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AÇIKLAMALAR 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Dekoratif Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Donatı Yüzeylerde Mozaik 

SÜRE 40/32 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, uygun ortam sağlandığında mimari yüzeylere mozaik 

uygulama yöntem ve tekniklerini temiz işçilikle hatasız 

yapabilecektir. 

Amaçlar 

1. Donatı yüzeylerle( mobilya tablaları, pano, şömine, 

havuz, seperatör, çevre ve bahçe öğeleri vb.) ilgili mozaik 

uygulama sürecini başlatabilecektir. 

2. Yüzey özelliğinin gerektirdiği nitelikte mozaik dizimi, 

yöntem ve tekniğine uygun olarak yerine getirebilecektir. 

3. Mozaik gereçleri arası boşlukların doldurulması, yüzey 

tutuculuğu ve montaj işlemlerini gerçekleştirebilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı ve bu ortamda bulunan çizim masası, 

Donanım: Eskiz kâğıdı, resim kâğıdı, 0,5 kalem, gönye, 

cetvel, renklendirme araç ve gereçleri, bilgisayar, çeşitli taşlar, 

dolgu malzemeleri, yapıştırıcı malzemeler, mozaik filesi, taş 

ve cam kesme aletleri 

Ayrıca iş güvenliği ile ilgili ekipmanlar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı ( çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

 

Mozaik sanatı, yüzyıllardan beridir, değişik renklerdeki pişirilmiş sert toprak, taş, cam 

ve mermer parçalarının harçla duvar, taban gibi yerlere belirti bir desen veya şekil hâlinde 

tespit edilmesiyle elde edilen yüzey işleme tekniği olarak kullanılmıştır.  Önceleri çizgiler 

hâlinde işlenen mozaik, sonradan insan ve hayvan resimlerini çizmede bir usul olarak 

kullanıldı. Hristiyan dünyasının ilk çağlarında mozaik ana sanat dalı hâline geldi.  

 

 İslam mimarisinde pek çok caminin duvarlarında çeşitli çini işlemeleri vardı. İslam 

dünyasındaki çinicilik mozaik sanatının en ideal hâlidir.  

 

Yaşanılan mekânı güzelleştirme isteği insanlık tarihi boyunca daima var olmuştur. 

Günümüzde,  birçok farklı malzemeden oluşan amacına uygun çok değişik dekoratif ürünler 

üretilmektedir. 

 

Mozaik, iç ve dış 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 sonucu günümüze ulaşmış ve değerini bulmuş özel bir sanat dalıdır. 

 

Bu modül sayesinde; donatı yüzeylerde( mimari yüzey ) mozaik uygulamaları ile ilgili 

sahip olabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 

 

 

İlgili kaynaklardan saptadığınız donatı yüzeylerle (Mobilya Tablaları, Pano, Şömine, 

Havuz, Seperatör, Çevre ve Bahçe Öğeleri vb.) İlgili mozaik uygulama sürecini 

başlatabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

Sevgili öğrenci, aşağıdaki araştırmaları yapmanız öğretilecek faaliyeti daha kolay 

kavramanızı sağlayacaktır. 

 

  Çevrenizdeki konu ile ilgili kaynak kişilerle görüşerek, 

  Çevrenizdeki donatı elemanları üzerinde yapılmış olan mozaikleri inceleyerek, 

 Mozaik ile ilgili kitap, katalog ve broşürlerden örnekleri inceleyerek, 

 İnternetten konu ile ilgili siteleri araştırarak, 

 

1. YAPIM RESMİ 

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

kontur çizgileri ile oluşturulan uygulama resminin şablondur. Uygulamanın bir başkası 

tarafından yapılacağı da düşünülerek ya da uygulama sırasında problem yaşanmaması için 

yapım resminin kusursuz olarak tam ölçüsünde hazırlanması gerekir. Bu şablonlar 

oluşturulurken resim kâğıdına çizilmiş resim milimetrik kâğıtlar, aydınger üzerine 

aktarılmalıdır. 

 

1.1. Donatı Yüzeyler 
 

İnsanlar yaşantılarını çeşitli mekânlar içinde geçirirler. Bu mekânlar, yapılış 

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

düzeyini sağlamalıdır. Mekân içindeki donatı elemanları, kişi ihtiyaç ve eylemlerine göre 

kurulmalıdır. Duvar, kolon, kapı, pencere, mobilya,  havuz, bahçe zeminleri, kemerler, nişler 

gibi yapı elemanları donatı yüzeyler içinde sıralanabilir.  

