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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Sanat ve Tasarım 

DAL/MESLEK Dekoratif Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Mimari Yüzeylerde Mozaik 

MODÜLÜN TANIMI 
Tekniğine uygun mimari mozaik yapmayı sağlayan 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Teknik Resim-Sanat Tarihi modüllerini başarmış olmak 

YETERLİK Mimari yüzeylere mozaik yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Uygun ortam sağlandığında, mimari yüzeylere mozaik 

uygulama yöntem ve tekniklerini temiz işçilikle hatasız 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. Mimari yüzeylere mozaik uygulama sürecini 

başlatabileceksiniz. 

2. İstenilen nitelikte mozaik dizimini, yöntem ve tekniğiyle 

yerine getirebileceksiniz. 

3. Mozaik gereçleri arası boşlukların doldurulması, yüzey 

tutuculuğu ve montaj işlemlerini 

gerçekleştirebileceksiniz. 

 

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 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Mozaik sanatı, gelişen teknoloji ile birlikte iç ve dış mimaride, farklı malzeme ile 

uygulamaya olanak vermektedir. 

 

Tarihin en eski sanatlarından birisi olan mozaik resim uygulamaları günümüzde de, 

yapılara estetik bir tarz kazandırmak adına kullanılmaktadır. 

 

Yaşanılan mekânı güzelleştirme isteği insanlık tarihi boyunca daima var olmuştur. 

İnsan ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak gerçekleştirilen tasarımlar ve düzenlemelerin 

yapıldığı günümüzde, mozaik sanatı önemli bir yere sahiptir. 

 

Bu modülde, mimari yapı elemanları hakkında yüzeysel bir inceleme yapmanıza, bu 

elemanları tanımanıza ve bu elemanlar üzerinde mozaik uygulama yapmanıza olanak veren 

bilgilere yer verilmiştir.  

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Mimari yüzeylere mozaik uygulama sürecini başlatabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Mimari yüzeyleri, fiziksel ve işlevsel özelliklerine göre araştırarak dosya 

oluşturunuz. 

 

1. YAPIM RESMİ 
 

1.1. Mimari Yüzeyler 
 

İnsan barınmak için, yaşamak ve doğa şartlarından korunmak için bir mekân ihtiyacı 

duyar ve bu mekânı kendine özgü kültürel, fonksiyonel, teknik ve farklı zevklerde yaratır. 

Bu mekânların her bir birimine mimari yüzey adı verilir.  

 

1.1.1. Duvarlar 
 

Yapılarda genellikle taşıyıcı işlevi de bulunan bölme elemanına duvar denir. Duvarlar 

yapıya bağlı yüzeylerdir. Duvarlar, örgü (tuğla, ytong, kerpiç vb.), dökme (beton 

kalıp),değişik kimyasallardan oluşan prefabrik bloklar, ahşap, metal strüktür üzerine 

kaplama yapılarak da gerçekleştirilebilir. 

 

Duvar malzemesi olarak kullanılan sandviç paneller, çeşitli kabuk ve çekirdek 

malzemeden oluşur. Mukavemet, ısı ve ses özelliklerine sahiptir. Panel duvarlar çevrecidir. 

Kesilip taşınabilir. Ek yerlerinden (moloz) oluşturmadan sökülüp yeniden değerlendirilebilir. 

İç ve dış mekânlarda kullanılır. Malzeme hafif olup işçilik maliyetleri ucuzdur. Ek yerleri 

poliüretan malzeme ile birleştirilir. 

 

Duvar yüzeylerinin darbelere dayanıklı olması, ses, ısı, su izolasyonlarının olması, 

dekoratif yüzeylerle kaplanması, kolay temizlenebilmesi, uzun ömürlü olması duvarlarda 

aranan başlıca özelliklerdir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 4 

 

Resim 1. 1: Duvar mozaiği (Bedri Rahmi EYÜBOĞLU) 

 

Resim 1. 2: Duvar mozaiği 

1.1.2. Tavanlar 
 

Her mekânın üstünde yer alan kat döşemelerinin alt yüzeyine tavan denir. 

 

Her tavan çok katlı yapılarda bir üst katın taban malzemesinin genellikle 10-15 cm 

altında kalan yüzey anlamına da gelir. 

 

Kaplanmamış tavanlar yapının yatay ve dikeydeki taşıyıcıları ile bağlantılıdır. 

 

Piyasada sistem ve malzeme farklılıkları içeren çok değişik tavan türleri vardır. 

