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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Teknoloji sayesinde sanayi ve endüstriyel üretimin baş döndürücü hızla ilerlemekte
olduğu bu dönemde sizlere de önemli görevler düşmektedir.
Mermer işleme sektöründe gün geçtikçe kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. İhtiyacın
en büyük sebebi mermer işleme sektörünün her geçen gün büyümesidir. Üretilen ürünlerin
geniş sahalarda uygulama bulması, mermer işlemeciliğini önemli bir meslek yapmıştır.
Mermer imalat tezgâhları ve mermer sanayisi aynı hızla ilerlemiş ve sanayideki yerini
almıştır. Makine parkı, çalıştırdığı eleman sayısı ve ürettiği ürünlerle Türkiye’nin önemli
meslek alanları arasına girmiştir. Dünya mermer piyasasında söz sahibi olmuş ve dünya
mermer piyasasını yönlendiren bir güce ulaşmıştır. Bu gelişmelere rağmen yetişmiş eleman
sıkıntısı had safhadadır.
“Sanatsal Mozaik” tekniğini ülke standartlarına uygulamak demek; ülke sanayisinin
en verimli ve en yüksek kalitede ürün elde etmesi demektir.
Sanatsal Mozaik modülü ile tekniğine uygun sanatsal mozaik montajı ve kaplaması
yapma yeterlikleri kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Sanatsal mozaik montajı için hazırlık yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Çevrenizdeki işletmelerde sanatsal mozaik montajı için hazırlık işlemi için ne
gibi hazırlıklar yapılıyor inceleyiniz.
Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden gerekli çalışmaları
yaparak rapor hâline getiriniz.
Hazırlamış olduğunuz raporu sınıfta sununuz.

1. SANATSAL MOZAİK MONTAJI
HAZIRLIĞI YAPMAK
İç ve dış mekânların dekorasyonunda antik çağlardan beri mozaik kullanılmaktadır.
Antik özelliği yansıtması ve dekoratif özelliğinden dolayı mozaik kullanımı ve imalatı her
geçen gün daha da artmaktadır. Mozaik imalatı, sanayi mozaiği ve bir desene bağlı olarak
yapılan sanatsal tasarım mozaikler üzerinde yoğunlaşmıştır.
Çeşitli renklerdeki küçük doğal taş, cam ve seramik parçalarının yan yana getirilmesi
ile oluşturulan süs veya resimlere "mozaik" denir. Mozaiği oluşturan parçalar düzgün
geometrik şekilli veya şekilsiz olabileceği gibi çakıl taşları gibi yuvarlak yüzeyli de olabilir.
Bu parçalar daha sonra bir harç veya yapıştırıcı madde ile birbirine tutturularak
sağlamlaştırılır. Mozaik resim veya süslemeler, yapıların yer döşemelerinde, duvarlarında
veya tavanlarında mimari dekorasyon amacıyla kullanılır.
Bilinen en eski dekoratif sanatlardan olan mozaik, MÖ 7000 yılından itibaren
Anadolu'da döşeme ve süsleme sanatı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Mozaik sanatı,
uygulandığı yörenin jeolojik özelliklerine uygun karakterler göstermiştir. İlk örnekleri
Prehistorik dönemde Çayönü'nde bazı döşemelerde görülen mozaikler, MÖ 2000–500 yılları
arasında ise Doğu Akdeniz Roma eserlerinde doruk noktasına ulaşmıştır. Yine MÖ 3000
yıllarında Sümerler sütun duvarlarını 4-15 cm uzunlukta ve değişik geometrik şekillerde
mozaikler ile bezemişlerdir. Daha sonraki yıllarda Orta Doğu, Antik Yunanistan, Roma ve
Bizans medeniyetlerinde kesme taşlardan büyük bir ustalıkla yapılan mozaikler sanatta âdeta
bir ifade şekli olmuştur.
Mimari dekorasyon bağlamında mozaik ilk defa Sümerler tarafından MÖ 3 binden
itibaren uygulanmıştır. Diğer antik mozaik örnekleri ise Mısır' dadır. Tapınakların ve
mezarların farklı renklerde taş tabletlerle kaplandığı görülmektedir.
Mozaiğin ilk kullanım yerleri özel konutlar ve evlerdir. Daha sonraları ise görkemli
kamusal mekânlarda ve sanatsal yapılarda kullanılmaya başlanmıştır. Bizans'ın Hristiyanlık
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döneminde kiliselerin duvar ve tavanlarını süslemiştir. VI. yüzyılda bu sanatın başyapıtları
İtalya'da Ravenna ve İstanbul Ayasofya kilisesinde bulunmaktadır. Duvar mozaikleri altın
çağını X-XII. yüzyıllar arasında yaşamıştır. Doğal taşlara cam, mermer, seramik, midye
kabukları ve pişmiş kil tabletlerin katılmasıyla zaman içerisinde yeni teknikler oluşmuş ve
mozaikten yapılmış resimlere uzaktan bakıldığında bir yağlı boya tablo imajı uyandırmıştır.
Özellikle Antik Zeugma (Nizip-Gaziantep) kentinde MS II. yüzyıldan kalma mozaikler,
devinim, vücuttaki canlı ifade, ışık-gölge oyunu gibi ögelerle Roma sanatının doruğa ulaştığı
dönemde yapılmıştır. Bu dönemin mozaik sanatçıları Fırat Nehri yatağından toplanan doğal
taşlarda bulunamayan mavi, yeşil ve turuncu gibi renkleri camdan yaparak mozaiklere
canlılık ve çekicilik katmışlardır.
XIII. yüzyıldan itibaren resmin gelişmeye başlamasıyla önemini kaybeden mozaik,
XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren tekrar iç mimaride kullanılmaya başlandı. Mozaik sanatı
eski stilini ve tekniğini kaybetmiş olsa da XIX. yüzyılda yeniden canlanmıştır. Son yıllarda
gelişen teknoloji ve yeni malzemelerle uygulanması kolaylaşan mozaik sanatını, günümüzde
pek çok zanaatkâr yaşatmaktadır.
Günümüzde mozaik sanatı, cam ve mermer materyalleri üzerinde yoğunlaşmış ve
ticari bir boyut almıştır. Cam mozaik uygulamaları daha çok binaların dış cephe kaplaması
ve havuzlarda yoğunlaşırken mermer mozaik uygulamaları daha ziyade iç mekânlarda zemin
ve duvarlarda dekorasyon amacıyla yapılmaktadır. Türkiye'nin mermer açısından çok zengin
renk ve desen çeşitliliğine sahip olması, mozaik çalışmalarını hem kolaylaştırmakta hem de
istenilen desenlerin yaratılmasını sağlamaktadır. Belirli renklerin tamamına yakını doğal
taşlardan elde edilebilmekte ve mozaik yapımında kullanılmaktadır. Mavi gibi ender bulunan
renklerde ise seramik fayanslar kullanılmaktadır.

1.1. Anatomi ve Portre Yapımı
1.1.1. Anatomi ve Portre Bilgisi
1.1.1.1. Anatomi
Anatomi terimi, eski Yunanca ana (içinden) ve tome (temnein) (kesmek) kelimelerinin
birleşmesiyle oluşmuştur. Keserek ayırma, parçalama anlamına gelmektedir. Anatomi
teriminin Latince’deki karşılığı “dissection”dur.
Anatomi geniş anlamda vücudun normal şeklini, yapısını; vücudu oluşturan organları
ve bu organlar arasındaki yapısal, görevsel ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Şekil bilim
anlamına gelen morfoloji kavramı da canlıların şekilsel olarak incelenmesini belirtir. Bir
görüşe göre anatomi terimi morfoloji ile özdeş olarak da kabul edilir. Ancak günümüzde
oluşumların yalnızca şekilsel değil işlevsel özelliklerinin de önem kazanması, yapılan
çalışmalarda hücre içi ögelerin ayrıntılı olarak hatta moleküler düzeyde incelenmesi anatomi
biliminin sınırlarını genişletmiştir. Anatomi eğitiminde kalıplaşmış kurallarla, işlevsel
bağlantıları dikkate almayan bir yöntem seçilmesi ezbere dayanan ve edinilen bilgilerin kısa
zamanda unutulmasına yol açan bir öğrenme ile sonuçlanır. Herhangi bir yapının işlevlerinin
ve diğer yapılarla bağlantılarının birlikte öğrenilmesi ise anatominin bir bütün hâlinde daha
kolay anlaşılması olanağını yaratır.
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Resim 1.1: İnsan anotomisi

1.1.1.2. Anatominin Alt Grupları
İnsanlarda olduğu gibi diğer canlılarda da yapısal özelliklerin araştırılması anatominin
konusudur. Temel olarak kabul edildiği şekliyle diğer temel tıp bilimleri anatomi ile ilgili
çalışmalardan türemişlerdir.
Tarihsel süreçte insan vücudunun tanınmasına duyulan yoğun ilgi ve buna bağlı elde
edilen bilgi birikimi nedeniyle anatomi alt gruplara ayrılmıştır.