 

1.1.1. Bahçe Düzenlemeleri 

 

İnsanlar 5-6 bin yıl öncesinden başlamak üzere bahçeleri düzenli hâle getirme çabasını 

sürdürmüşlerdir. MÖ 4000’de Mısırlılar, İranlılar. Yunanlılar, Romalılar, Abbasiler 

kendilerine özgü bir mimari anlayışla bahçe düzenlemeleri yapmışlardır. Rönesans’la birlikte 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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bahçe düzenlemeleri de atılım yapmış, Fransız, Alman, İngiliz stilleri ortaya çıkmış; diğer 

yandan kendine özgü figürlerle Uzak Doğu (Çin, Japon, Kore) stilleri gelişmiştir. 

Bahçe düzenlemelerinde mozaik sanatı, bahçe mobilyaları, yürüyüş yolları vb. 

alanlarda kullanılmaktadır. 

   

Resim 1. 1: Bahçe düzenlemesi 

1.1.2. Mobilyalar  

 

Mobilyalar; kullanılan mekân içindeki boş alanları dolduran, ona anlam katan, 

süsleyen ve mekânın amacına, insanların çeşitli eylemlerine cevap verebilen, fiziksel 

konforu sunan, insan ağırlığını ve çeşitli eşyaları taşıyabilen, saklayan sabit ve hareketli 

eşyalardır. 

 
Mobilyaların mekânın değerini ve güzelliğini arttıran bir etkisi vardır. İnsanlar,  

günlük yaşantılarında uyuma, çalışma, dinlenme, yemek yeme, eğlenme gibi çeşitli 

eylemlerde bulunurlar. Bu eylemlerini sürdürürken çeşitli objelerden yararlanarak istek ve 

ihtiyaçlarını karşılarlar. Mekânın, bu eylemlerin yürütülebilmesi için mobilyalar ile dekore 

edilmesi gerekir. Günümüzde insanlar fonksiyonellikleri doğrultusunda, mobilya 

seçmektedir.  İhtiyaçlara cevap vermesi de onları mutlu kılar. Mobilyalar, yaşanan mekânın 

kullanışlılığını artırır, aile bireylerinin yapısını ve kişiliklerini de yansıtır. 

 

1.1.3. Şömine  

 

İçinde ısınma amacıyla ateş yakılan ocaktır.  “Şömine” adı yalnızca batı ülkelerine 

özgü ocaklara verilir ancak şöminelerin ülkemizde kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. 

 

Mekânlara fonksiyonellik ve görsel zenginlik kazandırır. Özellikle geniş salonlarda 

uygulanır. Piyasada yüzlerce farklı form ve fonksiyonda ( fonksiyon farklılıkları ) olanları 

vardır. 
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Resim 1.2: İç mekânda şömine 

1.1.4. Havuzlar  

 

Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, 

beton vb. şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yerlere verilen addır. 

  

Resim 1. 3: İç ve dış mekânda havuz 

Günümüzde özellikle villaların bodrum katlarında suyu istenilen sıcaklığa 

ayarlanabilen havuz uygulamaları yapılmaktadır. 

 

Yapı teknolojilerinin ilerlemesi ile bazı yapıların en üst katlarında, gemilerin 

güvertelerinde( teknolojinin müsaade ettiği her ortamda ) uygulanabilmektedir. 

 

Havuzlar, gerek görsel olarak gerekse fonksiyonel olarak stres atmak için en güzel 

alternatif kullanım alanlarıdır. 

 

1.1.5. Banyo ve Mutfak Tezgâhları 

 

Yemek hazırlama, pişirme, yemek yeme, pişirme ve hazırlama malzemelerini saklama 

eylemleri için mekân içerisinde ayrılmış bölümdür. Yemek masası, yemek sandalyesi,     

büfe, servis arabası ve mutfak dolapları gibi mobilyalar ile donatılır. Daha estetik görünüm 

için mozaik tekniği ile tasarlanan tezgâhlar da büyük oradan tercih edilir. 



 

 6 

 

Resim 1. 4: Mutfak tezgâhı 

Banyo Mobilyaları; genelde banyo ve vücut temizliğinin yapılması için mekân 

içerisinde ayrılmış bölümdür. Hilton lavabolar, çamaşır dolapları gibi mobilyalar ile 

donatılır. Mozaik uygulamaları ıslak zeminlerde, banyo tezgâhlarında vb. yerlerde 

uygulanabilir.  

