayacaktır: 

 

  Çevrenizdeki kaynak kiĢilerle görüĢerek, 

  Çevrenizdeki dekoratif ürünler üzerine yapılmıĢ olan mozaikleri inceleyerek, 

 Mozaik ile ilgili kitap, katalog ve broĢürlerden örnekleri inceleyerek, 

 Yerel Ağ’dan (Ġnternet’ten) konu ile ilgili siteleri araĢtırınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1. YAPIM RESMĠ 
 

Yapım resmi (uygulama resmi): Bir tasarımın yüzeye uygulanmasında kullanılan, 

kontur çizgileri ile oluĢturulan uygulama resminin Ģablondur. Uygulamanın bir baĢkası 

tarafından yapılacağı da düĢünülerek ya da uygulama sırasında problem yaĢanmaması için 

yapım resminin kusursuz olarak tam ölçüde hazırlanması gerekir. Bu Ģablonlar 

oluĢturulurken resim kâğıdına çizilmiĢ resmi -milimetrik kâğıtlar- aydınger üzerine 

aktarılmalıdır. 

 

1.1. Dekoratif Ürünler 
 

Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici öğelere dekoratif ürün adı 

verilir. Bu öğeler kullanım amaçlarına uygun olarak farklı teknik ve uygulamalar ile 

Ģekillendirilir. 

 

Ġnsanlar yaĢantılarını çeĢitli mekânlar içinde geçirir. Bu mekânlar, yapılıĢ amaçlarına 

uygun olmalı, kullanıcı isteklerine cevap vermeli ve onlara gerekli konfor düzeyini 

sağlamalıdır. Mekâna anlam veren mobilya ve aksesuarlardır. Mobilyalar ve aksesuarlar ile 

mekânlar yatak odası, mutfak, banyo, yemek odası, çocuk odası Ģeklinde anlam kazanır. 

Mekân içindeki donatı elemanları, kiĢi ihtiyaç ve eylemlerine göre kurulmalıdır. Duvar 

kolon, kapı, pencere gibi yapı elemanları kadar, donatı, aksesuar gibi mekânsal elemanlar da 

mekân oluĢturmada çok etkili rol oynar. Bir mekânı renk, doku bütünlüğü, görsel bütünlük 

ve kullanım açısından mobilyalar, dekoratif objeler ve donatı elemanları daha güçlü ve 

anlamlı yapar. Seçilen bu ögeler mekânın yapısına, tarihine ve özelliklerine uygun olmalıdır. 

 

1.1.1. Ġç - DıĢ Aksesuarlar  
 

Kullanıma yönelik veya dekoratif amaçlı kullanılan ürünlerdir. Ġç ve dıĢ mekânlara 

görsel zenginlik verir. 

 

Toprak, cam, metal, PVC, ahĢap ve kompozit malzemelerden elde edilen genelde 

dekoratif amaçla üretilen her türlü ürünleri kapsar: bahçe aksesuarları, büyük boyutlu 

saksılar, vazolar vb. ürünlerdir. 

 

1.1.2. Hediyelik Ve ĠĢlevsel Dekoratif Ürünler 
 

Hediyelik eĢya dükkânlarında yüzlerce hatta binlercesine rastlamak mümkündür. 

Hediyelik eĢya baĢlı baĢına bir sektördür. Kendine özel tasarımı, biçimi, renkleri, kullanımı 

ve sunumu ile dikkat çeker. Hediyelik eĢyalar hem iĢlevsel hem de dekoratif özellikli 

olabilir. Hediyelik eĢyalar hazır bulunanlarının dıĢında kendimiz de tasarlayıp farklı 

malzemelerden üretebiliriz. 

 

Akla ilk gelenler;  çerçeveler, vazolar, saksılar, kutular, mumluklar, Ģamdanlar, 

aynalardır. 
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Mekânlara fonksiyonellik ve görsel zenginlik kazandırmak için kutu, saksı, mutfak 

gereçleri ve çerçevelerde de mozaik süsleme uygulamaları yapılır.  

    

Resim 1.1: Mozaik saksı 

 

Resim 1.2: Mozaik tepsi 
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Resim1.3: Mozaik ayna çerçevesi 

1.2. Malzeme-Form ĠliĢkisi 
 

Mozaik yapımında malzeme ve renk seçimleri yapılarak uygulamaya baĢlanır. Mozaik 

tekniği, tabelalar, paneller veya resim çerçeveleri gibi düz ve iki boyutlu yüzeylerde 

kullanabileceğimiz gibi lamba gövdesi, saksı vb. üç boyutlu nesnelerde de kullanılabilir.  

