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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215ESB056 

ALAN ĠnĢaat Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Restorasyon 

MODÜLÜN ADI Mozaik Vitray Restorasyonu 

MODÜLÜN TANIMI Mozaik vitray restorasyonunda camların parçalanıp boyanması, 

desene göre mozaik vitray oluĢturulması ile ilgili bilgilerin  

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı.) 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Mozaik vitray restorasyonu yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında çalıĢma kurallarına 

uygun hazırlıklar yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Camları parçalayarak boyama iĢlemini kurallara uygun 

olarak yapabileceksiniz. 

2. Desene göre mozaik vitray oluĢturabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye 

Donanım: Cam elması, gaz yağı, mastar, gönye, cımbız, 

yapıĢtırıcı, selülozik vernik, macun malzemesi (beyaz çimento, 

mermer tozu, tutkal, siyah toz boya) 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Meslek tanımının değiĢmekte olduğu ve meslek dallarının çeĢitlendiği bir dönemi 

yaĢamaktayız. Günümüzde eskiden var olan birçok meslek ortadan kalkmakta ya da istihdam 

Ģansı azalmaktadır. Bunun yanında bazı mesleklerde istihdam artarken birçok yeni meslek de 

ortaya çıkmaktadır. 

 

ĠnĢaat sektörünün ihtiyacı daha çok sınırları belli ve uzmanlık isteyen mesleklerdir. 

Örneğin bir iĢveren iĢe alacağı kiĢinin birçok alanda genel bilgisi olmasını değil istediği 

alanda uzmanlık derecesinde bilgisinin olmasını tercih etmektedir. 

 

Vitray sanatı Selçuklular döneminde geliĢtirilmiĢ, Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde 

Ġstanbul’un fethinden sonra birçok tarihi mimaride vitray tekniği ile muhteĢem çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Günümüzde cam ve vitray sanatı giderek önem kazanmıĢ, özellikle iç mimaride 

çok kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

Bu modülle edineceğiniz bilgi ve becerilerle sektörel bazda tanımlanmıĢ istihdam 

Ģansı yüksek olan restorasyon teknisyenliği mesleğine giriĢ yapmıĢ olacaksınız. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Bu faaliyette gerekli ortam sağlandığında mozaik vitrayı tanıyacaksınız, mozaik 

vitrayda kullanılan araç ve gereçleri öğreneceksiniz, mozaik vitray uygulama becerisi 

kazanacaksınız. 

 

 

 

 Kesici aleti (elması) inceleyiniz. 

 Vitray atölyelerinde veya camcılarda cam kesme iĢlemlerini inceleyiniz. 

 Cam kesme alıĢtırmaları yapınız. 

 Çevrenizde boyama vitray tekniği ile yapılmıĢ dekoratif unsurları inceleyiniz. 

 Camı kesime hazırlamak üzere temizlik ve kontrolünün nasıl yapıldığını cam 

iĢletmelerinin ilgili bölümlerinden araĢtırınız. 

 Cam kesme araç  gereçlerini ve nasıl kullanıldıklarını cam iĢletmelerinin ilgili 

bölümlerinden araĢtırınız. 

 DeğiĢik kalınlıklarda ve boyutlardaki cam kesme yöntemlerini, benzer ve 

farklılıklarını cam iĢletmelerinin ilgili bölümlerinden araĢtırınız. 

 

1. CAMLARI PARÇALAMA VE BOYAMA 
 

1.1. Camların Parçalanması 
 

Vitray yapımında kullanılan camlar; yapım özelliklerine göre pencere camı, emprime 

camlar, antik camlar, katedral camlar, opal camlar, sablaj camlar gibi adlandırılır.  

 

Vitray uygulamasına baĢlamadan önce çelik uçlu cam kesiciler veya elmas uçlu 

kesicilerle cam kesme alıĢtırmalarının yapılmasında ve düzgün cam kesecek düzeyde el 

becerisinin kazanılmasında yarar vardır. 

 

Düz camlarda kesici daha çok kaymaktadır. Cam üzerinde kesici ile camlar çizilirken 

diğer camlara göre hata yapılmaması amacıyla bastırma oranına daha fazla dikkat 

edilmelidir. Girintili, çıkıntılı ve dokusu pürüzlü olan camlar ise düz tarafından eli 

kaydırmadan kesmeye çalıĢmalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. Vitray Yapımında Kullanılan Cam Türleri 

 
 Antik camlar 

 ġiĢe camı veya kalın tabakalı (dilim) camlar 

 Katedral camlar 

 Plaka camlar 

 Opal camlar 

 Emprime camlar 

 Kalın camlar 

 

1.1.2. Cam Kesme Malzeme ve Gereçleri 

 
Eski dönemlerde cam ustaları camı kesmek için uçları yuvarlatılmıĢ demir ya da elmas 

veya çömlek gibi sert taĢ parçaları kullanıyorlardı. Bugün piyasada cam kesmek için 

kullanılan çelik uçlu pek çok çelik alet bulunmaktadır. 