 

Resim 1. 5: Banyo tezgâhı 

1.2. Mevcut Duruma Yönelik İncelemeler 
 

Donatı elemanlarına estetik bir yaklaşım getirmek adına mozaik ve benzeri süsleme 

sanatları kullanılır. Yaşanılan ortamda daha renkli, daha şık ve farklılık elde etmek için 

mozaik resim teknikleri kullanılır. Mozaik sanatının uygulanacağı alanda, mekânın kullanılış 

amacına, fonksiyonlarına göre; iç veya dış mekânda kullanılma durumu vb. faktörler göz 
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önünde bulundurularak ön bir inceleme çalışması yapılmalıdır. Bu çalışma doğrultusunda 

elde edilen bilgilere göre tasarım yapılır. Malzeme ve renk seçimleri yapılarak uygulamaya 

başlanır. 

 

1.3. Orantılı Büyütme( Ölçeklendirme )Yöntemleri 
 

Görsel bir imgeyi orantılı olarak büyütüp küçültmede işlemine ölçeklendirme denir. 

Ölçeklendirmede başvurulan iki yöntem vardır. 

 

1.3.1. Ölçeklendirme Yöntemleri  

 

Görsel bir imgeyi orantılı olarak büyütüp küçültmede işlemine ölçeklendirme denir. 

Ölçeklendirmede başvurulan iki yöntem vardır. 

 

1.3.1.1. Elle Ölçeklendirme  

 

Büyütülmesi ya da küçültülmesi gereken görsel unsur, üzerine konulan yarı saydam 

bir kâğıda (parşömen) aktarılır. Kontur çizgiler ile belirginleştirilir. Yüzeye uygulanacak 

resim ve uygulama yüzeyi orantılı olarak eşit sayıda karelere bölünür. Küçük kareler içindeki 

biçimler büyük karelere büyütülerek aktarılır. Örnekte 1/3 oranındaki tasarım eskizi yüzeyi 

belli bir sayıda eşit oranlarda karelere bölünür. Sonra küçük ölçekli tasarımın her bir kare 

içine denk gelen formu, büyük çizimdeki aynı karenin içine büyük ölçekte çizilerek işlem 

tamamlanır. 
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Resim 1.6: Orantılı ölçek  

Geometrik çizimle bazı tasarımların karakteristik özelliği, ölçeklendirilerek kolay 

çizilme olanağı verir. Bu tasarımlarda gerekli ölçek tespit edildikten sonra geometrik 

yapılarla büyütme ve küçültme ölçekler kullanılarak ya doğrudan çalışma yüzeyine ya da 

kağıt üzerine 1/1 boyutunda çizimi yapılabilir. 

Bu yöntem her tür motifte uygulanabilir. Ayrıca harita ve resim çizmede de bu yöntem 

kullanılmaktadır. 

 

1.3.1.2 Araç Yardımıyla Ölçeklendirme 

 
Projeksiyon,  fotokopi makinesi, ozalit gibi araçlarla da tasarım eskizleri istenilen 

ölçülerde büyütülüp küçültülebilir. Bu yöntemlerle yapılan büyütme işlemlerinde 

deformasyon nedeniyle oluşan hatalar elle düzeltilir. Araç Yardımıyla Ölçeklendirme işlemi 

daha yaygın kullanılan bir yöntemdir. 

 

1.4. Kros İşaretleri  
 

Kros, tasarım ve uygulama çalışmalarında teknik analizler yapıldıktan sonra uygulama 

aşamasında çizimlerin, renklerin, kesimlerin, katlamaların ya da diğer işlemlerin örtüşmesi 

ve hatasız uygulanmasını sağlayan rehber işaretlerdir. 
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Resim 1.2: Kros işaretleri 

Genellikle yapım resimlerinin köşelerinde yer alan kroslar, görevleri gereği bölümlere 

ayrılmaktadır.  

 

1.5. Yüzeye Kopyalama Yöntemleri 
 

Mozaik uygulama alanı ve tekniğine göre farklı şekillerde yüzeye aktarılır. Mozaik 

çalışılacak resim, desen,  uygulama yapılacak yüzeye çizilir. Bu çizimi uygulayıcı kendisi 

serbest elle yapacağı gibi araç yardımıyla da yüzeye aktarım yapılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda hazırladığınız tasarımı yüzeye düzgün şekilde 

kopyalayacaksınız.  

 
Kullanılan araç ve gereçler 

 
 Kurşun kalem, 

 Renkli boya veya kalemler, 

 Kâğıt, silgi, taşıyıcı gereç, 

 Plastik tutkal 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Birkaç tane taslak tasarım 

hazırlayınız. 

 Planlamanızı doğru şekilde yaparak  

zamandan tasarruf edebilirsiniz. 

 Uygulama yapacağınız yüzey 

üzerinde gerekli kontrolleri 

yapınız. 

 Yüzey hazırlıklarını yaparak uygulama 

esnasında çıkabilecek aksilikleri ortadan 

kaldırabilirsiniz. 