 

Mozaik yapımında kullanılabilecek taĢları yapay mozaik taĢlar ve doğal mozaik taĢlar 

olarak iki ana kısma ayrılabilir. Yapay mozaik taĢlar; btb mozaik taĢlar, altın ve gümüĢ 

mozaik taĢlar, parlak btb mozaik taĢlar, boncuk mozaik taĢlar, üçgen mozaik taĢlar, smalti 

taĢlar olarak ayrılır. Doğal mozaik taĢları; mermer mozaik taĢlar ve çakıl taĢlar olarak ayrılır. 

 

Resim1.4: Doğal mozaik taĢları 
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Resim1.5: Yapay mozaik taĢları 

1.3. ĠĢlevsel Özellikleri  
 
ĠĢlev / diğer bir adıyla fonksiyon, en basit tanımı ile ortaya konan ürünün bir amaca 

hizmet etmesidir. Dekoratif ürünler yaĢanılan mekâna güzellik ve estetik kazandırmak amacı 

ile kullanılmaktadır. Bu ürünler estetik iĢlevlerinin dıĢında günlük yaĢamlarımızı 

kolaylaĢtırıp düzenleyen (saklama kutuları, gazetelikler, ayna çerçeveleri, tepsiler vb.) 

nesnelerde olabilir.  Biçim ve iĢlev bir bütünlük içinde olmalıdır. Bu doğrultuda kullanıma 

yönelik ürünlerde iĢlevsellik büyük öneme sahip olmakla birlikte, yaratıcılığın getirdiği 

süslemelerde, ürüne güzellik katacaktır. 

 

Resim1.6: Mozaik Ġle SüslenmiĢ ĠĢlevsel Dekoratif Ürünler 
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1.4. Yüzeye Resim Kopyalama Yöntemleri 
 

Mozaik uygulama, alanın ve tekniğin özelliğine göre farklı Ģekillerdeki yüzeye 

aktarılır. Mozaik çalıĢılacak resim, desen,  uygulama yapılacak yüzeye çizilir. Bu çizimi 

uygulayıcı kendisi serbest elle yapacağı gibi karbon kâğıdı kullanarak da yüzeye aktarabilir.  

 

Resim1.7: resmin yüzeye aktarılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda hazırladığınız tasarımı yüzeye düzgün Ģekilde 

kopyalayacaksınız.  

 

Kullanılan araç gereçler: KurĢun kalem, renkli kalemler, kâğıt, silgi,  teknik çizim 

malzemeleri. 

ĠĢlem Basamaklar Öneriler 

 ĠĢ sürecinizi planlayınız. 
 Planlamanızı doğru Ģekilde yaparak 

zamanınızı verimli kullanabilirsiniz.  

 Tasarımınıza uygun olarak çizim 

malzemelerinizi, sarf 

malzemelerinizi hazırlayınız.  

 Malzemelerinizi hazırlayarak sistemli ve 

düzenli çalıĢabilirsiniz. Bu Ģekilde çalıĢarak 

çıkabilecek olumsuzlukları önleyebilirsiniz ve 

verimli çalıĢa yapabilirsiniz. 

 Uygulama yapacağınız formu 

yüzey özelliklerine uygun olarak 

hazırlayınız. 

 Yüzeyin teknik özelliklerine ve 

kullanacağınız malzemeye göre temizleme ve 

hazırlık iĢlemlerini gerçekleĢtirirseniz 

çalıĢmanızda daha baĢarılı sonuçlar elde 

edebilirsiniz. 

 Mozaik kompozisyonunu eskiz 

kâğıdına geçiriniz.  

 Eskiz kâğıdına kompozisyonunuzu geçirirken 

ölçeklendirme yöntemiyle büyültme-küçültme 

yapabilirsiniz.   

 

 

Resim 1.8: Eskiz kâğıdına çizim 

 Tasarımınıza uygun olarak 

kompozisyonunuzu yüzeye 

aktarmak için gerekli çizim 

tekniklerini uygulayınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 1.9: Tasarımı yüzeye aktarma 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X )  iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli ürün araĢtırması yaptınız mı?  
 