 

Farklı uçlarda cam elmasları, normal uçlu makaslar ve derinlik vererek karton kesen 

yan keski aleti, farklı cam penseleri, cam üzerinde yiv açmak için ve kırmak için pense, cam 

tabakaları kesmek için keski takımı kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.1: Çıtlama pensesi, elmas ve cam pergeli 

 

Resim 1.2: Kargaburnu Resim 1.3: Makas Resim 1.4: Pense 
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Resim 1.5: Vantuz Resim 1.6: Vantuz 

 

Resim 1.7: Cam pergelleri 

 Cam kesim elması çeĢitleri ve özellikleri 
 

ÇeĢitli tip kesiciler vardır. Avrupa olanların sapları değiĢiktir. Kendi el ve tutuĢ 

Ģeklinize uygun olanı seçebilirsiniz. Kullanacağınız cam tipine göre kesici uçlar da değiĢik 

olacaktır. Metal, ahĢap saplı ve sap kısmında gaz bulunan elmaslar (gazlı elmas) 

kullanılabilir. 
 

Elmas, gaza batırılarak veya kesilecek cam yüzeyine gaz sürerek kesme iĢlemi yapılır. 

Gazlı elmaslarda gaza batırma iĢlemine gerek yoktur. Elması gaza batırma iĢlemi kesimi 

kolaylaĢtırır. Kesilen camı fazla bekletmeden kırma iĢlemini yapmak gerekir, bekletilen cam 

yanlıĢ yerden kırılabilir. 

 

Resim 1.8: Cam elması 
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Resim 1.9: Gazlı elmas ve aparatı Resim 1.10: Temizleme fırçası 

 Kesme alet ve aparatları 
 

Elmas, metal metre, çelik gönye, cetvel, renkli cam kalemleri, cam pergeli, gaz yağı, 

fırça, masalar, çelik L cetveli, cam taĢı (cam zımparası), eğe, çıtlatma pensesi, ağız içi diĢli 

pense, ağız içi düz penseden oluĢur. 

 

 

Resim 1.11:Çelik gönye Resim 1.12: Kesme alet ve aparatları 

 

Resim 1.13: Çıtlatma pensesi Resim 1.14: Penseler 
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Cam sektöründe bazı kesim iĢlemleri makinelerle yapılmaktadır. 

 

 

Resim 1.15: Kesim makinesi  

 

Resim 1.16: Kesim makinesi  

 

Resim 1.17: Kesim makinesi 
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 Mastar ve ölçü iĢareti 

 

Mastar, camı kesmek için cam üzerine konulup elması ona dayayarak (sıfırlayarak) 

kesim iĢlemi yapılan alettir. Mastar; düz bir demir, tahta, çelik veya L cetveli olabilir. 

 

Mastarın üzerinde ölçü iĢareti olmadığı için metre, gönye, cetvel aletlerinden biri ölçü 

almada mastarla birlikte kullanılır. Ölçme sırasında mastar ile diğer ölçü araçlarının birbirine 

tam intibak ettirilmesi ve sol elle sabitlenmesi gerekir. Diğer elle kesim ya da iĢaretleme 

yapılabilir. 

 

Resim 1.18: Mastar ile cam kesilmesi 

 Kesilecek yüzeyin temizliği 

 

Kesilecek yüzey, toz ve iz bırakmayacak bir bez ve tiner yardımıyla temizlenir. 

 

 Kesme iĢleminde dikkat edilecek noktalar 

 Elmas metal metre, metal gönye ya da mastara iyice dayandırılmıĢ yani 

sıfırlanmıĢ olmalıdır. 

 Elmas hiç el kaldırılmadan bir defada yukarıdan aĢağıya doğru 

çekilmelidir. 

 Kesilen çizginin üzerinden ikinci kesim yapılmamalıdır. 

 Ölçü ve iĢaretleme yapılmadan kesim geliĢi güzel yapılmamalıdır. 
 

 Camların özelliklerine göre kesme yöntemleri 

 

Düz camlarda kesici daha çok kaymaktadır. Cam üzerinde kesici ile camlar çizilirken 

hata yapmamak için diğer camlara göre bastırma oranına daha fazla dikkat edilmelidir. 

Girintili, çıkıntılı ve dokusu pürüzlü olan camlar ise düz tarafından eli kaydırmadan kesmeye 

çalıĢılmalıdır. Aynanın kesimi ise tersiden yapılmalıdır. 
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Cam kesme becerisi kazandıktan sonra numaralanan Ģablonların yardımıyla cam 

üzerindeki kartonun kenarlarını izleyerek cam kesici (elmas) ile camlar çizilmelidir (ġekil 

1.1). Cam kesilirken kulağa ince ve devamlı bir ses gelmelidir. Bu ses iĢitildiğinde, camlar 

çizilmiĢtir. Ġyi sonuç almak için kesici ile cam çizilir çizilmez zaman geçirmeden kırma 

iĢlemine gidilmelidir. 