 Kontrplak üzerine sabitleme 

işleminin daha düzgün olması için 

plastik tutkal sürünüz. 

 

 Kompozisyonunuzu yüzeye 

krosların yardımı ile geçiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X )  işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli ürün araştırması yaptınız mı?   

2. Tasarım ortamını oluşturdunuz mu?   

3. Yeterli sayıda taslak oluşturdunuz mu?   

4. Uygun taslağı seçerek yüzeyi uygulamaya hazır hâle getirdiniz 

mi? 
 

 

5. Kompozisyonunuzu kaydırmadan yüzeye geçirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Bir tasarımın uygulanabilmesi için bütün görsel unsurların gerçek boyutta 

(1/1)gösterildiği çizim yüzeyi ya da yüzeylerine ……………….. denir. 

 

2. Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer,     

beton vb. şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yerlere ……….. 

denir. 

 

3. İçinde ısınma amacıyla ateş yakılan ocaklara………………….. denir. 

 

4. ……………………… çizim yüzeyinin, tasarımın gerçek ölçülerinden daha büyük 

tutulmasını gerektiren uygulamalarda işlem sonunda kesilecek kısımları ifade eder. 

 

5. Tasarım ve uygulama çalışmalarında teknik analizler yapıldıktan sonra uygulama 

aşamasında çizimlerin, renklerin, kesimlerin, katlamaların ya da diğer işlemlerin 

örtüşmesi ve hatasız uygulama yapılmasını sağlayan rehber işaretlere………… denir.  

 
6. Bahçe düzenlemelerinde,……………….  bahçe mobilyaları ve yürüyüş yolları vb. 

alanlarda kullanılmaktadır.  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 
 

 

Hazırlayacağınız tasarım ile yüzey özelliğinin gerektirdiği nitelikte mozaik dizimini, 

yöntem ve tekniğine uygun olarak yerine getirebileceksiniz. 
 

 

 
Aşağıdaki araştırmaları yapmanız öğretilecek faaliyeti daha kolay kavramanızı 

sağlayacaktır. 

 

  Çevrenizdeki konu ile ilgili kaynak kişilerle görüşerek, 

 Mozaik dizim yöntemlerini içeren kaynak ve örnekleri inceleyerek, 

 Renk, doku geçişlerini içeren mozaik örneklerini inceleyerek, 

 Konu ile ilgili, İnternet sitelerini inceleyerek ön bir çalışma yapınız. 

 

2. MOZAİK DİZİMİ 

2.1. Mozaik Dizim Yöntemleri 
 

Mozaik dizim yöntemleri; klasik yöntem ve taşıyıcı gereç kullnılarak yapılan dizimler 

olarak ikiye ayrılır. 

 

2.1.1.Klasik Yöntem( Direkt Yöntem ) 

 

Direkt mozaik yapım tekniğinde ahşap, mdf, cam, pleksi glass, hatta metal malzeme 

üzerine mozaik tutkalı, silikon, seramik harcı kullanılarak mozaik taşları (Bunlar cam, 

mermer, çakıltaşı vs. olabilir. ) direk olarak yapıştırılır veya çimento ya da daha ileri bir 

teknik olarak - antik bizans tekniği ,  kireç üzerine çalışma yapılacaksa mozaik taşları harç 

içerisine batırılarak kullanılır. 

 

Direkt mozaik yapım tekniğinin bir diğer yolu da file üzerinde çalışmaktır ve 

genellikle daha ayrıntılı resimleri mozaiğe dönüştürürken ve antik mozaik kopyaları 

yaparken kullanılır. Çünkü tüm detaylar gözünüzün önündedir bu teknikte. Bu mozaik 

tekniğinin açılımı ise şöyle yapılabilir. Bir resim seçilir, ozalitte istenen büyüklükte bastırılır, 

eğer fotokopide görünmeyen çizgiler varsa üzerlerinden geçilir. Ardından resmin üzeri 

tamamen streç film ile kaplanır. Sonra üzerine file kaplanarak kenarlarından tutturulur. 

Bundan sonra tüm mozaik taşları file üzerine mozaik tutkalı kullanılarak yapıştırılır. İyice 

kuruması beklenir. Tamamlandığında streç filmin fileye yapışmadığı ve kolayca ayrıldığı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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görülür. Sonrasında mozaik boyutlarında bir ahşap ya da mdf kestirilerek mozaik buna 

yapıştırılabileceği gibi direkt duvar üzerine de yapıştırılabilir. Kuruduğunda ise derz işlemi 

yapılır. Yani derz çimentosu ile taşların arasındaki boşluklar doldurulur.  