2. Tasarım ortamını oluĢturdunuz mu?  
 

3. Yeterli sayıda taslak oluĢturdunuz mu?  
 

4. Uygun taslağı seçerek yüzeyi uygulamaya hazır hâle getirdiniz 

mi? 
 

 

5. Kompozisyonunuzu kaydırmadan yüzeye geçirdiniz 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 
AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

 

1. (   ) Mekânlara fonksiyonellik ve görsel zenginlik kazandırmak için kutu, saksı, 

mutfak gereçleri ve çerçevelerde de mozaik süsleme uygulamaları yapılır. 

 

2. (   ) ĠĢlev, diğer bir adıyla fonksiyon, en basit tanımı ile ortaya konan ürünün bir 

amaca hizmet etmemesidir. 

 

3. (   ) Projeksiyon,  fotokopi makinesi, ozalit gibi araçlarla da tasarım eskizleri istenilen 

ölçülerde büyütülüp küçültülebilir. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız 

 

4. Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici öğelere……………………… 

………adı verilir. 

 

5. Tasarım ve uygulama çalıĢmalarında teknik analizler yapıldıktan sonra, uygulama 

aĢamasında çizimlerin, renklerin, kesimlerin, katlamaların ya da diğer iĢlemlerin 

örtüĢmesi ve hatasız uygulama yapılmasını sağlayan rehber iĢaretlere…………denir. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Hazırlayacağınız tasarım ile yüzey özelliğinin gerektirdiği nitelikte mozaik dizimini, 

yöntem ve tekniğine uygun olarak yerine getirebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

Sevgili öğrenci, aĢağıdaki araĢtırmaları yapmanız öğretilecek faaliyeti daha kolay 

kavramanızı sağlayacaktır. 

 

  Çevrenizdeki konu ile ilgili kaynak kiĢilerle görüĢerek, 

 Mozaik dizim yöntemlerini içeren kaynak ve örnekleri inceleyerek, 

 Renk, doku geçiĢlerini içeren mozaik örneklerini inceleyerek, 

 Konu ile ilgili,  Yerel Ağ (Ġnternet) sitelerini inceleyerek ön bir çalıĢma yapınız. 

 

2. MOZAĠK DĠZĠMĠ 
2.1. Mozaik Dizim Yöntemleri 

 

Mozaik dizim yöntemleri, klasik yöntem ve taĢıyıcı gereç kullanılarak yapılan 

dizimler olarak ikiye ayrılır. 

 

2.1.1. Klasik Dizim Yöntemi (Doğrudan Yöntem) 
 

Direkt mozaik dizim tekniğinde ahĢap, mdf, seramik, cam, pleksi glass, metal vb. 

yüzeylere mozaik tutkalı, silikon, seramik harcı gibi yapıĢtırıcılar kullanılarak uygulama 

yapılacak zemine resim çizilir ve mozaik taĢları , (Cam, mermer, çakıl taĢı vb.) direk olarak 

yapıĢtırılır. Daha sonra sıva harcı ile taĢların aralarına dolgu yapılır. 

 

Daha ileri klasik dizim tekniğinde ise mozaik taĢları yüzeye yayılan çimento ya da 

harç içerisine gömerek de istenen resme uygun doğrudan uygulanabilir. Bu tekniğe Ravenna 

tekniği de denir 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Klasik (doğrudan) dizim yöntemleri 

2.1.2. TaĢıyıcı Gereç Üzerine Dizim Yöntemleri 
 

 Kraft Kağıdı Üzerine Dizim Yöntemi 

 

Bu metot, seçilen nesneye tutkal ile bütün mozaiği transfer etmeden önce mozaik 

taĢları, kraft kâğıdına tutkal ile yapıĢtırılır. Bu teknikte, parçaların yüzüne yapıĢtırıcı sürülür. 

Mozaik taĢları kâğıda yapıĢtırılıp tutkal kuruduktan sonra dikkatli bir Ģekilde uygulama 

yüzeyine taĢınır. Sabitleme iĢlemi bittikten sonra ıslak bir sünger yardımı ile taĢların 

üzerindeki kâğıt, ıslatılarak çıkartılır. Bu yöntem ayrıca büyük parçaların konumlandırılması 

için en iyi metot olarak bilinir. Pazıl Ģeklinde çalıĢılarak parçalar birleĢtirilir.  