 

Kesici ile çizilen cama arka yüzden ve tam çizgi üzerinden kesicinin uç köĢesiyle 

hafifçe vurularak küçük çatlaklar elde edilir (ġekil 1.3). Bu çatlaklar, kırılmaya yol gösterir. 

Cam, çizili yüzünün ters tarafından bastırılarak kırılır (Resim 1.19). 

 

 

ġekil 1.1: Kesici ile camın çizilmesi 

 

ġekil 1.2: Çizilen kısma hafifçe vurulması 

 

ġekil 1.3: Camın çizilen yerden kırılması 
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Kırma iĢlemi elle veya çıtlatma pensesi ile yapılır. Çizgi dıĢında kalan küçük parçalar 

pense, eğe ya da cam taĢı ile düzeltilir. Cam taĢı ve eğe ile camın kenarlarını düzeltme iĢlemi 

rodajlamadır. 

 

Resim 1.19: Elmas ile çizilen camın pense yardımı ile kırılması 

 Cam kesme alıĢtırmaları 

 

Düz kesilecek camlar, cetvel ve karton Ģablon yardımı ile hiç el kaldırılmadan 

çizilmelidir ve hemen camların iki tarafından tutularak ayrılmalıdır. ġekilli camlarda ise 

çatlakların ters yöne giderek Ģekli bozmasını önlemek için basamaklı kesilmesi uygundur. 

Tam yuvarlak Ģekiller ise cam pergeli ile çizildikten sonra kırılmaması için bölümlere 

ayrılarak kademeli olarak çıkartılmalıdır (Resim 1.20, Resim 1.21, Resim 1.22, Resim 1.23, 

Resim 1.24). 

 

Ġçe köĢeli ve içe dönük çember parçası Ģeklindeki camların kesimi zordur. Ġlk iĢlem 

olarak cam, köĢeden matkap ile delinmelidir. Camın kesici ile kenarları çizilir, dikkatlice yol 

verilerek cam kırılır. Ġkinci iĢlemde ise içe doğru balık pulu gibi birbiri üzerine gelen çizgiler 

çizilir ve bunlar da en dıĢtan itibaren yol verip çıkartılır. 

 

Vitrayın uygulanacağı boyutta, desen üzerinde kurĢun ara kalınlığı belirtiliyorsa 

saydam camlar kesilebilir. Camın altından desen görünmüyorsa (Özellikle opal camların 

saydamlığı yetersizdir.) Ģablon gerekmektedir. 

 

Resim 1.20: Kesici ile camın çizilmesi 
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Resim 1.21: DıĢ kenar-köĢe kesimleri Resim 1.22: DıĢ kenarların çıkarılması 

 

Resim 1.23: DıĢ kenarın rodajlanması 

 

Resim 1.24: Daire Ģeklinde kesilmiĢ cam 

 Alet ve aparatların bakımı 

 
Cam kesiminde kullanılan alet ve aparatlar, iĢlem bittikten sonra tinerli bir bezle 

temizlenerek yerlerine yerleĢtirilir. Kesim yapılan masa üzerindeki cam kırıkları fırça ile 

süpürülerek atık cam bölümüne konulur. 
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1.2. Camların Elmasla Çizilmesi 
 

Cam kesme becerisi kazandıktan sonra numaralanan Ģablonların yardımıyla cam 

üzerindeki kartonun kenarlarını izleyerek cam kesici (elmas) ile camlar çizilmelidir. Cam 

kesilirken kulağa ince ve devamlı bir ses gelmelidir. Bu ses iĢitildiğinde camlar çizilmiĢtir. 

Ġyi sonuç almak için kesici ile cam çizilir çizilmez zaman geçirmeden kırma iĢlemine 

gidilmelidir. Kesici ile çizgi çizilmeden önce kesici gaz yağına batırılırsa daha iyi sonuç elde 

edilir. Kesme iĢlemi kolaylaĢır ve de kesicinin daha uzun süre kullanılması sağlanır. 

 

Kesici ile çizilen cama arka yüzden ve tam çizgi üzerinden kesicinin uç köĢesi ile 

hafifçe vurularak küçük çatlaklar elde edilir (ġekil1.3). Bu çatlaklar, kırılmaya yol gösterir. 

Cam, çizili yüzünün ters tarafından bastırılarak kırılır (Resim 1.19). Çizgi dıĢında kalan 

küçük camlar pense ya da eğe ile düzeltilir. 

 

Resim 1.25: Camın elmas ile çizilmesi 

 Elması tutma ve kavrama yöntemleri 

 
Cam kesici (elmas), dört durumda tutularak kesim yapılabilir: 

 
 Elmas, baĢparmak, iĢaret parmağı ve orta parmak ile tutulmalıdır. Yüzük 

parmağı, baĢ parmağı destek olarak dayandırılabilir (ġekil 1.1). 

 Elmas, iĢaret parmağı ile orta parmak arasına yerleĢtirilerek ve baĢparmakla 

iĢaret parmağı yönlendirilerek kesilebilir. 