 

Resim 2.1: Klasik dizim yöntemi 

 

Resim 2.2:. Klasik dizim yöntemi 

2.1.2. Taşıyıcı Gereç Kullanımı 

 

Bu metod, seçilen nesneye tutkalla bütün mozaiği transfer etmeden once, mozaik 

taşları, kraft kağıdına tutkal ile yapıştırılır. Bu teknikte, parçaların yüzü koyun bir şekilde, 

suda çözünen yapıştırıcıyla eklendiği yöntemdir. Mozaik taşları kâğıda yapıştırıldıktan sonra, 

tutkal kuruduktan sonra, dikkatli bir şekilde uygulama yüzeyine taşınır. Sabitleme işlemi 
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bittikten sonra, ıslak bir sünger yardımı ile, taşların üzerindeki kağıt, ıslatılarak çıkartılır.Bu 

yöntem, ayrıca; büyük parçaların konumlandırılması için en iyi method olarak bilinir. Pazıl 

şeklinde çalışılarak, parçalar birleştirilir.  

 

Resim 2.3: Taşların ambalaj kâğıdına yapıştırılması 

 

Resim 2.4: Mozaik taşlarının tasarlanan yere yapıştırılması, ambalaj kâğıdını kaldırma işlemi 

2.2. Malzeme Teknik 

 

2.2.1. Kontural Dizim 

 

Mozaiğin yapılacağı duvar ya da taban üzerindeki en geniş sınırları belirlenir. Bu 

şekildeki dış kontur çizilir. Dış konturlar belirlendikten sonra taş dizim işlemi başlar. 

Konturların içi, tekniğe uygun olarak tasarıma taşlarla doldurulur. 

 

2.2.2. Uyum ve Geçişler 

 

Mozaik çalışmanın albenisi ve güzelliği, taşların titizlikle yerleştirilmesinin yanı sıra 

seçilen ve kullanılan doğal taşların renk uyumları ile de doğrudan ilgilidir. Hazırlanan taşlar 

önceden yapılmış tasarıma tamamen sadık kalınarak işlenip yerine yerleştirilir. 
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Mozaik parçalarının dizilişleri değişik üslupları beraberinde getirmiş, gerçekçi 

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

renge geçişler yumuşak bir şekilde gerçekleştirilmiş, üçüncü boyut ise tonlamalara önem 

verilerek yapılmaya çalışılmıştır. Üsluplarda gerçekçilik ya da doğallık aranmadığı zaman 

ise tonlamalar önemini yitirmiştir.  

 

Resim 2.5: Renk geçişleri 

2.2.3. Açık Koyu Etkisi 

 

Mozaiğin duvar ve örtü sistemlerinde uygulanmasında bazı teknik sorunlar ile 

karşılaşılmıştır, karanlıkta kalan mozaik panolarındaki parçalar ışığı alabilecek biçimde özel 

olarak dizilmiştir. İmgeyle izleyici arasındaki iletişimin kurulabilmesi için yüksekte ve eğik 

yüzeylerdeki figürlerin dizilişleri bakış açısına, uzaklığa ve ışık durumuna göre 

ayarlanmıştır. Uzaklık ayrıca renk diziliş ve seçimlerini de etkilemiş, bu amaçla izleyiciden 

uzak olan mozaik panolarında parlak ve canlı renkler kullanılmıştır. 

 

2.2.4. Doku( Dizim ve Derz Dokusu ) 

 

Tasarıma uygun olarak seçilen taşların dizilimi tekniğe uygun yapıldıktan ve sabitleme 

işlemi gerçekleştikten sonra dolgu işlemi yapılır. Dolgu malzemesi, seçilen mozaik 

malzemesine uygun özellik taşımalı, malzemenin karakterini ve dokusunu bozmayacak 

nitelikte özenle seçilmelidir.  Tasarım özelliğine uygun olarak dolgu malzemesi 

renklendirilerek mozaik çalışmalarında dokuda birlik sağlar. 
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Resim 2. 6: Dizim ve derz dokusu 

2.3. Sabitleme 
 

Sabitleme işlemi her aşamada büyük önem taşır. Klasik yöntem ve taşıyıcı gereç 

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

olarak mozaik malzemesinin harca gömülme işleminde dikkatsiz çalışma sonucunda oluşan 

hatalar, büyük oranda malzeme, iş gücü ve zaman kaybına sebebiyet verecektir. Harcın 

donma süresi kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. Bir taşın tasarım, 

renk uyumu atlanarak hatalı şekilde harca gömülmesi ve harcın donması, uygulayıcıyı geri 

dönüşü zorlu bir yola sokacaktır. Taşıyıcı gereç kullanımında kullanılan yapıştırıcılar, 

kuvvetli, taşı kâğıda yapıştıracak, su ile kolay temizlenebilir nitelikte, leke bırakmayacak 