 

Tavanlar da kendi aralarında ikiye ayrılır. Birincisi, taşıyıcı konstrüksiyon ile 

bütünleşen tavanlar, ikincisi ise asma tavanlar (Taşıyıcı özelliği olan tavana monte edilirler.)   

Asma tavanlar direkt taşıyıcı tavana monte edilebilecekleri gibi yükü yan yüzeylere vererek 

(gerdirilerek) de uygulanır. 
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Metal, ahşap, alçı ve lamine tavanlar hem dekoratif hem de fonksiyonel özelliklere 

sahiptir. Asma tavanlar, tavandan geçirilen havalandırma, ısıtma, aydınlatma gibi alt yapı 

tesisatını kamufle eder.                

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Resim 1. 2: Tavan örnekleri 

1.1.3. Zeminler 
 

Zemin, taban döşeme yer anlamına gelmektedir. Zeminler çok değişik kaplama 

malzemeleri ile kaplanabilir. Başlıca zemin kaplama malzemeleri, PVC, kauçuk, kompoze 

taş, kontrplak, linolyum, endüstriyel metal, obs, cam, granit, çimento vb.dir. 

 

Resim 1. 3:Zemin örnekleri 

1.2. Fiziksel Özellikler 
 

İç yüzeyler taban tavan ve duvarlardan oluşmaktadır. Her üç yüzeyde de ısı ve ses 

izolasyonu, darbelere karşı dayanıklılık, hijyenik, yüzeye uygun doku, estetiklik, kolay 

temizlenebilirlik, su-nem ve rutubete karşı mukavemet, kolay uygulanabilirlik, hafiflik gibi 

özellikler aranır. 

 

Yapıların yağış, nem, güneş ışınları, tuzlu nemin olumsuz etkileri (deniz kıyılarında), 

endüstriyel hava şartlarına maruz kalan dış kısımlarına dış yüzey diyebiliriz.  

 

Dış yüzeylerde boya, değişik doğal-yapay taşlar kaplama malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. Dış yüzeyler metal, cam, lamine ahşap vb. malzeme türleri ile 

kaplanabilmektedir. 
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İç yüzeylerdeki gibi dış yüzeylerde de çok değişik katkı maddeleri ile güçlendirilmiş 

kaplama malzemeleri mevcuttur. Montaj tekniği ile dış yüzeylerde komple izolasyon 

uygulaması yapılabilmektedir. 

 

1.3. İşlevsel Özellikleri 
Duvar, tavan ve zeminler mekânı oluşturan temel birimlerdir. 

 

Mekânlar insanların yaşantılarını sürdürdükleri kapalı bir ortamdır. Ortamın ısısı, 

havalandırılması, aydınlatılması, güvenliği, fiziksel sağlamlığı, yeme, içme, temizlik gibi 

faktörleri önemlidir. Dolayısıyla duvar, tavan ve döşeme malzemeleri alt yapı bileşenleriyle 

birlikte düşünülmelidir. 

 

En çok sirkülasyon (canlı-cansız) zeminde, sonra duvar yüzeylerde ve en son 

tavanlarda olmaktadır. Dolayısıyla zemin kaplama malzemelerinin darbelere ve sürtünmelere 

karşı çok dayanıklı olması gerekmektedir. 

 

1.4. Mevcut Duruma Yönelik İncelemeler 
 

Her yapı elemanın farklı işlevleri vardır. Farklı işlevler bir araya geldiklerinde yapıyı 

oluşturur. Yapılar öncelikle insanların yaşama, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Teknolojinin gelişmesi inşaat sektöründe de malzeme alternatiflerinin çoğalmasına katkıda 

bulunmuştur. Bina iç ve dış tasarımlarında uygulanan farklı tasarımlar, estetik olarak, 

işlevsel olarak ve fiziksel özellikler olarak insan yaşamında kolaylıklar sağlamıştır. Bununla 

birlikte, mekânı güzelleştirmek adına iç ve dış yüzeylerde tarihin en eski dönemlerinden beri 

kullanılan mozaik sanatından fazlasıyla yararlanılmaktadır. 

 

1.5. Orantılı Büyütme (Ölçeklendirme)Yöntemleri 
 

Görsel bir imgeyi orantılı olarak büyütüp küçültmede işlemine ölçeklendirme denir. 

Ölçeklendirmede başvurulan iki yöntem vardır. 

 

1.5.1. 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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Şema: 1.1 

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. 

 

1.5.2. 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. 