 Düz ve uzun boyutlardaki kesimlerde elmasın sapı bütün parmaklarla 

kavranarak kesim iĢleri gerçekleĢtirilir (ġekil 1.2). 

 Diğer elle kesim iĢlemine destek yapılabilir (ġekil 1.3). 
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1.3. Camların Darbelerle Bölünmesi  
 

Renkli camlar yatay ve dikey olarak cam kesici ile çizildikten sonra camlara hafif 

vurularak bölünmesi sağlanır. Düzgün parçalara ayrılarak kırılmıĢ oto ön camları da 

kullanılabilir. 

 

Ayrıca camların darbelerle bölünmesinde kullanılan bir metotta Ģu Ģekilde uygulanır: 

 

 Bölünmesini istediğimiz camı bir bez parçası ile sarılır. 

 Bez ile sarılmıĢ cam düzgün bir masa üzerine konur. 

 Cam üzerine hafif darbelerle vurarak bölünmesini sağlanır. 

 Daha sonra bez açılarak bölünmüĢ camlar mozaik vitray oluĢturmak için 

kullanacağımız yere alınır. 

 

1.4. Camların Boyanması  
 

Vitray çeĢitlerinden biri olan boyama vitray, adından da anlaĢıldığı gibi cam yüzeylere 

boya uygulanarak yapılan bir tekniktir. Renkli ve Ģeffaf cam boyaları ve bağlantı konturları 

kullanılarak yapılan bir vitray çeĢididir. 

 

Düz ve mat cam yüzeylere uygulanabilir, her türlü cam yüzeye fırça ile direk 

uygulama yapıldığında cam boyama yapmıĢ oluruz ancak boyama vitray olması için cam 

yüzeylere desene göre kontur çekilmesi gerekir. Cam yüzeylerin önceden matlaĢtırılması ( 

kumlanması) sonra kontur çekilip boyanması daha iyi sonuç verir. Boyama tekniği olarak 

fırça, pistole veya dökme tekniği kullanılır. 

 

Resim 1.26: Boyama vitray 
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 Kullanıldığı yerler 

 

Boyama vitray, diğer vitray çeĢitlerinin kullanıldığı her mekânda kullanılır. Bu 

mekânları incelediğimizde evler, iĢ yerleri, alıĢveriĢ merkezleri, havaalanları, hastaneler vb. 

karĢımıza çıkar. 

 

Evlerin ve iĢ yerlerinin pencere ve kapılarında kullanılır, zaman zaman dolap 

kapaklarında ve seperatörlerde de kullanılır. Daha büyük hacimli mekânlarda ve yüksek 

tavanlarda aydınlatma amaçlı kullanılmaktadır. 

 
 Vitray boyasıyla boyama 

 
Boyama vitrayda desenler serbest olarak seçilir ve uygulanır. Her tür desen, Ģekil, 

motif ve resim bu uygulama için uygundur. Önemli olan seçilecek desenin etrafına kontur 

çekebilmektir çünkü kontur çekilen desen parçalarının içi boya ile doldurulacağından 

boyanın akmaması için o parçanın çevresi tam olarak kapalı olmalıdır. 

 

Resim 1.27: Boyama vitray deseni 

Camların boyanmasında kullanılan cam boyası, cam üzerine sürüldüğünde ıĢık 

geçirme özelliği olan saydam boyadır. Renkler birbiriyle karıĢtırılıp değiĢik tonlar elde edilir. 

 

Cam, kompresör ile kumlanırsa boyanın cam üzerindeki tutuculuğu düz ve pürüzsüz 

cama göre fazla olduğundan daha iyi sonuç verir. Yarı saydam bu cama buzlu cam, mat cam 

ya da sablaj cam adı verilir. Boyanın cam üzerine sürülmesinde samur fırça tercih 

edilmelidir. Cam boyası hava aldığında koyulaĢır, inceltmek için tiner veya verdüner 

kullanılabilir. Verdüner, cam üzerine sürüldüğünde boyanın daha kısa sürede kurumasını 

sağlar ve her türlü çizilmeye, suda yıkamaya karĢı dayanıklılık kazandırır. Cam üzerine 

sürülen boyanın daha uzun süre dayanmasını klarak ismindeki madde ile sağlarız Farblos ise 

boyanın rengini açmak için kullanılır. 
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Resim 1.28: Vitray boyası ile boyama yapılması 

1.5. Desen Hazırlama 
 

Desen, cam eĢya büyüklüğünde parĢömen ya da mulaj kâğıdına çizilir. Desenin renk 

kompozisyonu ise beyaz bir kâğıt üzerinde sulu boya, guaĢ vs. gibi boyalarla tasarlanmalıdır. 

 

1.5.1. Kontur Çekilmesi 

 
Kontur boyaları iki çeĢittir: 

 
 Konturen farbe: DıĢ çizgileri fırça ile temizlemeye ve renkleri birbirinden 

ayırmaya yarar. 