 

Resim 2.2: TaĢların ambalaj kâğıdına (Kraft) yapıĢtırılması 
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Resim 2.3: Mozaik TaĢlarının Tasarlanan Yere YapıĢtırılarak Ambalaj Kâğıdını 

Kaldırma ĠĢlemi 

 File Üzerine Dizim Yöntemi 

 

TaĢıyıcı gereç üzerine dizim yöntemlerinden bir diğer yolu  file üzerinde çalıĢmaktır. 

Genellikle daha ayrıntılı resimleri mozaiğe dönüĢtürülürken ve antik mozaik kopyaları 

yaparken kullanılır. Bu teknikte tüm detaylar gözünüzün önündedir. Bir resim seçilir, istenen 

büyüklükte bastırılır, eğer fotokopide görünmeyen çizgiler varsa üzerlerinden geçilir. 

Ardından resmin üzeri tamamen streç filmle kaplanır.  Sonra üzerine file kaplanarak 

kenarlarından tutturulur. Bundan sonra tüm mozaik taĢları file üzerine mozaik tutkalı 

kullanılarak yapıĢtırılır. Ġyice kuruması beklenir.  

 

Tamamlandığında streç filmin fileye yapıĢmadığını ve kolayca ayrıldığını görülür. 

Sonrasında mozaik boyutlarında bir ahĢap ya da mdf kestirilerek mozaik çalıĢma file ile 

beraber gerçek yüzey üzerine monte edilir. Kuruduğunda ise derz iĢlemi yapılır. Yani derz 

çimentosu ile taĢların arasındaki boĢluklar doldurulur.  

  

Resim 2.4: File Üzerine Dizim Yöntemi 
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1.2.3. KarıĢık Yöntem 
 

KarıĢık dizim tekniğinde farklı boyutlarda ve özeliklerde taĢlar kullanılabilir. 

Yapılmak istenen formun çizgisel özelliklerine uygun Ģekillerde taĢlar tercih edilebilir. 

Boncuklar, çakıl taĢları, deniz kabukları, fayans parçaları vb. birçok farklı özellik ve 

ölçüdeki materyal kullanılabilir. 

 

Resim 2.5: KarıĢık Dizim Tekniği 

 

Resim 2.6: KarıĢık Dizim Tekniği 

1.2.4. Konturel Dizim 
 

Mozaiğin yapılacağı yüzey üzerindeki en geniĢ sınırları belirlenir. Bu Ģekildeki dıĢ 

kontur çizgiler çizilmiĢ olur. DıĢ konturlar belirlendikten sonra taĢ dizim iĢlemi baĢlar. 

Konturların içi, tekniğe uygun olarak tasarıma göre taĢlarla doldurulur. 
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Resim 2.7: Konturel Dizim 

2.2. Uyum ve GeçiĢler 
 

Mozaik çalıĢmanın albenisi ve güzelliği, taĢların titizlikle yerleĢtirilmesinin yanı sıra 

seçilen ve kullanılan doğal taĢların renk uyumları ile resmin konusu doğrudan ilgilidir. 

Hazırlanan taĢlar önceden yapılmıĢ tasarımın renk ve doku geçiĢlerine tamamen bağlı 

kalınarak yüzeye yapıĢtırılır. 

 

Resim 2.8: Renk geçiĢleri 

2.2.1. Açık Koyu Etkisi 
 

Mozaik parçalarının diziliĢleri değiĢik üslupları beraberinde getirmiĢ, gerçekçi 

betimlemelerde renk tonlarına göre mozaik seçimi önem kazanmıĢtır.  Koyu renkten açık 

renge geçiĢler yumuĢak bir Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢ, üçüncü boyut ise tonlamalara önem 

verilerek yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Üsluplarda gerçekçilik ya da doğallık aranmadığı zaman  

tonlamalar önemini yitirmiĢtir. 
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Mozaiğin duvar ve örtü sistemlerine uygulanmasında bazı teknik sorunlar ile 

karĢılaĢılmıĢtır,  karanlıkta kalan mozaik panolarındaki parçalar ıĢığı alabilecek biçimde özel 

olarak dizilmiĢlerdir. Ġmgeyle izleyici arasındaki iletiĢimin kurulabilmesi için yüksekte ve 

eğik yüzeylerdeki figürlerin diziliĢleri bakıĢ açısına, uzaklığa ve ıĢık durumuna göre 

ayarlanmıĢtır. Uzaklık renk diziliĢ ve seçimlerini de etkilemiĢ, bu amaçla izleyiciden uzak 

olan mozaik panolarında parlak ve canlı renkler kullanılmıĢtır. 