 

1.6. Kros İşaretleri ve Uygulaması 
 

Kros, 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 işaretlerdir. 
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Şekil: 1. 2 

 

1.7. 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, karbon kâğıdı kullanarak da yüzeye aktarım yapılabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Farklı doku ve renkteki taş malzemelerden dekoratif karma duvar tasarımı yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Kurşunkalem 

 Renkli boya veya kalemler 

 Kâğıt 

 Silgi 

 Bilgisayar 

 Çizim programları veya çizim masası. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Mimari yüzeyler ile ilgili bilgi 

toplayınız. 

 İnternetten, yaşam çevrenizden, taş 

üreticilerinden, dergi ve broşürlerden, 

kütüphanelerden faydalanabilirsiniz. 

 Özgün tasarım yapınız. 

 Önce serbest elle taslaklar oluşturup 

daha sonra karar verdiğiniz tasarımı 

ölçekli olarak çiziniz. Doku ve renk 

farklılıklarını uygun malzemelerle 

belirtiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

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 teknik çizim yaptınız mı?   

5. Tasarımınızı renklendirdiniz 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. Yapılarda genellikle taşıyıcı işlevi de bulunan bölme elemanına…………..denir. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

2. (   ) Duvar, tavan ve zeminler mekânı oluşturan temel birimlerdir. 

 

3. (   ) Yapıların yağış, nem, güneş ışınları, tuzlu nemin olumsuz etkileri (deniz 

kıyılarında), endüstriyel hava şartlarına maruz kalan dış kısımlarına iç yüzey 

diyebiliriz. 

 

4. (   ) Kros, 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 işaretlerdir. 

 

5. (   ) Bilgisayar yazıcısı ile de tasarım eskizleri istenilen ölçülerde büyütülüp 

küçültülebilir. 

 

6. (   ) Zemin kaplama malzemelerinin darbelere ve sürtünmelere karşı çok dayanıklı 

olması gerekmektedir. 

 

 

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 
 

 

 

 

İstenilen nitelikte mozaik dizimini yöntem ve tekniğiyle yerine getirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yapılarda, dekoratif dış ve iç  yüzey mozaik uygulamaları ile ilgili güncel 

araştırma yapınız. 

 

2. MOZAİK DİZİMİ  
 

2.1. Mozaik Dizim Yöntemleri 
 

Mozaik dizim yöntemleri, klasik yöntem ve taşıyıcı gereç kullanılarak 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. 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 açılımını ise şöyle yapılabilir. Bir resim seçilir, ozalitte 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 taşları file üzerine mozaik tutkalı kullanılarak yapıştırılır. İyice 

kuruması beklenir. Tamamlandığında streç filmin fileye yapışmadığını ve kolayca ayrıldığını 

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.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Klasik dizim yöntemi 

2.1.2. Taşıyı Gereç Kullanımı 
 

Bu metodla, seçilen nesneye tutkalla bütün mozaiği transfer etmeden önce mozaik 

taşları  taşıyıcı file üzerine tutkal ile yapıştırılır. Bu teknikte, parçaların yüzükoyun bir 

şekilde suda çözünen yapıştırıcıyla eklendiği yöntemdir. Mozaik taşları kâğıda yapıştırılır,  

tutkal kuruduktan sonra dikkatli bir şekilde uygulama yüzeyine taşınır. Sabitleme işlemi 

bittikten sonra ıslak bir sünger yardımı ile taşların üzerindeki kâğıt, ıslatılarak çıkartılır. Bu 

yöntem ayrıca büyük parçaların konumlandırılması için en iyi metod olarak bilinir. Puzle 

şeklinde çalışılarak parçalar birleştirilir.  
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Resim 2. 3: Taşların taşıyıcı gerece yapıştırılması 

2.1.3. Karışık yöntem 

Mozaik yapımında kullanılan doğal ve yapar taş seçeneği günümüzde oldukça 

fazladır. Karışık dizim yönteminde farklı büyüklük ve özelliklerde taşlar kullanılarak yüzey 

uygulamaları yapılabilmektedir. 

 

Resim 2. 4: Karışık yöntem 

2.2. Malzeme Teknik 
 

2.2.1. Kontural Dizim 
 

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

şekildeki dış kontur çizgiler çizilmiş olur. Dış konturlar belirlendikten sonra, taş dizim işlemi 

başlar. Konturların içi, tekniğe uygun olarak tasarıma göre taşlarla doldurulur. 

 

2.2.2. Uyum ve Geçişler 
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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. 

 

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. 

 

2.2.3. Açık Koyu Etkisi  
 

Mozaiğin duvar ve örtü sistemlerinde uygulanmasında bazı teknik sorunlar ile 

karşılaşılmış, karanlıkta kalan mozaik panolarındaki parçalar ışığı alabilecek biçimde özel 

olarak dizilmişlerdir. 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. 