özelliklere sahip olmalıdır.  Klasik yönteme göre yapılan dizimlerde de aynı şekilde 

uygulama yapılacak yüzeye ve kullanılacak mozaik malzemesine uygun yapıştırıcılar 

kullanılmalıdır. Yapıştırıcı malzeme kuvvetli ve leke bırakmayacak ürünler arasından 

seçilmelidir. 
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Resim 2.7: Sabitleme 

2.4. Derz Boşlukları 
 

Mozaik dizim işlemleri yapılırken her bir taşın arasında 2 mm’den az olmamak üzere 

boşluk bırakılır. Bırakılan bu boşluklar arasına kullanılacak dolgu malzemesi ile bütünleme 

işlemi yapılır. Tasarıma göre derz boşlukları çok daha geniş bırakılabilir. Derz boşlukları 

bazı çalışmalarda eşit bırakılırken bazı çalışmalarda bu eşitlik uyum sağlayacak şekilde, 

geniş ve dar olarak tasarlanabilir.  

 

Resim 2.8: Derz boşlukları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda hazırladığınız tasarıma uygun malzemeleri 

kullanarak mozaik dizim yöntemlerinden uygun olanını kullanarak dizimi gerçekleştirerek, 

açık koyu tonlamasını yapabileceksiniz. 

 
Kullanılan araç ve gereçler 

 
 Kontrplak, 

 Yapıştırıcı, 

 Mozaik taşları, 

 Cam vb. malzemeler, 

 Taş ve cam kesim araçları. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Seçtiğiniz dizim yöntemine göre 

hazırlık yapınız. 

 

 Yüzeye yapıştırıcı sürünüz 

 Yüzey hazırlıklarını yaparak uygulama 

esnasında çıkabilecek aksilikleri ortadan 

kaldırabilirsiniz. 

 Mozaik malzemelerinizi yüzeye 

tasarıma uygun olarak yapıştırınız 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Renk geçişlerini tasarımınıza 

uygun olarak yapınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X )  işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Araç gereç ve malzemelerinizi eksiksiz hazırladınız mı?  
 

2. Yüzeye ve mozaik malzemenize uygun yapıştırıcıyı uygulama 

alanına sürdünüz mü? 
 

 

3. Mozaik malzemelerinizi tasarımınıza ve seçtiğiniz yönteme göre 

dizim yaptınız mı? 
 

 

4. Tasarımınıza uygun olarak açık- koyu geçişlerini yaptınız mı ?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Mozaik dizim yöntemleri; klasik yöntem ve taşıyıcı gereç kullnılarak yapılan 

dizimler olarak ikiye ayrılır. 

 

2. (  ) Taşıyıcı gereç yapım tekniğinin bir diğer yolu da file üzerinde çalışmaktır ve 

genellikle daha ayrıntılı resimleri mozaiğe dönüştürürken ve antik mozaik kopyaları 

yaparken kullanılır 

 

3. (   ) Mozaik dizim işlemleri yapılırken her bir taşın arasında 10  mm den az olmamak 

üzere boşluk bırakılır. 

 

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

sabitleme işlemi gerçekleştikten sonra, dolgu işlemi yapılır. 

 

5. (   ) Harcın donma süresi kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir faktör 

değildir. 

 

6. (   ) Mozaik çalışmanın albenisi ve güzelliği, taşların titizlikle yerleştirilmesinin yanı 

sıra seçilen ve kullanılan doğal taşların renk uyumları ile de doğrudan ilgilidir. 

 

7. (   ) İzleyiciden uzak olan mozaik panolarında mat renkler kullanılır. 

 

8. ( )Taşıyıcı gereç kullanımında kullanılan yapıştırıcılar, kuvvetli, taşı kağıda 

yapıştıracak nitelikte, su ile kolay temizlenebilir nitelikte, leke bırakmayacak 

özelliklere sahip olmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda verilen bilgiler ile mozaik gereçleri arası boşlukların 

doldurulması, yüzey tutuculuğu ve montaj işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Sevgili öğrenci, aşağıdaki araştırmaları yapmanız öğretilecek faaliyeti daha kolay 

kavramanızı sağlayacaktır. 

 

 Derz malzemeleri ile ilgili yapı marketlerden ön araştırma yaparak, 

 Yapılan örnek çalışmalardan dolgu işlemi ile ilgili inceleme yaparak, 

 Dolgu malzemesinin yüzeyden temizlenme işlemini internetten araştırarak ön 

bilgi sahibi olarak materyal toplayınız. 