 

 Konturen paste: Her rengin dıĢ kenarları tüpte kullanılan konturen paste ile 

kurĢun ve çinko görünümü kazanır. 

 
Kontur çekilirken dolu tüp bir kalem gibi eğimli tutularak ve hafifçe sıkılarak 

kullanılır. Konturla çizim iĢlemi tamamlandıktan sonra yapılan çalıĢma bir gün kurumaya 

bırakılır. 

 

1.5.2. Renklendirme 

 
Küçük yüzeylerde renklendirme iĢlemi için samur fırça kullanılması uygundur. 

Boyada da çok az inceltici ile kullanarak serbest desenleme yapılabilir. Büyük yüzeylerde ise 

boyamada fırça izi belli olacağından süngerle tampon yapılarak boya sürülmelidir. 
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1.5.3. Fırınlama ve Korunma 

 
Boyalı camın tamamının kuruması için üç gün beklenmesinde yarar vardır. Boyanan 

cam dıĢ etkenlere karĢı daha dayanıklı bir duruma getirmek için fırınlanabilir. BoyanmıĢ cam 

bir gün kuruması beklendikten sonra 100°-200° arasında 30 dakika fırınlanabilir. Bu iĢlem 

ateĢe dayanıklı camlarda uygulanabilir. Cam ateĢe dayanıklı değil ise boya üzerine 

dayanıklılığı arttırıcı maddeler (klarlak) sürülebilir. 

 

Klarlak, cam üzerine sürülen boyanın daha uzun süre dayanmasını sağlar. Bu camlar 

cam boyası ile boyandıktan sonra camın boyanmamıĢ tarafından yapıĢtırılarak mozaik vitray 

gerçekleĢtirilir. Camlar fırınlanmamıĢ boyalı tarafından yapıĢtırılırsa yapıĢtırıcı, cam 

üzerindeki boyayı dağıtıp görünümünün bozulmasına neden olur. 

 

 

Resim 1.29: Boyama vitray örneği 

 

Resim 1.30: Boyama vitray örneği 
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1.6. Cam Kesme ve Boyama Uygulamaları 
 

1.6.1. Dik Kesimler 

 
 Ġlk iĢlem cam üzerinde keseceğimiz doğrultuda yiv oluĢturmanız. Cam keskiyi 

size uygun bir Ģekilde tutarak keseceğiniz cam parçasının bir uçundan diğerine 

dik bir çizgi çekiniz. Eğer keskiyi doğru olarak kullanıyorsanız kesme sırasında 

çıtırtı sesi duyacaksınız ve cam yüzeyinde beyaz çizgi oluĢacaktır. Kestiğiniz 

yerin üzerinden asla tekrar geçmeyiniz. Ġlk baĢta doğru bir kesim uygulayana 

kadar egzersiz yapın. Önce bildiğiniz pencere camını daha sonra kilise camı 

olarak tanıdığımız dokulu camı kullanınız. Bu tip camı düzgün yüzeyinden ve 

biraz kuvvet harcayarak kesmelisiniz. 

 Cam parçalarını kırmak için ellerinizi çizgiye paralel olarak yerleĢtiriniz ve her 

iki elinize eĢit güç vererek cama bastırınız. Kırma iĢlemi sırasında camın 

kaymaması için sıkı tutmalısınız.  

 Eğer kesme iĢlemini doğru bir Ģekilde yaptıysanız cam kolayca kırılacaktır. Bu 

iĢlem için egzersiz yapınız ve elinizi alıĢtırmak için bol bol cam kesiniz ancak 

bu Ģekilde kendinize güvenebilir ve doğru tekniği uygulayabilirsiniz. 

 

Resim 1.31: Dik kesim 

 

Resim 1.32: Çizilen camın bölünmesi 
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Resim 1.33: Çizilen camın pense ile alınması  

 Elinizle kesip kırdığımız cam parçasını birkaç defa daha kesiniz ve kırınız. 

Kesme iĢlemini yaparken mutlaka bir uçtan diğerine doğru gidiniz. Kesim 

iĢlemini her seferinde daha ince parçalara uygulayarak cam üzerinde çizgiler 

oluĢturunuz. 

 Penseyi kırma çizgisine yakın ve paralel bir Ģekilde yerleĢtiriniz ve diğer 

elinizle camı tutunuz, cam kolayca kırılacaktır. 

 Bu egzersizi kendinize güvenene kadar tekrarlayınız. Cam kırılırken çıkacak 

olan minik parçalara dikkat ediniz ve her zaman vücudunuzdan camı uzak 

tutarak iĢlemi gerçekleĢtiriniz. 

 

1.6.2. Karton Kalıpla Cam Kesimi 

 
Ġstediğiniz formda karton kalıp ile cam kesimi aĢağıdaki gibi gerçekleĢtirilir: 

 
 YaklaĢık 200 gr/m² kalınlığında bir karton alınız ve kenarları 3cm uzunluğunda 

kareler kesiniz. Kestiğiniz kareleri camın üzerine yerleĢtiriniz ve elinizle 

bastırınız. 