Makroskobik anatomi (gross anatomi): İnsan yapısını gözle görülebilen
şekliyle inceleyen anatomi dalıdır. Bu amaçla kullanılan temel eğitim aracı,
ilaçlanarak doku özelliklerinin uzun zaman kalıcılığı sağlanan ölü insan
vücududur (kadavra). Modeller, yazılı gereçler (kitap, atlas, poster gibi), video
görüntüleri ve bilgisayar programlarından da eğitimde geniş ölçüde
yararlanılmaktadır. Bilgisayarlı eğitim, bazı eğitim kurumlarında kadavranın
yanında en yaygın kullanılan yöntem hâlini almıştır. Üç boyutlu görüntülerin
elde edilmesi önemli bir avantajıdır.
Mikroskobik anatomi (histologia): Vücudu oluşturan organlardan özel
teknikler ile alınarak boyanan doku örneklerini mikroskop altında inceleyen
bilim dalıdır. Histoloji kelime olarak eski Yunancadaki histos (doku) ve logos
(bilim) sözcüklerinden oluşmuştur ve doku bilimi anlamına gelir. Mikroskop,
gözle görülemeyen varlıkları değişen oranlarda büyüterek görülebilmelerini
sağlayan en önemli eğitim aracıdır.
Sitoloji: Histolojinin bir bölümü olarak da kabul görmekte olan hücre bilimidir.
Hücreyi oluşturan yapıların ayrıntılı olarak incelenmesini temel alır.
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Gelişimsel anatomi (developmental anatomy): İnsan vücudunun şekillenmeye
başladığı ilk andan ölümüne kadar geçirdiği evreleri ve normal yapısal
değişiklikleri inceler
Patolojik anatomi: Makroskobik ya da mikroskobik olarak insan dokusunun
normal olmayan yapısını inceler.

Resim 1.2: İnsan bedeninde altın oran

1.1.1.3. Portre
Kökeni, Orta Çağ’da kopyasını yapmak anlamına gelen Latince “protraho”
sözcüğünden gelir. Portrenin gelişimi, insanlar arasındaki farklılıklara verilen önemin
artmasıyla ilişkilidir. Örneğin, idealin bireysel özelliklerden daha üstün olduğu Klasik
Yunan’da portrenin yeri yokken Roma Dönemi’nde ölü kültüyle ilişkili olarak portre, önemli
bir yere sahiptir.
Roma Dönemi’nde ölülerin yüzünden balmumu maskeler alınır ve bunlar soyluların
villalarındaki atriumlarda yer alan kutsal mekânlarda muhafaza edilirdi. Anma amacıyla
yapılan ve bu nedenle sanat yapıtı olarak değerlendirilmeyen bu maskeler, balmumu
dayanıksız bir malzeme olduğu için İÖ 1. yüzyılda mermer olarak yapılmaya başlanır.
Orta Çağ’da dinsel düşünceye bağlı olarak portre önemsizken Rönesans Dönemi’nde
bireye verilen öneme koşut olarak portreler de artar. İlk kez Antik Roma’da, ölenin ruhuna
ve öte dünyaya yönelik mistik semboller olmaktan çıkarak dünyevi bir rol üstlenen portre,
ölen ünlü kişilerin anılarının gelecek kuşaklara bırakılması, kahramanların ve önemli
kişilerin yaşamlarında yüceltilmesi gibi anlamlar taşımaktadır. Ancak Roma’daki bu büst
geleneği, altında yatan bu dünyevi ve hatta ideolojik düşünceyle birlikte Orta Çağ’da
kaybolur. 15. yüzyıl İtalya’sında portre geleneği, Antik Roma’nın kaldığı yerden başlar
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ancak tıpkı felsefede olduğu gibi onu bir adım daha ileri götürür. Rönesans Dönemi’nde
Roma büstleri tuval resmine taşınır.
Portre sanatının gelişimi, 14. yüzyıl sonlarında Filippo Villani’nin yazmış olduğu ünlü
Floransalıların biyografileri ile aynı döneme denk düşer. Plastik sanatlarda portrenin
gelişimi, hümanizmin filizlenmeye başladığı yıllarda biyografi yazıcılığının gelişimiyle
paralellik gösterir. Portre sanatının tarihinde idealize etme ve modeline benzetme arzusundan
kaynaklanan iki karşıt eğilimden söz edilebilir ve bu iki eğilim, sanatın tüm tarihinde sırayla
kendini gösterir.


Portre: İnsan başının fiziksel ve karakteristik özelliklerini vererek resmetmeye
portre denir. Portre çizmek için baş çiziminin oranlarını bilmek gerekir. Bu
oranlar başın önden görünüşünde 3,5 ölçüdür.



Kanonlar: Kanon insan başının ölçülerine denir.



Önden bakış için: Çeneden burun altından kaşlara, kaşlardan saç bitimine
kadar üç tam, saç bitiminden itibaren de çeyrek ölçü alınır. İlk ölçü çene ve
ağız, ikincisi burun ve gözler, üçüncüsüne de alın girer.



Kafatası: Baş çiziminin temeli daima kafatasıdır. Organik kısım bu temel
üzerinde şekillenir. Kafatasının en hareketli kısmı çenedir. Kafatası bir küreyi
andırır.



Göz: Tam bir küreye benzetebiliriz. Kafatasında birbirinin hareketine tamamen
uyan bir organdır. Çizimlerde daha çok perspektif görünümü ile zorlayabilir.



Burun: Yüzün ortasında estetik bir görünümü vardır. Profilden kolay çizilse de
karşıdan genellikle zorlar. Burun çizimlerinde iyi gözlemler yapmak çok
önemlidir. Bir yamuğun üç boyutlu hâlini buruna benzetebiliriz.



Kulaklar: Burun ile aynı hizada aynı uzunluktadır. Burundan geçen doğruyu 45
derece ile böler, oldukça değişik ve zor bir çizimi vardır. Kulağı üç orana bölüp
çizmek gerekir.



Portrede ağız ve dudaklar: Çeneden itibaren başlayan eşit bölümlerin ilkini
iki eşit parçaya bölünce üstteki kısma dudaklar yerleşir. Dudaklar gözler gibi
oval bir mekânda bulunduklarından çizimlerinde de gözlerdeki gibi perspektif
özellikler oldukça yoğundur. Anatomik yapının iyi bilinmesi gerekir.



Kişilik özellikleri: Portrede dikkat edilmesi gereken ilk husus cinsiyet ve yaş
özelliklerinin verilmesidir. Bu hususlara dikkat edilmeden yapılan bir çizimde
neyin ne olduğu bilinmez.



İnsan figüründe ışık gölge: Işık hem vücut üzerinde hem de dışında gölgeler
yaratarak vücut biçimini ortaya çıkarır. Işık yapay veya doğal olabilir. Işık
miktarına kalitesine ve yönüne göre vücutta az ya da çok kontrast (zıtlık)
yaratır. Böylece hem resmin üslubunu hem de sonradan değerlendirilme
biçimini etkiler. İnsan figürünü çalışırken ışık ve gölgenin vücuttaki etkilerini
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kavrayabilmek ve çizmek için bu genel ilkelerin unutulmaması ve uygulanması
gerekir. Gerçekten de ışığın geldiği yön ile ışığın miktarı ve kalitesi sanatçının
çalışma yöntemini etkiler ve konuyu sert ya da yumuşak bir üslupla
çalışmasında belirleyici faktör olur. Resmin gölgeli bölümlerinde kullanılan ton
farkları birbirlerinden zor ayırt edilebilen bir yumuşaklıkta olmalıdır.

1.1.2. Resmi Hazırlama
Mozaiği yapılacak resim özgün bir resim olacaksa resim öncelikle ressamlar veya
resme yatkın kişilerce çizilir. Daha sonra renklendirme işlemi yapılır. İstenilen ebatlara göre
resim büyütülür. Aşağıda da bir portre resmini oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar
verilmiştir.

1.1.2.1. İnsan Başı Resimlemek

Resim 1.3: Çizilecek model

Her insanın başı kendisine özgü bir yapıya sahiptir. Portre çalışması yaparken temel
prensipleri bilerek bu prensiplerden faydalanmak size yardımcı olacaktır.

Resim 1.4: Çizilmiş model
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Saçları tamamen kesilmiş bu insan başında, kafa açık bir şekilde görünür durumdadır.
Kafatasının altındaki yapı ile yüz hatlarının birbirleriyle olan ilişkisi daha belirgin bir
biçimde ortaya çıkıyor.
Bir portre çizerken dikkat edilmesi gereken birçok ayrıntı vardır; kafanın şeklinin nasıl
oluşturulacağı, bireyin yüz hatlarını nasıl verileceği, gölgeleme yönteminin nasıl
kullanılacağı vb. Tüm bu ayrıntılar dikkatle çalışılırsa iyi bir benzerlik yakalamanın daha
kolay hâle geldiği görülecektir.

1.1.2.2. Kafatası Yapısı
Kafatasının altında yatan kemik yapısının, kafanın şeklini ve yüz hatlarını nasıl
belirlediğini bilmek portre çalışmalarında çok faydalı olacaktır. Kafatasının şekli kendini
elmacık kemiği, çene kemiği, burun ve kafa kemiği olarak yüzde gösterir. Kafatasının yapısı,
aynı zamanda yüz hatlarının duruşunu da etkiler.
Birçok kişide bazı orantılar benzerlik gösterir. Örneğin, kafanın en üst noktasından
gözlere olan uzaklık yaklaşık olarak gözlerden çeneye kadar olan uzaklığa eşittir. Kaşlardan,
burnun alt noktasına kadar olan uzaklık yine yaklaşık olarak burnun alt noktasından çeneye
kadar olan uzaklığa eşittir. Gözler arasındaki boşluk ise bir gözün genişliği kadardır. Ancak
her bireyin kendine özgü özelliklerini bir kurşun kalem yardımıyla her zaman ölçmek
gerekir.