 

3. DERZLEME (BOŞLUKLARIN 

DOLDURULMASI ) 

3.1. Mozaik Derzi Harcı 
 

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

taşı ile kaplanmış yüzeye bütün bir görünüm vermek amacıyla malzemelerin ebatları 

arasındaki değişkenlikleri kompanse eder. Farklı duvar ve zemin kaplamalarının derzlerde 

kombine edilebilmesini sağlar.  Renk alternatifleri ile mozaik uygulamalarına dekoratif 

zenginlik katar. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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Resim 3.1: Mozaik derzi 

3.2. Derz Malzemesi 
 

Kullanılan derz dolgu malzemesi elastik davranış göstererek kaplamadaki gerilme 

hareketlerini karşılayabilir nitelikte, suyun aşındırıcı etkilerine dayanımlı ve su itici özellikte 

olmalıdır. Aksi hâlde derzlerde oluşan çatlaklardan kaplama altına sızan su, kışın donarak 

hacim genleşmesi ile kaplamayı uygulama yüzeyinden ayırabilecek gerilme kuvvetlerine 

sebep olabilir. Havuzlar ve su depoları sürekli su etkisi altındadır. Sürekli su yükü sebebiyle 

oluşacak su basıncından dolayı, havuz zemin ve duvarları farklı gerilmelere maruz 

kalacaktır. Kullanılan derz dolgu malzemesinin bu gerilme farkları altında gerekli dayanımı 

gösterebilecek yüksek performanslı derz dolgu malzemesi olması gereklidir. Havuzlarda, 

derzin yüzeyden ayrılması durumunda kaplama altı suyun zararlı etkilerine açılacağından, 

derz dolgunun performansını zamanla yitirmemesi kritiktir.  

Derz dolgu malzemeleri, kimyasal yapılarına göre iki ana kategoriden birine girer. 

 

3.2.1. Çimento Esaslı Seramik Dolgu Malzemesi 

 

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

ile karıştırılarak kullanılarak kullanıma hazırlanır. Özel performans gerektirmeyen standart 

tipteki uygulamalar da kullanılabilir. Büyük düz yüzeyli mozaiklerle çalışılışırken toz fayans 

yapıştırıcılar da kullanılabilir. Toz yüzeye dökülür. Yumuşak bir fırça ile mozaiklerin 

arasındaki boşluklara yayılır. Ardından plastik sprey şişesi ile uygulama alanına su 

püskürtülür. Düzgün bir sonuç elde etmek için işlem tekrarlanır. 

 

3.2.2. Silikon Esaslı Derz Dolgu Malzemesi 

 

İki veya daha fazla bileşenden oluşan derz dolgu malzemesi, bileşenlerin birbiriyle 

uygun miktarlarda karıştırılmasıyla kullanıma hazırlanır. Özel performans gerektiren, 

çevresel zorlamalara maruz kalacak tipteki uygulamalar da kullanılır. 
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3.3. Derz Uygulama Yöntemleri 
 

Yapıştırıcı yeteri kadar sertleşmeden derz dolgu uygulamasına geçilmemelidir. Derz 

dolgu işlemine, yapıştırma işleminden sonra kullanılan yapıştırıcı tipinde belirtilen minimum 

derz verme süresi sonunda geçilmelidir. Derz boşlukları 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 

işlemine geçmeden evvel derz boşlukları nemli bir sünger ile ıslatılmalıdır. Direk güneş 

ışığına maruz kalmış ve fazla ısınmış yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce su serpme 

yöntemi ile yüzey nemlendirilerek yüzey sıcaklığı düşürülmelidir. 

 

3.3.1. Malzeme Oranları 

 

Uygulama yapılacak alana göre tespit edilen miktarda harç hazırlanır. Tasarıma uygun 

seçilen derz malzemesi belirtilen ölçüde temiz su ile karıştırılarak akıcı olmayan kıvamda 

dolgu amaçlı hazırlanır. 

 

3.3.2. Harç Hazırlama 

 

Derz dolgu harçları uygun miktarda temiz su ile karıştırılıp kullanıma hazırlanır. 

Belirtilen miktardan daha az ya da fazla miktarda su kullanılmamalıdır. Harcı akıcı kıvama 

getirmek için aksi belirtilmedikçe karışıma kesinlikle fazla su veya herhangi bir katkı ilave 

edilmemelidir. Temiz bir kovada, bileşenlerden oluşan karışım topaksız ve homojen 

oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Karışım, mala, spatula vb. üzerine alındığında akmayacak 

kıvamda olmalıdır. Karışım, uygulamaya başlamadan önce 5 dakika dinlendirilir ve tekrar 

karıştırıldıktan sonra tatbik edilir. 