 Bu defa cam elması ile karton kalıbın kenarlarından geçerek camı çizmeyi 

deneyiniz. Karenin tüm kenarlarını birbiri ile çakıĢtırınız. Eğer kesim sırasında 

karton oynarsa mutlaka düzeltiniz. Ġlk baĢta cam elması ile düzgün kesim zordur 

ve kalıptan daha büyük parçalar kesilir ancak biraz sabır gösterirseniz zamanla 

düzgün kesmeniz mümkün olacaktır. 

 Daha küçük kısımları pense yardımı ile kırabilirsiniz. Kare formun kalıp ile aynı 

büyüklükte olmasına dikkat ediniz. Eğer daha büyük ise kesme iĢlemine devam 

ediniz. 

 Aynı kartonu iki kesimden fazla kullanmayınız. Farklı geometrik Ģekiller 

kullanarak egzersiz yapınız. 
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Resim 1.34: Karton kalıp ile cam kesimi 

 

Resim 1.35: Camın bölünmesi 

 

Resim 1.36: Camın pense yardımı ile çıkartılması 

 

Resim 1.37: KesilmiĢ karton kalıp örneği 
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1.6.3. Eğimli ya da Yuvarlak Cam Kesimi  

 
Eğimli cam kesimi düz kesime göre daha zorluk içerir. 

 

 Karton üzerine içbükey ve dıĢbükey çizgiler çiziniz ve cam üzerine yerleĢtirerek 

kesiniz. Her çizginin diğeri ile kesiĢmesine dikkat ediniz. 

 Karton kalıp ile birden fazla eğik çizgi oluĢturunuz ve bu çizgilerin ilk forma 

uygun olmalarına dikkat ediniz. 

 Pense ile cam parçalarını kırmaya baĢlayınız. Ġlk önce büyük parçaları kırınız, 

daha sonra yavaĢ yavaĢ çizdiğiniz forma yaklaĢınız. 

 Bu Ģekilde cam üzerinde pek çok çizgi oluĢacaktır, temiz çalıĢmaya özen 

gösteriniz. Bazı parçalar tek bir hareketle kırılabilir bazıları ise camı 

parçalayarak kırılır. Düzgün ve temiz cam kenarları elde etmek için cam törpüsü 

kullanabilirsiniz. Bu Ģekilde pense ile kırılmayan parçacıklar giderilebilir. Son 

olarak kestiğimiz Ģeklin karton kalıba uygun olduğunu mutlaka kontrol ediniz. 

Bu iĢlemi baĢka kartonlarla da tekrarlayınız.  

 

Resim 1.38: Kalıba göre eğimli camın çizilmesi 

 

Resim 1.39: Camın kırılması  
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Resim 1.40: Eğimli ya da yuvarlak çıkartılan cam 

1.6.4. Yaprak Fon Kesimi 

 
 Yaprak formdaki karton kalıpla camı çiziniz. Kalıbın kaymamasına dikkat 

ediniz. 

 Esas yaprak formuna yaklaĢmak için birkaç çizgi yapınız. 

 Pense yardımı ile camı her çizgi doğrultusunda kırarak yavaĢ yavaĢ ana forma 

yaklaĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz camı karton kalıp ile karĢılaĢtırınız. 

 

Resim 1.41: Yaprak form kesim aĢamaları 
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1.6.5. Noktasal Kesim 

 
 Ġlk olarak basit formlar üzerinde çalıĢınız ve daha zor Ģekillere geçiniz. 

Kabartma cam ile çalıĢtıktan sonra opal ve renkli çamlar ile çalıĢabilirsiniz. Bu 

tür camlar düz yüzeylerden kesilir ve kesmek için normalden fazla güç 

harcamanız gerekir. 

 

Resim 1.42: Noktasal kesimin çizilmesi 

 

Resim 1.43: Pense yardımı ile camın kırılması 

1.6.6. Cam Kâse Üzerinde Boyama Uygulaması 
 

Sade bir cam kâse üzerinde boyama uygulaması yaparak öğrendiklerimizi pekiĢtiriniz. 

 
 Kullanılan araç ve gereçler: 

 Cam vazo 

 Cam boyası: altın sarısı, turkuaz, mor, kiraz kırmızısı, koyu mavi, yeĢil, 

zeytin yeĢili, limon sarısı 

 3 ve 4 numara fırça (doğal kıllı) 

 Cam boya incelticisi 

 Temizlik için bez 
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Boyamaya baĢlamadan önce boya yapacağınız cam objeyi cam-sil ya da benzeri bir 

deterjanla iyice yıkayıp durulayınız ve kurumaya bırakınız. Yüzey mutlaka temiz olmalı, 

yoksa boya yüzeye düzgün uygulanmaz. Boyamak için doğal kıllı bir fırça tercih ediniz 

çünkü sentetik kıllı fırçalar cam boyasını iyi tutmaz. Boyama sırasında bir renkten diğer 

renge geçerken mutlaka fırçanızı temizleyiniz yoksa uygulayacağınız renk kirlenir ve kötü 

sonuç elde edersiniz. Bir bez ya da kumaĢ parçası üzerinde fırçanızı kurutunuz. Islak fırça 

boyanın seyrelmesine neden olur. Eğer hata yaparsanız bezin üstüne bir miktar boya 

seyreltici damlatınız ve yüzeyi temizleyiniz. 