1.1.2.3. Yüz Hatlarını Resimlemek
Çizime başlarken dikkat edilmesi gereken bazı ortak özellikler vardır. Bu plasterden
hazırlanmış modellerdeki klasik özelliklerdir. Michelangelo'nun (1475–1564) David adlı
heykelinden çalışılmıştır. Bu modeller İngiltere'deki British Museum'da görülebilir.

1.1.2.4. Göz
Göz basit anlatımıyla kafatası içindeki bir oyuğa yerleştirilmiş küçük bir toptur.
Gözün üst kısmındaki koyuluk, çıkıntı yapan alın kemiğini işaret etmektedir. Göz kapakları,
iris (göz bebeği) etrafındaki bir çift eğri çizgiyle belirtilmiştir (Resim 1.5).

Resim 1.5: Gözün çizimi

1.1.2.5. Burun
Burnu görüntülemek için basit ama yardımcı bir yöntem olarak bir küreden çıkan
silindir düşünülüp burun delikleri için de her iki yanda birer çeyrek küre eklenir. Burun etrafı
ve burun deliklerinin içi koyulaştırılır (Resim 1.6).
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Resim 1.6: Burnun çizimi

1.1.2.6. Ağız
Ağız yuvarlak bölümlerden meydana gelmiştir. Üç tane üst dudak kısmında (dairesel
bir merkez alanı ve her iki yanda birer yuvarlaklık) ve alt dudakta da iki yuvarlak; çene,
onun altında dairesel bir şekildir. Dudakların birleştiği noktalardan geçen çizgiye dikkat
edilmesi gerekir (Resim 1.7).

Resim 1.7: Ağzın çizimi

1.1.2.7. Kulak
Kulak sonunda büyük yuvarlak kulak memesi ile biten kıkırdak kenarı; bunun içinde
dışarıya çıkıntı yapan yan dairesel kıkırdak parçası olmak üzere iki bölümde özetlenebilir.
Kulağın iç kısmı ve etrafına gölgeleme yapmak gerekir (Resim 1.8) .

Resim 1.8: Kulağın çizimi
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1.1.2.8. İlk Adımlar
Oranları belirlenip conte kalemle kafanın ve omuzların konturu çizilir. Kalemle
oranlar ölçülebilir. Göz seviyesinde hafif bir eğri çizgi ve yüzün tam ortasından aşağıya
doğru inen bir çizgi çekilir, bu burnu doğru yere yerleştirme konusunda yardımcı olacaktır
(Resim 1.9). Yüz özellikleri eskiz hâlinde belirlenip yavaş yavaş geliştirilmeye başlanır.

Resim 1.9: Burnun yerleşimi

Resim 1.10: Çene çalışması

Hafif tarama çizgileriyle kafanın sağ tarafında, boyun kısmında ve çenede çalışarak
kafa modeli ortaya çıkarılır. Dudakların birleştiği yerde daha kalın bir çizgi çekilip dudaklara
hafif bir koyuluk verilir (Resim 1.10). Bıyık, kaşlar ve burun altındaki gölge koyulaştırılır.
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1.1.2.9. Başı Modellemek
Daha fazla ton ve detay eklenerek insan başına daha sağlam bir duruş kazandırılabilir.
Kafanın sol yandan aydınlandığı unutulmamalıdır. Bundan dolayı koyulukların büyük
bölümü başın sağ tarafında olmalıdır (Resim 1.11).

Resim 1.11: Gözlerin geliştirilmesi

Gözleri geliştirirken onların yukarıda, çizilen eğri rehber çizginin üzerine oturduğuna
dikkat edilmesi gerekir. Üst dudaklara ağırlık verilir ve üst dudakların üstünde, çıkık alın
kemiğinin altındaki alana taramayla koyuluk verilir. Göz bebekleri ve irisler çizilir.
Ağız ve kulağı geliştirirken en karanlıkta kalan kafanın en sağ tarafına koyu bir ton
atılır. Dudaklar daha iyi tanımlanır ancak onlara kalın kontur atmamak gerekir. Kulağın dış
alanı ve girintilerini tanımlamak için koyulaştırma ve çizgi çalışmaları beraber götürülür
(Resim 1.12).

Resim 1.12: Kulak detaylaması
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Son detaylar üzerinde çalışırken başın konturu üzerinden bir kez daha geçilir ve şekil
keskinleştirilir. Burun delikleri için iki adet göze çarpan çizgi oluşturulur ve bıyık kısmı
koyulaştırılır. Kafanın ve yüzün sağ yanındaki koyuluk hafifçe uzatılır ve sadece göz
altındaki açık kısım haricînde tüm yanak alanı kapsanır.

Resim 1.13: Başı konturlama

1.1.2.10. Kafatasının Yapısı
Yüzü kaplayan ince, yumuşak cildin altında kafatasının kemikli yapısı vardır. Bir
portre çizerken kafatasının şeklini daima aklınızda tutunuz, yüz hatlarına ifade kazandırmak
bu şekilde mümkün olabilir. Bu çalışmadaki gibi duruşlarda ve yandan görünümlerde,
kafatasının nasıl bir daire ve yumurta benzeri oval şekil üzerine oturduğu görülecektir.
Yüzün kapladığı alan tüm kafatası alanına kıyasla oldukça küçüktür (Resim 1.14).

Resim 1.14: Kafatası yapısı

1.1.2.11. Anlamlı Dudaklar
Dudakları önce kalın kontürle çizip ardından koyulaştırma işlemi yapmaktan
kaçınmak gerekir. Dudaklar sadece tonla belirtilirse daha anlamlı bir ifadeye bürünecektir.
Kıvrık alt dudak ışık vurduğundan açık, üst dudak ise ona kıyasla daha koyu çalışılmıştır
(Resim 1.15).
13

Resim 1.15: Anlamlı dudaklar

1.1.2.12. İleri Aşamalar
Kafanın detaylı çalışması bittiğinde, gövdenin üst kısmını biraz daha ortaya
çıkarmakla portreye denge kazandırılabilir. Yine de vücut üzerinde çalışırken ana konunun
portre olduğunu unutmamak gerekir.
Tişört üstündeki detaylar hafifçe ortaya çıkarılır (Resim 1.16). Sağ taraftaki omuz
üzerine aralıkları iyi ayarlanmış taramalı çizgilerle açık bir ton atılır.

Resim 1.16: Tişört detayları

Yüz hatlarına son detayları eklendikten sonra conte kaleminin ucu iyice sivriltilip daha
önce pas geçilen tüm yüz hatları üzerinde tekrar çalışılır. Örneğin, gözlerin iç köşelerindeki
benekler vb. Bıyık ve sakal üzerinde de kısa tarama çizgileriyle çalışılabilir (Resim 1.17).
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Resim 1.17: Bıyık ve sakal detayı

1.1.2.13. Tamamlanmış Resim

Resim 1.18: Tamamlanmış resim





A yumurta kafa: Bu portrede, yumurtaya benzer şekli ile kafa çok net bir
şekilde görülüyor. Kafatasının formu da açıkça ortadadır.
B başın duruşu: Kafanın açısı, soldan gelen kuvvetli ışıkla birlikte iyi bir ton
kontrast yaratıyor ve yüz hatlarının detaylarını gösteriyor.
C kafa ve omuzlar: Üst gövde, sadece eskiz çalışması ile belirtilmesine rağmen
kafanın sabitlendiği yer olması bakımından gerekli ve portreye hem bütünlük
hem de karakter kazandırıyor.

15

1.1.3. Modeli Ozalitle Hazırlama
Mozaik çalışmalarına başlamadan önce motiflerin kâğıt üzerine çizimi, istenilen
ölçülerde büyültülüp küçültülmesi gerekir. Motiflerin çiziminde çeşitli yöntemler vardır.

1.1.3.1. Milimetrik Kâğıt Üzerine Çizim


Milimetrik kâğıt: Üzerlerine mavi, kırmızı veya herhangi bir renkte ve
genellikle milimetrik taksimat basılmış saydam olmayan kâğıtlardır. Çeşitli
büyüklükler de bulunabilir. Bu kâğıtlar genel olarak diyagramların, bazen de
krokilerin çizilmesinde kullanılır. Milimetrik taksimatın ışık kopyasında
çıkmaması istenirse mavi renkte basılmış olanı kullanılmalıdır. Saydam olan
milimetrik kâğıtlar üzerine yapılacak çizimlerde silme ve kazımalarda
milimetrik kâğıdın çizgilerinin kaybolmaması isteniyorsa resim kâğıdının
tersine çizilebilir.

İncelik gerektiren hassas motiflerin büyültülmesinde, küçültülmesinde veya aynen
alınmasında da uygulanır.

1.1.3.2. Eskiz Üzerine Çizim
Eskiz kâğıtları aydıngerler kadar kalın ve saydam değildir. Üzerlerine genellikle
kurşun kalemle resim çizilir. Yarı saydam oldukları için eskiz döneminde pek çok kullanılır.
Aydıngere kıyasla ucuzdur. Kurşun kaleme ve silmeye dayanıklıdır. Mürekkebi de dağıtmaz.
Piyasada 70x100 ölçüsünde bulunur. Milimetrik kâğıt üzerine çizilen motifin çeşitli yöntem
ve teknikler uygulanarak büyültmek veya küçültmek suretiyle eskiz kâğıdı üzerine
çizilmesidir. Bu yöntem ve teknikler genellikle fotokopi ya da episkop makineleri ile ölçek,
orantı ve kareleme yöntemi ile yapılır.