 

3.3.3. Sıvama ve Temizleme 

 

Dayanıklılığın artması ve daha pürüzsüz bir görüntü için mozaikler, derz harcıyla 

kaplanır. Harç, mozaikleri bir arada tutar. Tasarımın tamamlanması için genellikle renkli 

harç kullanılır. Renkli harç hazır olarak toz hâlinde alınabileceği gibi akrilik boya eklenerek 

de elde edilebilir. Düzgün olmayan veya üç boyutlu yüzeyler için en uygun yöntem harcı 

palet bıçağı ile sürmektir. Geniş ve düzgün zeminlerde harç mala veya spatula yardımı ile 

yüzeye sıvanır. Harç mozaiklerin arasındaki boşluklara eşit girecek şekilde sıvanır. 

Fazla harç henüz ıslakken temizlenmelidir. Nemli bir bez veya sünger yardımı ile 

yüzeydeki fazla harç temizlenir.  Mozaik için üretilmiş çoğu derz harcı sert kıllı bir tırnak 

fırçasıyla ovalanarak kolaylıkla giderilebilir. Çimento harçları ve çimento esaslı 

yapıştırıcılar, muhtemelen zımpara kullanmanızı gerektirecek, daha sert bir işlemle 

temizlenir. Bir miktar seyreltik hidroklorik asidi yüzeye sürerek kurumuş çimentoyu çözmek 

daha hızlı sonuç elde edilmesini sağlar ancak zehirli gazlar açığa çıktığından bu işlem açık 

alanda yapılmalıdır. Asit, kurumuş çimentoyu çözdükten sonra mozaiğin yüzeyini bol suyla 

yıkamak gerekir. Zımpara ile çalışırken maske, asit ile çalışırken de maske, gözlük ve 

eldiven kullanmayı ihmal etmemek gerekir. 
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Resim 3.2: Temizleme 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda hazırladığınız tasarıma uygun malzemeleri 

kullanarak mozaik dizim yöntemlerinden uygun olanını kullanarak dizimi gerçekleştirecek, 

açık koyu tonlamasını yapabileceksiniz. 

 
Kullanılan araç ve gereçler 
 Kontrplak, 

 Yapıştırıcı, 

 Mozaik taşları, 

 Cam vb. malzemeler, 

 Mozaik filesi, 

 Taş ve cam kesim araçları, 

 Ambalaj kâğıdı. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dolgu malzemenizin 

özelliğine göre belirtilen 

ölçülerde su ve derz 

malzemenizi hazırlayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Mozaik parçalarının ara 

boşluklarını doldurunuz. 

 

 Yüzeyi ıslak sünger yardımı 

ile temizleyiniz. 

 

 Fırça yardımı ile bitim 

işlemini gerçekleştiriniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına ( X )  işareti 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 işlemini yaptınız mı?   
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

 

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

 

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

amaçlı hazırlanır. 

 

3. (   ) Silikon esaslı dolgu malzemeler; özel performans gerektiren, çevresel zorlamalara 

maruz kalacak tipteki uygulamalarda kullanılır. 

 

4. (   ) Derzlerin temizlenmesi esnasında;  zımpara ile çalışırken maske, asit ile çalışırken 

hem maske hem gözlük ve eldiven kullanmayı ihmal etmemek gerekir. 

 

5. (   ) Derzler tamamen kuruduktan sonra temizlenir. 

 

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

kaplanır. 

 

7. (   ) Kullanılan derz dolgu malzemesi elastik davranış göstererek kaplamadaki gerilme 

hareketlerini karşılayabilir nitelikte, suyun aşındırıcı etkilerine dayanıklı ve su itici 

özellikte olmalıdır. 

 

8. (    ) Yapıştırıcı yeteri kadar sertleşmeden derz dolgu uygulamasına geçilebilir. 

 

 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 

Araştırma ve uygulama sonuçlarınızı değerlendirerek donatı yüzeyler için bir tasarım 

oluşturunuz. Uygulanmak üzere işlem basamaklarını takip ederek bir sunum projesi 

hazırlayınız ve aşağıdaki ölçütlerine göre çalışmanızı 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 işlemini yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yapım resmi 
2 Havuz 
3 Şömine 
4 Kesim krosları 
5 Kros 
6 Mozaik sanatı 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Doğru 
3 Yanlış 
4 Doğru 
5 Yanlış 
6 Doğru 
7 Yanlış 
8 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 Yanlış 
3 Doğru 
4 Doğru 
5 Yanlış 
6 Doğru 
7 Doğru 
8 Yanlış 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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