 

Resim 2.9: Mozaikte Açık-Koyu Etkisi 

2.2.4. Doku ( Dizim ve Derz Dokusu ) 
 

Tasarıma uygun olarak seçilen taĢlar görsel farklılık yaratmak için farklı büyüklük ve 

dokuda olabilir. TaĢların dizilimi tekniğe uygun yapılır ve sabitleme iĢlemi gerçekleĢtikten 

sonra dolgu iĢlemi gerçekleĢtirilir. Dolgu malzemesi, seçilen mozaik malzemesine uygun 

özellik taĢımalı, malzemenin karakterini ve dokusunu bozmayacak nitelikte, özenle 

seçilmelidir. Tasarım özelliğine uygun olarak dolgu malzemesi renklendirilerek mozaik 

çalıĢmalarında dokuda birliği sağlar. 

 

Resim 2.10: Dizim ve derz Dokusu 
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2.3. Sabitleme 
 

Sabitleme iĢlemi her aĢamada büyük önem taĢır. Klasik yöntem ve taĢıyıcı gereç 

kullanımı ile yapılan dizim esnasında iĢlemler büyük titizlikle yapılmalıdır. Tasarıma uygun  

mozaik malzemesinin harca gömülme iĢleminde dikkatsiz çalıĢma sonucunda oluĢan hatalar, 

büyük oranda malzeme, iĢ gücü ve zaman kaybına sebep olacaktır. Harcın donma süresi 

kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. Bir taĢın tasarım, renk uyumu 

atlanarak hatalı Ģekilde harca gömülmesi ve harcın donması, uygulayıcıyı geri dönüĢü zorlu 

bir yola sokacaktır. TaĢıyıcı gereç kullanımında yapıĢtırıcılar, kuvvetli, taĢı kâğıda 

yapıĢtıracak nitelikte, su ile kolay temizlenebilir, leke bırakmayacak özelliklere sahip 

olmalıdır.  Klasik yönteme göre yapılan dizimlerde de aynı Ģekilde uygulama yapılacak 

yüzeye ve kullanılacak mozaik malzemesine uygun yapıĢtırıcılar kullanılmalıdır. YapıĢtırıcı 

malzeme kuvvetli ve leke bırakmayacak ürünler arasından seçilmelidir. 

 

Resim 2.11: Sabitleme 

2.4. Derz BoĢlukları 
 

Mozaik dizim iĢlemleri yapılırken her taĢın arasında 2 mm’den az olmamak üzere 

boĢluk bırakılır. Bırakılan bu boĢluklar arasına kullanılacak dolgu malzemesi ile bütünleme 

iĢlemi yapılır. Tasarıma göre derz boĢlukları çok daha geniĢ bırakılabilir. Derz boĢlukları 

bazı çalıĢmalarda eĢit bırakılırken bazı çalıĢmalarda bu eĢitlik uyum sağlayacak Ģekilde, 

geniĢ ve dar olarak tasarlanabilir.  



 

 19 

 

Resim 2.12: Derz boĢlukları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda hazırladığınız tasarıma uygun malzemeleri 

kullanarak mozaik dizim yöntemlerinden uygun olanını kullanarak dizimi gerçekleĢtirerek 

açık koyu tonlamasını yapabileceksiniz. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Kontrplak, yapıĢtırıcı, mozaik taĢları, cam vb. 

malzemeler, taĢ ve cam kesim araçları. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Seçtiğiniz dizim yöntemine 

göre hazırlık yapınız. 

 

 

Resim 2.13: Malzeme ve araç gereçler 

 Yüzeye yapıĢtırıcı sürünüz. 
 Yüzey hazırlıklarını yaparak uygulama esnasında 

çıkabilecek aksilikleri ortadan kaldırabilirsiniz 

 Mozaik malzemelerinizi 

yüzeye tasarıma uygun 

olarak yapıĢtırınız. 
 

Resim 2.14: Mozaik dizimi 

 Dizimi tamamlana 

çalıĢmanın gerçek yüzeye 

aktarılması 
   

Resim 2.15: Mozaik gerçek yüzeye aktarılması 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Renk geçiĢlerini tasarımınıza 

uygun olarak yapınız. 

 

Resim 2.16: Renk geçiĢleri 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X )  iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Araç gereç ve malzemelerinizi eksiksiz hazırladınız mı?  
 