1.1.3.3. Motif Büyültme ve Küçültme
Motiflerin büyültülüp küçültülmesinde genellikle ölçek kullanılır fakat bazı
durumlarda ölçek kullanılmadan değişik oranlarda motiflerin büyültülüp küçültülmesi
mümkündür. Motiflerin büyültme veya küçültme işleri genellikle fotokopi ya da episkop
makineleri ile ölçek, orantı ve kareleme yöntemi ile yapılır.


Orantı

Aynı cinsten çoklukların karşılaştırılmasına oran denir. Karşılaştırılan çokluklar aynı
birimde olmalıdır. Oran birimsizdir. Eşit iki orana orantı denir. Şekil, resim veya motiflerin
çeşitli parçalarının birbiri ile veya bütünü ile meydana getirdikleri uygun ölçü ilişkileridir.


Kareleme yöntemi

Büyültmek veya küçültmek istenilen şekil karelere bölünür. İstenilen oranda kareler
büyültülerek veya küçültülerek başka bir yere çizilir. Kareler esas alınarak resmin özel
noktaları A noktası gibi belirlenir ve şekil çizilerek tamamlanır. Veya doğrudan doğruya özel
noktaların koordinatları belli oranda büyültülüp küçültülerek çizilir. Bu özel noktalar
birleştirilerek şekil tamamlanır.
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Fotokopi

Bir yazı, kitap veya şeklin makine ile fotoğrafını çekerek kopyasını çıkartma işlemidir.
Günümüzde kâğıdın her iki yüzüne de renkli çekim yapabilen, önceden belirlenen sayıda
kopya çıkartan ve aslını büyülten ya da küçülten fotokopi makineleri geliştirilmiştir.
Fotokopi makinesinin özelliğine göre yazı, resim, şekil veya motif, istenilen ölçüde
büyültme ayarları kullanılarak büyültülür. Fotokopi makinesinin özelliğine göre resim veya
motif istenilen ölçüde küçültülür. Her makinenin büyültme-küçültme komutu farklıdır.
Kullanım kılavuzlarında büyültme küçültmenin nasıl yapılacağı ayrıntılı bir şekilde
anlatılmıştır.

Resim 1.19: Fotokopi makinesi

1.1.4. Taşların Hazırlanması
Çalışmaya başlamadan önce kullanılacak doğal taşların renkleri ve boyutları
belirlenerek hazırlanır. Taş boyutları oluşturulacak mozaik büyüklüğüne göre daha önce
çoklu kesim makinelerinde kesilerek hazırlanmış veya kırma taşlardan kırılmış taşlardan
seçilir. Mozaik çalışmanın ağır olmaması için taş kalınlıkları ince (ortalama 0,5 cm)
olmalıdır. Mozaik yapımında kullanılan küçük boyutlu paledyenler genellikle eskitilmiş
olarak kullanılmaktadır. Eskitme işlemi bu iş için özel olarak tasarlanmış eskitme
tamburlarında yapılmaktadır. Ayrıca vibrasyonlu eskitme makineleri de kullanılmaktadır.
Kırma taşların hazırlanmasında genelde tek tek elle kırma yöntemi kullanılır.

Resim 1.20: Taşların elle kırılması
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Elle kırma yöntemi dışında özel tasarlanan aletler de kullanılır (Resim 1.20). Aşağıda
taş kırma makinesi ve taşın kırılma işlemi görülmektedir (Resim 1.21).

Resim 1.21: Taş kırma makinesi

Mozaik çalışmanın albenisi ve güzelliği, taşların titizlikle yerleştirilmesinin yanı sıra
seçilen ve kullanılan doğal taşların renk uyumları ile de doğrudan ilgilidir. Taş hazırlığı
yaparken taşların renk seçimine dikkat etmek gerekir. Resmin renklendirilmesinde de
kullanabilen mermerler renklerine göre sınıflandırılmalıdır. Mavi renkli mermer ender
bulunur. Bulunsa da maliyeti çok yüksektir. Bunun için mavi renkten kaçınmak gerekir.
Hazırlanan taşlar önceden yapılmış tasarıma tamamen sadık kalınarak işlenip yerine
yerleştirilir. Aşağıdaki resimde mermer renklerine birkaç örnek verilmiştir (Resim 1.22).

Resim 1.22: Çeşitli renklerde taşlar

1.1.5. Montaja ve Tablo Kullanımına Göre Malzemeleri Hazırlama
Mozaik yapımında mermer parçalarının yanı sıra çalışmanın özelliğine göre kullanılan
diğer materyaller şunlardır:




Mermer taşların desene göre istenilen şekillerde kesilip şekillendirilmesi
için kerpeten benzeri kesici aletler
Desenin çizilmesi için şeffaf bir kâğıt
Desenin korunması için ince bir naylon film
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Mermer parçalarının yapıştırılması için bir zemin
Çalışmanın özelliğine göre bu zemin, çeşitli kalınlıklarda fiberglas fileler
olabileceği gibi belirli kalınlıkta mermer levha, sunta veya bir kontra plak da
olabilir. Bu işte yaygın olarak fiberglas fileler kullanılmaktadır. Fiberglas
fileler, hem delik göz açıklığı hem de gramajı ile tercihe göre kullanılır. Delik
göz açıklığı 1.5x15, 2.5x2.5, 2.5x3, 3x3, 4x4 ve 5x5 mm olmak üzere 45, 55,
60, 75 ve 100 g/m2 gramajlarda bulunmaktadır.
Mermer parçalarının yapıştırılmasını sağlamak için kullanılan yapıştırıcılar,
genellikle PVA (poli vinil asetat) esaslı yapıştırıcılar olabileceği gibi alçı da
olabilir.
Mozaiğin sağlamlaştırılması veya yerine montajı sırasında derz aralıkları
için harç benzeri dolgu maddesi kullanılmaktadır.

Resim 1.23: Mozaik taşların kırılmasında kullanılan özel çekiçler

Resim 1.24: Mozaik yapımında kullanılan bazı materyallerin görünümü
(Mozaik taşlar, fiberglas file, yapıştırıcı, kerpeten)
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Platform elde edilecek ürün büyüklüğüne göre hazırlanır. Platformun üzerine resim
yerleştirilir (Resim 1.25). Resmin üzerine ince bir naylon kaplanır. Naylondan sonra file
serilir ve sabitlenir. Daha sonra çıkacak resme veya portreye göre taşlar ebatları ve
renklerine göre hazırlanır.

Resim 1.25: Mozaik için hazırlanan resim

Resim 1.26: Taşların resim üzerine yapıştırılması

Resim 1.27: File üzerine taşların yapıştırılması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kareleme yöntemiyle şekildeki resmi büyütünüz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Çizilecek motif, karbon kâğıdı,
kurşunkalem, şeffaf bant, A4 kâğıdı ve
cetvel gibi araç gereçleri hazırlayınız.

 Tespit edilen motifi gerçek
ölçülerinde, cetvel ya da karbon kâğıdı
kullanarak kâğıt üzerine çiziniz.
 Çizilen motifin dış kenarlarından
çerçeve oluşturunuz.
 Oluşturulan çerçeveyi motifin
özelliğine göre uygun ölçülerdeki
karelere bölünüz.
 Kareleri yatayda numara, düşeyde
harf ile isimlendiriniz.
 Aynı sayıdaki kareler kadar başka
bir kâğıda büyültme veya küçültme
yapılacak oranda kareleri çiziniz.

 Kareleri esas alarak motifin özel
noktalarını A noktası gibi belirleyiniz.

 A noktasından başlayarak motifin
tamamını çiziniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,
kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol
ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Çizilecek motif, karbon kâğıdı, kurşunkalem, şeffaf bant, A4 kâğıdı
ve cetvel gibi araç gereçleri hazırladınız mı?
2. Tespit edilen motifi gerçek ölçülerinde, cetvel ya da karbon kâğıdı
kullanarak kâğıt üzerine çizdiniz mi?
3. Çizilen motifin dış kenarlarından çerçeve oluşturdunuz mu?
4. Oluşturulan çerçeveyi motifin özelliğine göre uygun ölçülerdeki
karelere böldünüz mü?
5. Kareleri yatayda numara, düşeyde harf ile isimlendirdiniz mi?
6. Aynı sayıdaki kareler kadar başka bir kâğıda büyültme veya
küçültme yapılacak oranda kareleri çizdiniz mi?
7. Kareleri esas alarak motifin özel noktalarını A noktası gibi
belirlediniz mi?
8. A noktasından başlayarak motifin tamamını çizdiniz mi?

Evet Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Çeşitli renklerdeki küçük doğal taş, cam ve seramik parçalarının yan yana getirilmesi
ile oluşturulan süs veya resimlere ne ad verilir?
A)
Portre
B)
Mozaik
C)
Manzara
D)
Taş işçiliği

2.

Mimari dekorasyon bağlamında mozaik ilk defa hangi dönemde kullanılmıştır?
A)
Romalılar
B)
Bizanslılar
C)
Hititler
D)
Sümerler

3.