 

Resim 2. 5: Renk geçişleri 

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 birliği 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 nitelikte, su ile kolay temizlenebilir nitelikte, leke 

bırakmayacak özelliklere sahip olmalıdır.  Klasik yönteme göre yapılan dizemlerde 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 yapınız. 

 

Kullanılacak araç ve gereçler: 

 

 Kontrplak 

 Yapıştırıcı 

 Mozaik taşları 

 Cam vb. Malzemeler 

 Taş ve cam kesim araçları. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Seçtiğiniz dizim 

yöntemine göre hazırlık 

yapınız. 

 

Resim 2. 9: Malzeme ve araç gereçler 

 Uygulama yapacağınız 

yüzey üzerinde gerekli 

kontrolleri yapınız 

 Yüzey hazırlıklarını yaparak uygulama esnasında 

çıkabilecek aksilikleri ortadan kaldırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kompozisyonunuzu 

yüzeye krosların yardımı 

ile geçiriniz. 

 

Resim 2.10: Yüzeye aktarma  

 Mozaik malzemelerinizi 

yüzeye tasarıma uygun 

olarak yapıştırınız 

 

 

Resim 2.11: Taş dizimi 

 Kullanacağız yöntemin ayrıntılarını, kullanılacak 

yüzeye uygunluğunu,  kolaylık ve zorluklarını 

düşünerek seçiniz. 
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 Renk geçişlerini 

tasarımınıza uygun 

olarak yapınız. 

 

Resim 2.12: Renk geçişleri 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Araç gereç ve malzemelerinizi eksiksiz hazırladınız mı?  
 

2. Tasarımınıza uygun yöntemi belirlediniz mi?  
 

3. Kullanacağınız desen, resim veya şekli doğru tekniği kullanarak 

yüzeye aktarabildiniz mi? 
 

 

4. Yüzeye ve mozaik malzemenize uygun yapıştırıcıyı uygulama 

alanına sürdünüz mü? 
 

 

5. Mozaik malzemelerinizi tasarımınıza ve seçtiğiniz yönteme 

göre dizim yaptınız mı? 
 

 

6. 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 Değerlendirmeye’’ 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 kullanılarak 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 kâğıda 

yapıştıracak nitelikte, su ile kolay temizlenebilir ve 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 faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, mozaik gereçleri arası boşlukların 

doldurulması, yüzey tutuculuğu ve montaj işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

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 farklılıkları dolgu yaparak yok eder. Farklı duvar ve zemin kaplamalarının 

derzlerde kombine edilebilmesini sağlar.Renk alternatifleri ile mozaik uygulamalarına 

dekoratif zenginlik katar. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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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 halde 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 uygulamalarda kullanılabilir. Büyük düz yüzeyli mozaiklerle çalışılıyorken toz fayans 

yapıştırıcılarda 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 uygulamalarda kullanılır. 

3.3. Derz Uygulama Yöntemleri 
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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 v.b.  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 karıştırılarak 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 halinde 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 olarak girecek şekilde sıvanır. 

 

Fazla harcı henüz ıslakken temizlemek daha doğru bir yaklaşımdır. 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 seçip dizimi gerçekleştirerek açık 

koyu tonlamasını yapınız. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: 

 

 Kontraplak 

 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 kullanarak, derz malzemenizi 

hazırlayınız. 

 

Resim 3.3 : Derz hazırlama 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Mozaik parçalarının ara 

boşluklarını doldurunuz. 

 

Resim 3.4: Dolgu işlemi 

 Yüzeyi ıslak sünger yardımı ile 

temizleyiniz. 

 

Resim 3.5:Temizleme işlemi 
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 Fırça yardımı ile bitim işlemini 

gerçekleştiriniz. 

 

Resim 3.6: Temizle işlemi 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

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 malzemeleri özel performans gerektiren, çevresel zorlamalara 

maruz kalacak tipteki uygulamalarda kullanılır. 

 

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

de maske, 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 dayanımlı 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

 

Araştırma ve uygulama sonuçlarınızı değerlendirerek, mimari yüzeyleri için bir 

tasarım oluşturunuz. Uygulanmak üzere işlem basamaklarını takip ederek bir sunum projesi 

hazırlayınız. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

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. Renk geçişlerine dikkat ettiniz mi?   

6. Mozaik dizimini malzeme ve yüzeye uygun olarak yaptınız mı?   

7. Derz harcını uygun ölçüde hazırladınız mı?   

8. Mozaik aralarını homojen olarak doldurdunuz mu?   

9. 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 



 

 33 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Duvar 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

 

 

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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