2. Yüzeye ve mozaik malzemenize uygun yapıĢtırıcıyı uygulama 

alanına sürdünüz mü? 
 

 

3. Mozaik malzemelerinizi tasarımınıza ve seçtiğiniz yönteme 

göre dizim yaptınız mı? 
 

 

4. Tasarımınıza uygun olarak açık koyu geçiĢlerini yaptınız mı?   
 

 

 

 

 

 

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 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Mozaik dizim yöntemleri; klasik yöntem ve taĢıyıcı gereç kullanılarak yapılan 

dizimler olarak ikiye ayrılır. 

2. (   ) Derz boĢlukları bazı çalıĢmalarda eĢit bırakılırken bazı çalıĢmalarda bu eĢitlik 

uyum sağlayacak Ģekilde, geniĢ ve dar tasarlanabilir. 

3. (   ) Mozaik dizim iĢlemleri yapılırken her bir taĢın arasında 2 mm’den az olmamak 

üzere boĢluk bırakılır. 

4. (   ) Tasarıma uygun olarak seçilen taĢların dizilimi tekniğe uygun yapıldıktan ve 

sabitleme iĢlemi gerçekleĢtikten sonra temizleme iĢlemi yapılır. 

5. (   ) Tasarım özelliğine uygun olarak dolgu malzemesi renklendirilerek mozaik 

çalıĢmalarında dokuda birliği sağlar.  

6. (   ) Mozaik çalıĢmanın albenisi ve güzelliği, taĢların titizlikle yerleĢtirilmesinin yanı 

sıra seçilen ve kullanılan doğal taĢların renk uyumları ile ilgili değildir. 

7. (   ) Klasik yöntem, pazıl Ģeklinde, büyük parçaların konumlandırılması için en iyi 

metot olarak bilinir. 

8. (   ) TaĢıyıcı gereç kullanımında kullanılan yapıĢtırıcılar, kuvvetli, taĢı kâğıda 

yapıĢtıracak nitelikte, su ile kolay temizlenebilir nitelikte, leke bırakmayacak 

özelliklere sahip olmalıdır. 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda verilen bilgiler ile mozaik gereçleri arası boĢlukların 

doldurulması, yüzey tutuculuğu ve montaj iĢlemlerini gerçekleĢtirebileceksiniz. 

 

 

 

 

AĢağıdaki araĢtırmaları yapmanız öğretilecek faaliyeti daha kolay kavramanızı 

sağlayacaktır. 

 

 Derz malzemeleri ile ilgili yapı marketlerden ön araĢtırma yaparak, 

 Yapılan örnek çalıĢmalardan dolgu iĢlemi ile ilgili inceleme yaparak, 

 Dolgu malzemesinin yüzeyden temizlenme iĢlemini Yerel Ağ’dan( Ġnternet’ten 

) araĢtırarak ön bilgi sahibi olarak materyal toplayınız. 

 

3. DERZLEME ( BOġLUKLARIN 

DOLDURULMASI.) 
 

3.1. Derz Malzemesi 
 

Mozaik çalıĢmalarına uygulanan derzleme iĢlemi mozaik taĢlarının bir arada 

durmasını sağlar, taĢların zamanla düĢmesini engeller. Aynı zamanda çalıĢmaya mozaik 

etkisi katar. ÇalıĢmanın pürüzsüz olması ve kesik cam parçalarının zarar vermesini 

engellemesi açısından da önemli bir iĢlemdir. 

 

Mozaik derzi; farklı derz aralıklarına göre tasarımda değiĢkenliğe imkân verir. 

Mozaik taĢı ile kaplanmıĢ yüzeye bütün bir görünüm vermek amacıyla taĢlar arasındaki 

boĢlukları doldurur ve yükseklik farklılıklarını ortadan kaldırır.  

 

Kullanılan derz dolgu malzemesi elastik davranıĢ göstererek kaplamadaki gerilme 

hareketlerini karĢılayabilir nitelikte, suyun aĢındırıcı etkilerine dayanıklı ve su itici özellikte 

olmalıdır aksi hâlde derzlerde oluĢan çatlaklardan kaplama altına sızan su, kıĢın donarak 

hacim genleĢmesi ile kaplamayı uygulama yüzeyinden ayırabilecek gerilme kuvvetlerine 

sebep olabilir. Kullanılan derz dolgu malzemesinin bu gerilme farkları altında gerekli 

dayanımı gösterebilecek yüksek performanslı derz dolgu malzemesinden olmalıdır.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Mozaik derzi 

Derz dolgu malzemeleri, kimyasal yapılarına göre iki ana kategoride 

değerlendirilebilir. 