Geniş anlamda vücudun normal şeklini, yapısını; vücudu oluşturan organları ve bu
organlar arasındaki yapısal, görevsel ilişkileri inceleyen bilim dalına ne denir?
A)
Anatomi
B)
Portre
C)
Mozaik
D)
Ortopedi

4.

Aşağıdakilerin hangisi anatominin alt gruplarından değildir?
A)
Mikroskobik anatomi
B)
Sitoloji
C)
Patolojik Anatomi
D)
Ekonomik Anatomi

5.

İnsan vücudunun şekillenmeye başladığı ilk andan ölümüne kadar geçirdiği evreleri ve
normal yapısal değişiklikleri inceleyen anatomi çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Gelişimsel anatomi
B)
Sitoloji
C)
Patolojik anatomi
D)
Mikroskobik anatomi

6.

Aşağıdakilerin hangisi portre çiziminde dikkate alınmaz?
A)
Ağız ve dudaklar
B)
Burun
C)
Bel kemiği
D)
Kafatası
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7.

Aynı cinsten çoklukların karşılaştırılmasına ne ad verilir?
A) Ölçü
B) Oran
C) Kopyalama
D) Eskiz

8.

Üzerlerine mavi, kırmızı veya herhangi bir renkte ve genellikle milimetrik taksimat
basılmış saydam olmayan kâğıtlara ne ad verilir?
A) Milimetrik kâğıt
B) Eskiz kağıdı
C) Fotokopi kağıdı
D) Aydinger

9.

Mozaik yapımında kullanılan kırma taşların diğer bir ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cam mozaik
B) Paledyen
C) Kırpık
D) Traverten

10.

Mozaik çalışmanın ağır olmaması için taş kalınlıkları ne kadar olmalıdır?
A) 2 cm
B) 1,5 cm
C) 1 cm
D) 0,5 cm

11.

Mermer mozaik yapımında nadir kullanılan taş rengi hangisidir?
A) Sarı
B) Pembe
C) Mavi
D) Yeşil

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Aşağıda modeli verilen derzsiz kare madalyonu 50x50cm ölçülerindeki MDF üzerine
çizerek mozaik montajı hazırlığını yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için Evet,
kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi kontrol
ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. İlk önce iş önlüğü veya iş elbisenizi giydiniz mi?
2. Gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
3. Çizim için gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?
4. Tespit edilen motifi kâğıt üzerine çizdiniz mi?
5. Çizilen motifi istenilen ölçülerde büyüttünüz mü?
6. Mozaik yapımına
hazırladınız mı?

başlamadan

önce

kullanılacak

taşları

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

25

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Sanatsal mozaik montajını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki işletmelerde sanatsal mozaik montajı işlemi için ne gibi işlemler
yapılıyor inceleyiniz.



Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden gerekli çalışmaları
yaparak rapor hâline getiriniz.



Hazırlamış olduğunuz raporu sınıfta sununuz.

2. SANATSAL MOZAİK ÜRÜNLERİ VE
MONTAJI
2.1. Bordür Yapımı
Bordür yapımında kalıpla ve elle yapılan bordürler mevcuttur. Elle yapılan bordürler
sanatsal bordürlere, kalıpla yapılan bordürler sanayi bordürüne girer.
Sanatsal bordürlerde genellikle paledyen dediğimiz kırma taşlar kullanılır. Bu taşlar
birinci öğrenme faaliyetinde anlatıldığı gibi kırılır ve eskitilir. Kırma taşların boyutu bordür
büyüklüğüne ve desene göre değişebilir.
Sanatsal bordür yapımı modele göre yapılacaksa öncelikle model çizilir veya fotokopi
yöntemiyle kopyası alınır. Daha sonra üzerine naylon konularak fileyle birlikte yapıştırılarak
sabitlenir. Daha sonra taşlar tek tek yapıştırılmak suretiyle model oluşturulur. Genellikle
piyasada kullanılan bordürler 30,5x5 cm, 30,5x10 cm, 30,5x15 cm, 30,5x20 cm
ölçülerindedir.
Kırma taşlarla yapılan bordürler kendi arasında derzli ve derzsiz olarak ikiye ayrılır.
Derzli bordürler genelde geometrik şekillerin kullanıldığı bordürlerdir. Derzsizlerde ise bir
motif veya resim kullanılır. Aşağıda bu bordürlere örnekler verilmiştir.
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2.1.1. Kırma Taşlarla Derzli Bordür Yapımı

Resim 2.1:Derzli bordürler

2.1.2. Kırma Taşlarla Derzsiz Bordür Yapımı

Resim 2.2: Derzsiz bordürler
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2.1.3. Kırma Taşlarla Desenli Bordür Yapımı

Resim 2.3: Desenli bordürler
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2.2. Madalyon Yapımı
2.2.1. Kırma Taşlarla Derzli Derzsiz Madalyon Yapımı
Madalyon yapımında geometrik ve standart bir şekli olmayan madalyonlar derzsiz
yapılır. Bunun yanı sıra sanatsal bir tasarım yapılıyorsa genellikle derzsiz madalyon yapılır.
Bunun nedeni şeklin daha iyi görünebilmesini sağlamaktır.

Resim 2.4: Derzli madalyonlar

Resim 2.5: Derzsiz kare madalyonlar
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Resim 2.6: Derzsiz yuvarlak madalyonlar

2.2.1.1. Ozalitle Madalyon Modelini Hazırlama
Madalyon yapımında bordürlerde olduğu gibi öncelikle şeklin hazırlanması gerekir.
Öncelikle model çizilir veya fotokopi ve ozalit yöntemiyle kopyası alınır (Resim 2.7).

Resim 2.7: Madalyon modeli ve imalattan sonraki görüntüsü

2.2.1.2. Kırma Taşların Hazırlanması
Birinci öğrenme faaliyetinde de anlatıldığı gibi kullanılan kırma taşlar, tek tek
penslerle veya kırma makinelerinde kırılarak hazırlanır. Dar bir alan kaplanacaksa küçük
taşlar kullanılır. Geniş alanlarda ise daha büyük taşlar kullanılır. Bunun dışında kullanılacak
renklere göre de kırma taşların seçilmesi ve hazırlanması gerekir.
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2.2.1.3. Model, File ve Naylonun Montajı
Hazırlanan modelin üzerine naylon konularak fileyle birlikte yapıştırılarak platform
üzerine sabitlenir (Resim 2.8). Daha sonra taşlar tek tek yapıştırılmak suretiyle model
oluşturulur (Resim 2.9).

Resim 2.8: Filenin montajı

Resim 2.9: Taşların yapıştırılması

Mozaik işlerinde kullanılan fileler, mozaiklerin arkasında destek amaçlı ve kırılgan
mermerlerin arkasında yine takviye olarak kullanılmaktadır. Genelde 30-33 cm eninde ve
300 metre uzunluğundaki rulolar şeklinde üretilmektedir. Ağırlık:165 g/m2 ve 75 g/m2 en
ve boy oluşturulacak modele göre değişmektedir.

Resim 2.10: Fileler
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2.3. Manzara ve Tablo Yapımı
Mozaik sanatı, en eski ve en dayanıklı sanatsal ifadelerden biridir. Depremlerle yerle
bir olan yapılardan bugüne kadar gelmeyi başarmış oldukça zarif çalışılmış eserler
bulunmuştur. Ortaya çıkan bir sanat eserinin bu kadar dayanıklı olabilmesi günümüz
insanları için büyük önem taşır.
Mozaik taşını yapıştıracağınız yüzey sert ve düz olmalıdır. MDF tahta bu iş için
uygundur çünkü hem hafif hem sağlam bir malzemedir. Mozaik taşlarını yüzeye yapıştırmak
için gerekli PVA tutkalını su ile inceltebilir ve bir fırça yardımıyla sürebilirsiniz.

2.3.1. Resim Çizme

Resim 2.11: Model

Mozaikle manzara ve tablo yapımını yukarıdaki örnek resim üzerinde gösterelim. Bu
soğanın desenini basitleştirerek çalışmanız gerekiyor ki her katmanı kolayca ayrı bir renk ile
doldurabilesiniz.
Mozaiği gerçekleştirirken simetrik bir iş çıkarmak zorunda değilsiniz. Eğer soğanın
temel dış çizgisini takip edecek olursanız soğan kendi karakterini kolayca ortaya koyacaktır.
Enine kesilmiş soğan mozaik çalışması için ideal bir görüntüdür ve oldukça hoş bir sonuç
elde etmenizi sağlar.
Bu resimde (Resim 2.12) soğanın her katmanının farklı renkteki taşlarla nasıl
doldurulduğunu görüyorsunuz. Dikkatli kesim ve yerleştirmenin ardından buna benzer
mozaik eserleri zevkle üretilebilir.
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2.3.2. MDF ve Ozaliti Hazırlama

Resim 2.13: Görüntünün tahtaya geçirilmesi

Görüntüyü tahtaya geçiriniz. Belirlenen boyutlarda bir MDF tahta hazırlayınız.
Görüntünüzü aynı ebatlardaki bir kâğıda çiziniz. Kâğıt ve MDF arasına karbon kâğıdı
koyarak deseni 2B kalemle üzerinden geçerek MDF’ye kopyalayınız (Resim 2.12).

Resim 2.14: Modeli netleştirme

Çizgileri belirginleştiriniz. MDF üzerinde daha rahat çalışabilmek için keçeli kalemle
çizgilerin üzerinden geçiniz. Böylece içlerini doldurmanız gereken çizgileri daha rahat
seçebilirsiniz (Resim 2.13).