 

Cam boyları saydam ve kapatıcı olmak üzere çok geniĢ renk seçeneklerine sahiptir. Bu 

çalıĢmada cam kâseyi rengârenk çiçekler kullanarak kendinden desenli bir görünüme 

sokacağız. 

 
 Konturların çekilmesi 

 

Cam boyamak için öncelikle desenlerin konturlarında kullanacağınız rölyef boyasına 

ihtiyacınız olacaktır. Rölyef boyasını cam yüzeye uygulamak için ucunda kendinden bir ağız 

olduğunu göreceksiniz. Konturlar sayesinde vitray çalıĢmalarına benzer bir sonuç elde 

edeceksiniz. Bu dıĢ çizgiler sayesinde boyaların birbirine bulaĢmasını da engellemiĢ 

olacaksınız. Konturları tamamladıktan sonra bir saat kurumaya bırakınız. Saç kurutma 

makinesiyle kuruma iĢlemini hızlandırabilirsiniz. Bazı çalıĢmalarda iĢin özelliğine göre 

kurutma fırınları da kullanılır. Cam yüzeye serbest elle çizim yapabilmekle beraber 

deseninizi önce bir kâğıda çizip ardından cam yüzeye de uygulayabilirsiniz. 

 

 

Resim 1.44: Kontur çekilmesi 

Deseni çizmeye baĢlayınız. Cam kâseyi yana yatırarak bir elinizle tutunuz. Rölyef 

boyasıyla ilk çiçeğin dıĢ çizgilerine baĢlayınız. Boyayı tüpten yavaĢça sıkmaya çalıĢınız ki 

bulaĢmasın. Çiçeği ister Ģablon yardımıyla ister içinizden geldiği gibi çiziniz.  
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Resim 1.45: Kontur çekilmesi 

Konturları tamamlayınız. Çiçeklerin taç yapraklarına değecek biçimde yapraklar 

resimleyiniz ki tüm kompozisyon birbirine bağlansın. Kâsenin çevresinde çalıĢırken boyanın 

bulaĢmamasına dikkat ediniz. Kâseyi ağız kısmına yakın bir yerden ve elinizin en kolay 

iĢleyeceği Ģekilde çevirmeye çalıĢınız.  

 
Kâseyi yere koyunuz ve biraz uzaklaĢarak desenden memnun olup olmadığınıza 

bakınız. Konturlar kurumadan gerekli gördüğünüz yerlere ekleme ya da çıkarma 

yapabilirsiniz. Kuruma iĢlemi tamamlanınca renkli cam boyalarıyla konturların içini 

doldurmaya baĢlayabilirsiniz. Renkleri ayrı ayrı kullanacağınız için bir palete ihtiyacınız 

olmayacaktır. Boyanın kapağı az miktarda boya kullanacağınızdan iĢinizi fazlasıyla 

görecektir. 

 
Çiçeklerin ortalarını boyayınız.  Kâseyi içinden tutarak parmaklarınızı açınız ve 

kâsenin hareket etmemesine dikkat ediniz. Altın sarısı boya ve 4 numara fırçayla çiçeklerin 

ortalarını boyayınız. 

 

Boya kuruduğunda ĢeffaflaĢacaktır. Eğer ihtiyaç duyarsanız bir kat daha üstünden 

geçebilirsiniz. Boyama iĢlemi tamamlanınca fırçanızı temizleyiniz ve kurumaya bırakınız. 

 

Resim 1.46: Konturların içinin doldurulması 
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Eğer cam yüzey üstüne serbest el çizim yapmakta zorlanıyorsanız deseni önce bir 

kâğıt üzerine çiziniz. Deseni çizeceğiniz cam yüzeyin altına kâğıdı yerleĢtiriniz ve rölyef 

boyayla camın üstüne deseni kopyalamaya baĢlayınız. Eğer bu çalıĢmadaki gibi yuvarlak bir 

obje üstünde çalıĢıyorsanız deseni kâğıttan kesip çıkarınız ki kâğıt cam yüzeyine düzgün 

otursun.  

 

Resim 1.47: Çiçeklerin yapraklarının renklendirilmesi 

Çiçeklerin taç yapraklarını renklendiriniz Büyük çiçeklerden birinin taç 

yapraklarından baĢlayınız ve bir yaprağı turkuaz, diğer yaprağı mor renkle boyayınız. Doğal 

bir etki sağlamak için renklerin yan yana geldikleri yerde boyaların karıĢmasını sağlayınız. 