 

3.1.1. Çimento Esaslı Seramik YapıĢtırıcılar 
 

Çimento esaslı toz derz dolgu malzemesi, harcı uygun miktarda su veya baĢka bir sıvı 

ile karıĢtırılmasından oluĢur. Özel performans gerektirmeyen standart tipteki uygulamalar da 

kullanılabilir. Büyük düz yüzeyli mozaiklerle çalıĢılıyorken toz fayans yapıĢtırıcılarda 

kullanılabilir. Toz yüzeye dökülür. YumuĢak bir fırça ile mozaiklerin arasındaki boĢluklara 

yayılır. Ardından plastik sprey ĢiĢesi ile uygulama alanına su püskürtülür. Düzgün bir sonuç 

elde etmek için iĢlem tekrarlanır. 

 

3.1.2. Silikon Esaslı yapıĢtırıcılar 
 

Ġki veya daha fazla bileĢenden oluĢan derz dolgu malzemesi, bileĢenlerin birbiriyle 

uygun miktarlarda karıĢtırılmasıyla kullanıma hazırlanır. Özel performans gerektiren, 

çevresel zorlamalara maruz kalacak tipteki uygulamalarda kullanılır. 

 

3.2. Derz Uygulama AĢamaları 
 

YapıĢtırıcı yeteri kadar sertleĢmeden derz dolgu uygulamasına geçilmemelidir. Derz 

dolgu iĢlemine, yapıĢtırma iĢleminden sonra kullanılan yapıĢtırıcı tipinde belirtilen minimum 

derz verme süresi sonunda geçilmelidir. Derz boĢlukları temizlenmelidir. Uygulama 

yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb. arındırılmalı, düzgün ve sağlam olmalı, çok kuru ya da 

terleme yapacak durumda olmamalıdır.  Sırsız veya emiciliği yüksek yüzeylerde derz dolgu 

iĢlemine geçmeden evvel derz boĢlukları nemli bir sünger ile ıslatılmalıdır. Direk güneĢ 

ıĢığına maruz kalmıĢ ve fazla ısınmıĢ yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce su serpme 

yöntemi ile yüzey nemlendirilerek yüzey sıcaklığı düĢürülmelidir. 
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3.2.1. Harç Hazırlama 
 

Derz malzemesi hazırlanırken derz uygulanacak çalıĢmanın büyüklüğüne göre bir 

miktar derz harcı plastik bir kaba konur, içine çalıĢmanın rengine uygun, istenilen renkte 

akrilik boya ve su katılarak topaklar kalmayacak Ģekilde karıĢtırılır. Kıvamının akıcı 

olmaması gerekir, boĢluklara uygulanamayacak kadar sert de olmamalıdır. 

 

Resim 3.2: harç hazırlama 

3.2.2. Sıvama ve Temizleme 
 

Hazırlanan harç spatula yardımıyla veya elle mozaik taĢlarının arasındaki boĢluklar 

dolacak Ģekilde mozaik çalıĢmasına uygulanır. Düzgün olmayan veya üç boyutlu yüzeyler 

için en uygun yöntem harcı palet bıçağı ile sürmektir. GeniĢ ve düzgün zeminlerde harç, 

mala veya spatula yardımı ile yüzeye sıvanır. Harç mozaiklerin arasındaki boĢluklara eĢit 

olarak girecek Ģekilde sıvanır. 

 

Fazla harcı henüz nemli bir bez veya sünger yardımı ile temizlenir.  Mozaik için 

üretilmiĢ çoğu derz harcı sert kıllı bir tırnak fırçasıyla ovalanarak kolaylıkla giderilebilir. 