2.3.3. Taşları Hazırlama
Kullanılacak taşların renkleri ve boyutlarının belirlenerek hazırlanması gereklidir.
Mozaik desenin albenisi ve güzelliği, taşların yerleştirilmesinin yanı sıra seçilen ve
kullanılan taşların renkleri ile de doğrudan ilgilidir. İstenilen ebatlarda kesilerek hazırlanan
taşlar, renklerine göre ayrı ayrı kaplarda depolanmalıdır. Ayrıca bu taşların toz, yağ gibi
kirliliklerden arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir. Çünkü yüzeyi temiz olmayan taşlar
yapıştırılma sırasında problem çıkarabilmektedir.
Hazırlanmış olan taşların yapıştırılma işlemine geçmeden önce desen üzerine taşlar
dizilerek bir prova yapılması, işlerin daha nizami olması için gerekli olabilir. Özellikle tablo
benzeri tasarımlarda bu işlem sık sık yapılarak taşların renk uyumu denenmelidir.
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Kesici aletinizi doğru kullanırsanız taşları yanlış yerlerinden kırmaz ve israftan
kurtulmuş olursunuz. Mozaik taşını keserken kesicinin dişleriyle taşı keseceğiniz yerin biraz
uzağından sıkıca tutunuz. Eğer tam ortadan tutarsanız temiz biçimde kesilmez, üstünde
çapak kalabilir. Tam güç elde etmek için kesiciyi, sapının en ucundan tutarak hızlı ve tek
seferde kullanınız.

2.3.4. Montaja ve Tablo Kullanımına Göre Malzemeleri Hazırlama
Bu uygulamamızda kullanacağımız malzemeler şunlardır:

















46 x 30 cm MDF tahta
PVA tutkal
Küçük boy duvar fırçası
Geniş bir parça kâğıt
Karbon kâğıdı
2B kalem
Siyah keçeli kalem
Yuvarlak uçlu fırça
500 g derz dolgusu
Siyah toz boya
Geniş spatula ve kaşık
Selüloz sünger
Lastik çekçek
Bir kova su
Toz bezi
Modele uygun çeşitli renklerde taşlar

2.3.5. Taşların Yapıştırılması
Yapıştırıcıyı taşlara değil tahtanın yüzeyine sürünüz. Yüzeyin tümünü değil en çok 15
cm uzunluğunda bir alanı yapıştırıcıyla kaplayınız yoksa yapıştırıcınız kurur ve işe yaramaz
hâle gelir. Taşı yapıştırırken yanındaki taşla arasında birkaç milimetre mesafe bırakınız. Dar
alanlar için (örneğin soğanın sapı gibi) önceden taşı uygun biçimde kesiniz. Böylece
yapışkanı sürdüğünüzde vakit kaybetmeden taşları yerleştirebilirsiniz.

Resim 2.15: Taşların hazırlanması
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Kenarlara yapıştırıcı sürünüz. Koyu mor renkteki taşları çerçeve yapacak şekilde
tahtaya yapıştırınız (Resim 2.14). Üst üste binmemelerine dikkat ediniz. Eğer düzgün bir
biçimde yan yana gelmezlerse MDF’nin kenar kaplamasında sorun yaşarsınız.

Resim 2.16: Yapıştırma işlemi

Soğanı ortaya çıkarınız. Bir miktar koyu mor renkteki taşlardan alınız. Kesici
aletinizin yardımıyla soğanın alt bölümünü düzgünce dolduracak biçimde kenarlarını
kesiniz. Yapıştırmadan önce taşları MDF’ye yerleştirip uygun olup olmadıklarını kontrol
ediniz. Kesilen taşların birbirleriyle uyumlu olmaları için sıralarını karıştırmamaya dikkat
ediniz (Resim 2.15).

Resim 2.17: Yapıştırma işleminde sıralama

Dış bölümü tamamlayınız. Küçük alanlarda çalışmak daha düzgün bir iş çıkarmanıza
yardımcı olur. Bu sebeple önce sopanın soldaki en dış bölümü tamamlayınız (Resim 2.16).
Orta bölümlerde alanı iyi doldurmak için taşları bütün olarak kullanabilirsiniz. Aynı yolu
takip ederek soğanın diğer alanını da doldurunuz.
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Resim 2.18: Yapıştırma işlemi

Eflatun alanda çalışınız. Soğanın içteki diğer katmanını çalışmak için eflatun taşları
kullanınız. Yine yapıştırmadan önce taşları düzgün yerleştirmek için uygun şekilde kesiniz.
Önce küçük alanlar üstünde çalışınız (Resim 2.17).

Resim 2.19: Yapıştırma işlemi

Diğer katmanları doldurunuz. Aynı işlemleri soğanın tüm katmanları için
tekrarlayınız. Açık yeşil, gri, eflatun, açık yeşil sırasını takip ediniz. En son ortadaki boş
alanı küçük kesilmiş koyu mor renkli taşlarla doldurunuz (Resim 2.18).
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Resim 2.20: Yapıştırma işlemi

Soğanın sapını oluşturunuz. Açık yeşil ve beyaz renkli taşları soğanın sapına uyacak
şekilde dikdörtgene yakın formlarda kesiniz. Ardından koyu ve açık yeşil renkteki taşları
soğanın sapının en tepesini dolduracak kadar küçük parçalarda kesiniz. Uygun yerlerine
yapıştırmadan önce koyup kontrol etmeyi unutmayınız (Resim 2.19).

Resim 2.21: MDF kenarlarının kaplanması

Zemin ve çerçeveyi kaplayınız. Gri renkli taşlarla zemini doldurunuz. Küçük
parçaların aralarını doldurmak vakit alabilir. Ancak küçük parçalara böleceğiniz taşlar bu
alanları doldurmanızı sağlayacaktır. Son olarak MDF’nin dış çevresine koyu mor renkli
taşları uygun biçimlerde küçülterek yapıştırınız (Resim2.20).
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Resim 2.22: Tamamlanmış resim







Gölgelerde değişim: Kimi zaman taşlar bir araya getirildiklerinde içlerinden
bazılarının farklı tonda olduğu görülebilir. Zeminde kullanılan gri renkli
taşlardan bazılarının daha koyu olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Eğer
taşlarınız buna benzer farklılıklar gösteriyorsa kompozisyondaki dengeyi
bozmamak için aralarında mesafe olmasına özen gösteriniz.
Renk seçimi: Koyu mor renkteki taşlar soğanın dış kabuğunda güçlü bir etki
sağlamak ve soğan formunu ortaya çıkarmak için kullanıldı. Merkezdeki
objenin etkisinin artırılması için gri renkli arka plan nötr bir renk olması
sebebiyle seçildi.
Formun tanımlanması: Soğanın ortasındaki renkler (gri, eflatun ve açık yeşil)
hem kontrastlık yaratmak hem de benzer tonlar olması için seçildi. Böylece
soğanın her katı kolayca seçilmesine rağmen birbirlerinden kopuk durması
engellendi.

2.4. Kaplama Yeri Hazırlığı
2.4.1. Zemin Hazırlığı
Kaplama uygulaması, genellikle dış cephelerde veya su ile sürekli temas hâlinde
bulunulan havuz banyo vb. iç duvar yüzeylerinde gerçekleştirilmektedir. Seçilen desenin
veya resmin binanın kullanım amacına uygun olmasına dikkat etmek gerekir. Cephede kapı
pencere gibi boşlukların arasına bordür desenleri, balkon veya daha geniş alanlarda pano,
göbek gibi uygulamalar yapılır. Pano veya göbeklerdeki görüntünün net algılanabilmesi veya
ifade edilebilmesi için küçük boyutlardaki mozaik tercih edilmelidir. Mozaik kaplanacak
alan projesi üzerinde veya binadan ölçüler alarak m2 olarak hesaplanır.
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2.4.1.1. Zemin Krokisinin Çizilmesi
Kroki yapmak mozaik çalışmasının ilk ve en önemli çalışmasıdır. Krokiler son derece
temiz, titiz ve okunaklı şekilde yapılmalıdır. Yalnızca çizenin değil ekip çalışması söz
konusu olduğunda başka birinin de anlayıp temiz çizim yapabileceği şekilde çizilmelidir. İyi
bir kroki; çizgi, ölçü ve notların bir arada kullanılmasından oluşur.
Bir kâğıtta yalnız bir kroki bulunmalı, kâğıdın boş kalan yerlerine başka kroki
yapılmamalıdır. Bu şekilde davranılması, işin zor olmasını, arama ile zaman yitirilmesini,
kargaşa yaratmayı beraberinde getirecektir. Kroki yaparken yanlış çizilen çizgiler, yanlış
yazılan yazılar karalanmamalı silinerek doğrusu çizilmeli veya yazılmalıdır. Ölçüm sırasında
çok rakam ve yazı yazılacağından kroki temiz çizilmiş olmalıdır. Teknik resim çizim araç ve
gereçleri kurallara uygun kullanılmalıdır.