Çimento harçları ve çimento esaslı yapıĢtırıcılar, muhtemelen zımpara kullanmanızı 

gerektirecek, daha sert bir iĢlemle temizlenir. Bir miktar seyreltik hidroklorik asidi yüzeye 

sürerek kurumuĢ çimentoyu çözmek daha hızlı sonuç elde edilmesini sağlar ancak zehirli 

gazlar açığa çıktığından bu iĢlem açık alanda yapılmalıdır. Asit, kurumuĢ çimentoyu 

çözdükten sonra mozaiğin yüzeyini bol suyla yıkamak gerekir.  Zımpara ile çalıĢırken 

maske, asit ile çalıĢırken de maske, gözlük ve eldiven kullanmayı ihmal etmemek gerekir. 
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Resim 3.3: Sıva harcı ile dolgu yapımı 

 

Resim 3.4: Temizleme 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıda verilen bilgiler doğrultusunda hazırladığınız tasarımı, uygun malzeme ve 

mozaik dizim yöntemlerinden uygun olanını kullanarak dizimi gerçekleĢtirecek, açık / koyu 

tonlamasını yapabileceksiniz. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Kontrplak, yapıĢtırıcı, mozaik taĢları, cam vb. 

malzemeler, mozaik filesi, taĢ ve cam kesim araçları, ambalaj kâğıdı 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Dolgu malzemenizin özelliğine göre 

belirtilen ölçülerde su ve derz 

malzemenizi hazırlayınız. 

 

Resim 3.5: Derz hazırlama 

 Mozaik parçalarının ara boĢluklarını 

doldurunuz. 

 

Resim 3.6: Dolgu iĢlemi 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yüzeyi ıslak sünger yardımı ile 

temizleyiniz. 

 

Resim 3.7: Temizleme iĢlemi 

 Fırça yardımı ile bitim iĢlemini 

gerçekleĢtiriniz. 

 

Resim 3.8: Temizle iĢlemi 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X )  iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Araç gereç ve malzemelerinizi eksiksiz hazırladınız mı?  
 

2. Derz harcınızı malzeme özelliğine göre uygun kıvamda 

hazırladınız mı? 
 

 

3. Mozaik aralarını hazırladığınız derz ile homojen olarak 

doldurdunuz mu?  
 

 

4. Temizleme iĢlemini yaptınız mı?   
 

 

 

 

 

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 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Mozaik derzi; farklı derz aralıklarına göre tasarımda değiĢkenliğe imkân verir. 

2. (   ) Derz malzemesi belirtilen ölçüde temiz su ile karıĢtırılarak akıcı kıvamda dolgu 

hazırlanır. 

3. (   ) Derzlerin temizlenmesi esnasında;  zımpara ile çalıĢırken maske, asit ile çalıĢırken 

de maske, gözlük ve eldiven kullanmayı ihmal etmemek gerekir. 

4. (   ) Derzler tamamen kuruduktan sonra temizlenir. 

5. (   ) Dayanıklılığın artması ve daha pürüzsüz bir görüntü için mozaikler derz harcıyla 

kaplanır. 

6. (   ) Kullanılan derz dolgu malzemesi elastik davranıĢ göstererek kaplamadaki gerilme 

hareketlerini karĢılayabilir nitelikte, suyun aĢındırıcı etkilerine dayanımlı ve su itici 

özellikte olmalıdır. 

7. (   ) YapıĢtırıcı yeteri kadar sertleĢmeden derz dolgu uygulamasına geçilebilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AraĢtırma ve uygulama sonuçlarınızı değerlendirerek donatı yüzeyleri için bir tasarım 

oluĢturunuz. Uygulanmak üzere iĢlem basamaklarını takip ederek bir sunum projesi 

hazırlayınız ve aĢağıdaki ölçütlerine göre çalıĢmanızı değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Mozaik tasarımınızı uygulayacağınız yeri tespit ettiniz 

mi?   

2. Farklı  tasarım eskizleri yaptınız mı?   

3. Eskizleriniz üzerinde renk analizleri yaptınız mı?   

4. Mozaik dizim yönteminizi belirleyerek araç gerecinizi 

hazırladınız mı?   

5. Mozaik dizimini malzeme ve yüzeye uygun olarak 

yaptınız mı?   

6. Derz harcını uygun ölçüde hazırladınız mı?   

7. Mozaik aralarını homojen olarak doldurdunuz mu?   

8. Temizleme iĢlemini yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1.  Doğru 

2.  YanlıĢ 

3.  Doğru 

4.  Dekoratif Ürünler 

5.  Kros 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1.  YanlıĢ 

2.  Doğru 

3.  Doğru 

4.  YanlıĢ 

5.  Doğru 

6.  YanlıĢ 

7.  YanlıĢ 

8.  Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1.  Doğru 

2.  YanlıĢ 

3.  Doğru 

4.  YanlıĢ 

5.  Doğru 

6.  Doğru 

7.  YanlıĢ 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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