Resim 2.23: Zemin döşemesinden önce krokisinin çizilmesi

2.4.1.2. Dış ve İç Cephe Krokisinin Çizilmesi
Mozaik uygulamalarında, kaplama yapılacak bütün yüzeylerin ölçüleri bina üzerinden
alınarak veya binaya ait projesi üzerinden ölçüler belirlenir. Pano, göbek veya tablo
yapılacak yerler tespit edilir. Bu yerlere ait mozaik çizimi yapılır. Diğer bölümler için tercih
edilen diziye ait bir örnek çizilmesi yeterli olur. Mozaik yapılacak yapıdan alınan ölçülerin,
çekilen fotoğraflarla desteklenerek teknik resim kurallarına göre seçilen ölçekte resminin
çizilmesi uygun olacaktır.
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Resim 2.24: Dış cephede mozaik kullanımı
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Resim 2.25:Dış cephelerde mozaik kullanımı

Resim 2.26: İç cephelerde mozaik kullanımı
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Resim 2.27: İç cephelerde mozaik kullanımı

2.4.1.3. Montaj Tasarımının Yapılması
Mozaik kaplaması yapımından önce zemin, dış cephe ve iç cephe krokilerinden sonra
montaj öncesi montaj tasarımının yapılması gerekir.

Resim 2.28: İç cepheye montajı yapılmış mozaik
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2.5. Sanatsal Mozaik Kaplaması
2.5.1. Mozaiği Yapıştırma
Bir duvara pano şeklinde yerleştirilecek olan bir mozaik tablo, önce bir mermer plaka
üzerine yapıştırılmalıdır. Daha sonra derz araları uygun bir bağlayıcı ve yapıştırıcı ile
doldurulur ve gerekiyorsa silim işlemi yapılır. İsteğe göre yine mermerden bir çerçeve
yapılabilir. Mermer plaka olduğu gibi duvara yerleştirilerek etrafı yine mermer mozaikler
veya diğer dekorasyon malzemeleri ile tamamlanır.

2.5.1.1. Harçlı Yapıştırma
Fayans, seramik, pişmiş toprak, karo mozaik, granit seramik, doğal taş, mermer,
granit, traverten, cam mozaik vb. ürünlerin yapıştırılması için özel karışımlar katılarak
hazırlanan ve su ile karıştırılarak kullanılan malzemelere, fayans-seramik yapıştırıcısı denir.
Mozaik vb. kaplama malzemelerinin iç mekânlarda duvarlara ve döşemeye, dış mekânlarda
ise zemine döşenmesinde de kullanılır.

Resim 2.29: Çimento ve seramik yapıştırıcı

Kullanılan malzemenin teknik özellikleri torba üzerinde bulunmaktadır (Sayısal
değerler çeşit ve firmaya göre değişebilir.). Bu değerler örnek olarak verilmiştir.
Görünüş: Gri renkli ince toz
Uygulama sıcaklığı : +5 oC -35 oC
Karışım oranı: 25 kg toz için 5-7.5 litre su
Çekme mukavemeti: 0.90 N /mm2
Kayma: Yok
Kap ömrü: 3 saat
Derzleme: 24 saat sonra
Tüketim: 4-5 kg /m2
Trak ölçüsü: min. 6x6x6 mm max. 10x10x10 mm
Raf ömrü: Rutubetsiz ve kuru bir ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. En çok
8 kat istif edilmelidir.
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Yapıştırma harcı yapma malzemeleri şunlardır:





Yapıştırma malzemesi
Mikser
Harç teknesi
Karışım suyu

Resim 2.30: Mikser

Yapıştırıcının cinsine göre değişmekle birlikte ortalama 25 kg yapıştırıcı için 7,5 litre
su kullanılmalıdır. Yapıştırma harcında kullanılacak su, içilebilir nitelikte olmalıdır.
İçerisinde organik asılı ve erimiş harca zarar verebilecek maddeler bulunmamalıdır.
Yapıştırma harçları tek tip olmayıp değişik nitelik ve renkte üretilmektedir. Bu
nedenle renk ve nitelik seçimi için amaca uygun yapıştırıcı ve renk seçilmelidir. Açık renk
mozaik ve benzeri kaplamaların döşenmesinde beyaz renk yapıştırıcı kullanılır. Kesinlikle
yabancı maddeler ilave edilmez.


Uygulama kuralları

Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalı, yüzeyin üzerinde bulunan
3 mm’den ince sıvalar kazınarak tamamen temizlenmelidir.

Çok gözenekli yüzeyler ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su
tabakası yok olana kadar beklenmelidir.

Yüzeydeki önemli bozukluklar ve delikler yapıştırıcı uygulamasından en
az 72 saat önce onarılmalıdır.

10 mm’nin altındaki bölgesel onarımlar yapıştırıcı ile yapılabilir.

Ortam sıcaklığı +5 oC - 35 oC olmalıdır.

Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan
yüzeylerde uygulama yapılmaz.

Doğrudan güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde
uygulanmamalıdır.

Uygulama esnasında yapıştırıcının yüzeyde film oluşturmamasına dikkat
edilmeli, film oluşmuş ise o kısım yeniden taranmalıdır.

Ortalama 7,5 litre kadar su ile 25 kg’lık yapıştırıcı tercihen düşük devirli
bir mikser veya mala ile topak kalmayacak şekilde iyice karıştırılmalıdır.

Karıştırılan yapıştırıcı 5 dk. dinlendirildikten sonra uygulama öncesinde
1-2 dk. karıştırılmalıdır.
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Harç, yüzeye uygulanıp kalınlığı dişli çelik mala ile ayarlanmalıdır.
Malanın diş boyutu, döşenecek mozaik boyutuna ve uygulama yapılacak
yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir.
İç mekân zemin uygulamalarında; 33x33’ten büyük kaplamalar, iç mekân
duvar uygulamalarında 20x25’ten büyük kaplamalar, tüm dış mekân
zemin uygulamalarında hem uygulanacak yüzeye hem de kaplamanın
arkasına harç uygulanmalıdır (çift taraflı yapıştırma) .
İyi bir yapıştırma için lastik tokmak yardımıyla kuvvet uygulanarak hava
dışarı atılmalıdır.



Uyarıları ve öneriler

Kesinlikle yabancı maddeler ilave edilmemelidir.

Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile
yıkanmalıdır.

Yutulduğunda sağlığa zararlı olduğu unutulmamalıdır.

Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutulmalıdır.

Sıkı kapatılmış kapta korunmalıdır.

Göz ve deri temasından sakınılmalıdır.



Yapıştırma harcının yapılması

Yapıştırma harcı yapma araçlarını hazırlayınız.

Yapıştırma harcını hazırlayınız.

Güneş altında uygulama yapmaktan kaçınınız.

Açık renk mozaik döşenmesinde beyaz renk yapıştırıcı kullanınız.

Uygulama sırasında mutlaka eldiven giyiniz, ürünlerin göz veya deri
temasından kaçınınız.

Uygulama bittikten sonra tüm aletleri kurumadan su ile yıkayınız.

Resim 2.31: Harç yapma

Resim 2.32: Harç yapma

2.5.1.2. Suni Yapıştırıcılarla Montajı
Harçlı yapıştırma dışında bazen suni sentetik yapıştırıcılarda kullanılır. Bunun dışında
sentetik olduğu için hem mozaik kaplaması yapan işçinin hem de daha sonra mekânı
kullanacak insanların sağlığı açısından pek uygun değildir. Bu sebeplerden bu tip
yapıştırıcılar pek kullanılmaz.
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2.6. Derz Dolgu Yapma
Harcı mozaiklerin derz boşluklarına tekniğine uygun el aletleri ile doldurma işlemine
derz dolgu yapma denir. Dolgu harcı çimento esaslı malzeme olduğu için mozaik
kaplamasının kenar kırılmalarını, derz boşluklarından mozaik kaplamasının altına su
sızmasını engeller. Derz boşluklarından döşemeye ve mozaik kaplamasına zarar verecek
kimyasalların geçişini engeller. Mozaik kaplamasına dekoratif görünüm sağlar. Mozaik
kaplamasının kullanım ömrünü uzatır.

2.6.1. Derz Dolgu Yapımında Kullanılan Araçlar
Derz dolgu yapımında kullanılan el aletleri şunlardır:







Sert kauçuk uçlu çekpas
Sert kauçuk tabanlı derz yayma malası
Yumuşak uçlu spatula
Sünger uçlu spatula
20 x 15 x 8 cm sünger
Kuru bez parçası

Yukarıda saydığımız araçları kullanırken şunlara dikkat etmeliyiz:






Sert kauçuk uçlu çekpas veya kauçuk tabanlı derz yayma malası ile fuga harcı
kaplama malzemesinin üzerine dikey serilir.
Boşluklar doluncaya kadar yayma malası paralel daha sonra çapraz çekilir.
Kaplamaya fazla zarar vermeden sünger uçlu spatula 70 derece açı ile tutularak
yüzeydeki fazla harç kazınarak alınır.
Az nemli sünger yüzeyi temizlemede kullanılır.
Islak olmayan kuru bez, yüzey temizlemede kullanılır.

2.6.2. Derz Dolgu Yapma Zamanı






Derz dolgu yapılabilmesi için mozaik kaplamasının yapımından en az 48 saat
geçmesi gerekir.
Ortam sıcaklığı +5 oC - +35 oC olmalıdır.
Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamalıdır.
Direkt güneş, kuvvetli rüzgâr altında veya sıcak yüzeylerde uygulanmamalıdır.
Derz uygulamasından en az 24 ~ 48 saat sonra mekân kullanıma açılmalıdır.
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2.6.3. Derz Dolgu Yapma Kuralları ve İşlem Sırası
Derz dolgu yapımında uyulması gereken işlem sırası aşağıdaki gibi olmalıdır.

Resim 2.33: Harcın hazırlanması

Derz dolgusunu hazırladıktan sonra çok az miktarda siyah toz boyayı 500 gram derz
dolgusunun içine dökerek karıştırınız. Bir miktar su ekleyerek bir spatula ya da kaşık
yardımıyla iyice suyu emmesini sağlayınız (Resim 2.32). Dolgu malzemesi açık gri bir renge
dönüşmeli ve yoğunluğu ıslak kum kıvamında olmalıdır. Gerekirse biraz daha su ya da derz
malzemesi ekleyebilirsiniz.
Farklı mozaik çalışmaları için derz malzemesine siyah toz boya katarak beyaz rengini
kırabilirsiniz. Beyaz toz çok parlak görünür. Bu sebeple taşların arasına uygulanınca
gereğinden fazla dikkat çeker. Gri renkli malzeme ise birçok farklı renkteki taşlar arasında
kullanılabilir ve taşların rengini yok etmez. Siyah toz boyanız yoksa bir miktar siyah akrilik
boyayı su ile incelterek toz hâldeki derz malzemesine ekleyebilirsiniz.

Resim 2.34: Derzin yayılması

Derz malzemesini yayın derz malzemesinin içinde pürüz kalmamasına özen
göstererek karıştırınız. Beş dakika karıştırmak yeterli olacaktır. Karışımı mozaik
çalışmasının ortasına dökün ve lastik çekçek yardımıyla tüm taşların üzerine yayılmasını
sağlayınız. Yüzeyin üstünden birkaç kez geçiniz. Tüm taşların arası dolana dek işlemi
tekrarlayınız (Resim 2.33).
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Resim 2.35: Derzin silinmesi

Fazla malzemeyi temizleyiniz. Süngeri su dolu kovada ıslatınız. Mozaik yüzeye fazla
bastırmadan üzerindeki fazlalık temizlenene dek yavaş yavaş siliniz (Resim 2.34). Temizlik
sırasında süngeri sıkça durulayın. Taşlar parlak gözükmüyorsa endişelenmeyiniz. Mozaik
çalışmanızı bir gece kurumaya bırakınız. Ardından toz beziyle yüzeyi temizleyiniz. Taşlar
arasında boşalan yerler varsa az miktarda derz malzemesini parmağınızla sürerek
rötuşlayınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları

 Sanatsal mozaik montajı
yapınız.

 Kaplama yerini hazırlayınız.

 Sanatsal mozaiği yapıştırınız.

 Mozaiğin derz dolgusunu
yapınız.

Öneriler
 İş önlüğünüzü giyiniz.
 Güvenlik önlemlerini almadan çalışmaya
başlamayınız.
 Üretilecek mamul tespit ediniz.
 Montaja ve tablo kullanımına göre malzemeleri
hazırlayınız.
 Üretilecek mamule göre desen ve resim çizim
hazırlığını yapınız ve çizimi gerçekleştiriniz.
 Çizilen resmi istenilen boyuta fotokopi veya
ozalitle getiriniz.
 Çizilen ve istenilen boyuta getirilen resmi MDF
üzerine yapıştırınız.
 Resmin üzerine naylon kaplayınız.
 Naylon üzerine file koyup sabitleyiniz.
 Taşları renklerine göre hazırlayıp yapıştırınız.
 Kaplama yapmadan önce kaplama zeminini
kontrol edip hazırlayınız.
 Zemin krokisini çiziniz.
 Yapıştırma harcı yapma araçlarını hazırlayıp
harcı hazırlayınız.
 Güneş altında uygulama yapmaktan kaçınınız.
 Uygulama sırasında mutlaka eldiven giymeli,
ürünlerin göz veya deri temasından kaçınılmalıdır.
 Uygulama bittikten sonra tüm aletleri
kurumadan su ile yıkayınız.
 Derz dolguda kullanılacak aletleri belirleyiniz.
 Kullanmadan önce harcın kıvamını kontrol
ediniz.
 Son kez derz boşluklarını kontrol ediniz varsa
inşaat kalıntılarını temizleyiniz.
 Lastik malaya uygun hareketler verilerek derz
dolguyu gerçekleştiriniz.
 Derz dolgu işlemi bitince belirtilen süre kadar
bekleyiniz, sonra yüzeyi temizleyiniz.
 Ortalama 12 ~ 48 saat sonra mekânı kullanıma
açınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
1.
2.
3.
4.

Değerlendirme Ölçütleri
Sanatsal mozaik montajı yaptınız mı?
Kaplama yerini hazırladınız mı?
Sanatsal mozaiği yapıştırdınız mı?
Mozaiğin derz dolgusunu yaptınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Özel karışımlar katılarak hazırlanan ve su ile karıştırılarak kullanılan fayans-seramik
yapıştırıcılarıyla hangi malzeme yapıştırılmaz?
A) Granit seramik
B) MDF
C) Mozaik
D) Pişmiş toprak

2.

Aşağıdakilerden hangisi mozaik kaplamasında kullanılan yapıştırma harcı yapma
malzemelerinden değildir?
A) Paledyen
B) Harç teknesi
C) Mikser
D) Karışım suyu

3.

Mozaik kaplaması için hazırlanan yapıştırıcıda ortalama 25 kg yapıştırıcı için kaç litre
su kullanılmalıdır?
A) 7,5 l
B) 25 l
C) 2,5 l
D) 5 l

4.

Yüzeydeki önemli bozukluklar ve delikler, yapıştırıcı uygulamasından en az kaç saat
önce onarılmalıdır?
A) 100 saat
B) 24 saat
C) 72 saat
D) 48 saat

5.

Mozaik kaplaması veya derz dolgusu yaparken ortam sıcaklığı hangi değerler arası
olmalıdır?
A) -5 oC ile +5 oC
B) 0 oC ile +5 oC
C) +15 oC ile +45 oC
D) +5 oC ile +35 oC

6.

Harcı tekniğine uygun mozaiklerin derz boşluklarına el aletleri ile doldurma işlemine
ne denir?
A) Harç yapma
B) Derz dolgu yapma
C) Mozaik işlemi
D) Sıvama
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7.

Derz dolgu yapılabilmesi için mozaik kaplamasının yapımından sonra en az kaç saat
geçmesi gerekir?
A) 4 saat
B) 24 saat
C) 36 saat
D) 48 saat

8.

Derz dolgusunun temizlenmesi sırasında kaplamaya fazla zarar vermeden sünger uçlu
spatula kaç derece açı ile tutularak yüzeydeki fazla harç kazınarak alınır?
A) 70o
B) 45o
C) 90o
D) 5o

9.

Aşağıdakilerden hangisi derz dolgu yapımında kullanılan el aletlerinden değildir?
A) Sert kauçuk uçlu çekpas
B) Kürek
C) Kuru bez parçası
D) Yumuşak uçlu spatula

10.

Derz uygulamasından sonra mekân ne kadar sürede kullanıma açılmalıdır?
A) 5 ~ 10 saat
B) 48 ~ 72 saat
C) 24 ~ 48 saat
D) 4 ~ 8 saat
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

11.

Sanatsal bir tasarım yapılıyorsa genellikle …………….. madalyon yapılır. Bunun
nedeni şeklin daha iyi görünebilmesidir.

12.

Bordür yapımında kalıpla ve elle yapılan bordürler mevcuttur. Elle yapılan bordürler
………….bordürlere, kalıpla yapılan bordürler ……………… bordürüne girer.

13.

Sanatsal bordürlerde genellikle ……………. dediğimiz kırma taşlar kullanılır.

14.

Mozaik işlerinde kullanılan ………….., mozaiklerin arkasında destek amaçlı ve
kırılgan mermerlerin arkasında yine takviye olarak kullanılmaktadır.

15.

Mozaik kaplaması yapımından önce zemin, dış cephe ve iç cephe krokilerinden sonra
montaj öncesi ………………………. yapılması gerekir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz
52

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıda modeli verilen derzsiz kare madalyonu;



50x50 cm ölçülerindeki MDF üzerine çizerek mozaik montajını yapınız.
Duvara kaplamasını yapınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İlk önce iş önlüğü veya iş elbisenizi giydiniz mi?
2. Gerekli iş güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
3. Montaja ve tablo kullanımına göre malzemeleri hazırladınız mı?
4. Desen ve resim çizim hazırlığını yapıp çizimi gerçekleştirdiniz mi?
5. Resmi MDF üzerine yapıştırıp önce naylon daha sonra file ile
kapladınız mı?
6. Taşları yapıştırıp motifi oluşturdunuz mu?
7. Kaplama yapmadan önce kaplama zeminini kontrol edip hazırladınız
mı?
8. Zemin krokisini çizdiniz mi?
9. Yapıştırma harcını hazırladınız mı?
10. Uygulama bittikten sonra tüm aletleri kurumadan su ile yıkadınız mı?
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Evet

Hayır

11. Derz dolguda kullanılacak aletleri belirlediniz mi?
12. Kullanmadan önce harcın kıvamını kontrol ettin mi?
13. Derz dolguyu gerçekleştirdiniz mi?
14. Derz dolgu işlemi bitince belirtilen süre kadar bekleyip daha sonra
yüzeyi temizlediniz mi?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir
sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B
D
A
D
A
C
A
B
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

B
A
A
C
D
B
D
A
B
C
Derzsiz
Sanatsal Sanayi
Paledyen
Fileler
Montaj
tasarımının
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