Fazla ya da yanlıĢ boya sürerseniz kumaĢ parçası yardımıyla temizleyiniz. Temizlemek için 

boya inceltici kullanmayınız, boyadığınız yerlere kaza sonucu bulaĢırsa boyanın 

seyrelmesine ve kötü görünmesine neden olur. 

 

Resim 1.48: Çiçeklerin yapraklarının renklendirilmesi 

Bir renk daha ekleyiniz. ViĢne kırmızı kullanarak diğer yaprağı renklendiriniz. 

Kırmızının hemen yanına boyadığınız mor ile karıĢtığı yerlerde harika renkler ortaya 

çıkacaktır. 
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Resim 1.49: Çiçeklerin yapraklarının renklendirilmesi 

Büyük çiçekleri tamamlayınız. Aynı Ģekilde tüm büyük yaprakları renklendiriniz. 

Turkuaz, koyu mavi, mor ve kırmızıdan yararlanınız. Resme baĢlamadan önce mutlaka hangi 

rengi nereye süreceğinize karar verin ki renk karmaĢası yaĢamayınız. Taç yapraklarını tek 

renk ve dümdüz boyamayınız. Fırçanız yaprağın formuna uygun hareket etsin ve yandaki 

renklerle karıĢsın. Böylece çok daha zengin bir desen elde edeceksiniz. 

 
Cam kâse yüzeyinde olduğu gibi pürüzsüz ve yuvarlak hatlı bir zemin üstünde 

çalıĢırken boya akarak istenmeyen bir Ģekilde kuruyabilir. Fırçanızı boya incelticisine batırıp 

bir kumaĢ parçası üstünde kurumaya bırakınız. Kuruyan fırçanızla hâlâ ıslak olan istenmeyen 

boyaları kolayca silebilirsiniz. Ya da boya yüzeyde kuruyuncaya kadar bekleyiniz, üzerine 

istediğiniz bir renkle yeni bir desen uygulayınız. 

 

 

Resim 1.50: Büyük çiçeklerin renklendirilmesi 

Küçük yaprakları boyayınız. 3 numaralı fırçayı kullanarak daha küçük yaprakları 

renklendiriniz. Papatya benzeri çiçeklerinizi içinizden hangi renk geliyorsa onunla 

boyayınız. Küçük olmaları sebebiyle boyayı karıĢtırmadan da kullanabilirsiniz. YeĢil 
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yaprakları boyayınız. 4 numaralı fırçanızı yeniden alınız. Yaprakları zeytin yeĢiliyle 

renklendiriniz. Hâlâ ıslak olan taç yapraklarına dokunmamaya çalıĢınız. 

 

 

Resim 1.51: Arka planın renklendirilmesi 

Arka planı renklendiriniz. Çiçeklerin arkasında iyi gözükecek bir renk seçiniz. Siyah 

konturları takip ederek kısa uçlu bir fırça yardımıyla çiçeklerin arka planını renklendiriniz. 

 

 

Resim 1.52: Arka planın renklendirilmesinin tamamlanması 

Deseni tamamlayınız. Kâsenin altına doğru indikçe limon sarısı kullanarak arka planı 

tamamlayınız. Yaprakların arkasındaki bazı alanları boĢ bırakınız ki kompozisyon nefes 

alsın. Çiçeklerin ortalarına ve kâsenin ağız kısmına rölyef boyayla noktalar yapınız. 
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Resim 1.53: Boyama iĢlemi bitmiĢ cam kâse 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 2x10 cm ölçüsünde düz cam kesimini iĢlem basamaklarına uygun olarak 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazır hâle getiriniz. 

 Güvenlik önlemleri alınız.  

 Gerekli olan araç ve gereçlerin tümünü 

masa üzerine koyunuz.   

 Camların özelliklerine göre kesme 

yöntemi belirleyiniz. 

 Uygulamaya baĢlamadan önce cam 

kesme alıĢtırması yapınız. 

 Cam keserken bastırma oranına dikkat 

ediniz. 

 Dokusu pürüzlü olan camları düz 

tarafından elinizi kaldırmadan kesiniz. 

 Camları elmas ile çizdikten hemen sonra 

kırma iĢlemini yapınız.  

 Camları boyayarak ya da renkli camlarla 

mozaik vitray oluĢturunuz.  

 Önlük ve eldiven giyiniz. 

 Uygun araç gereç kullanınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 ÇalıĢma alanını düzenli kullanınız. 

 ĠĢ bitiminde kullandığınız aletleri 

temizleyip yerlerine koyunuz. 

 Uygun kesim elmasını seçiniz. Önlük ve 

eldiven giyiniz. Dikkatli ve hassas 

olunuz. 

 Uygun aparat ve mastar seçiniz. 

 Camı tezgâha yatırınız, kesilecek yüzeyi 

temizleyiniz. 

 Camı kesme iĢlemine baĢlamadan önce 

elmas kesicinin camı kesmek için yeterli 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Aparat ve mastarı cama sabitleyiniz. 

 Elması iki Ģekilde tutabilirsiniz. 

 Elması iĢaret parmağı ile orta parmak 

arasına yerleĢtiriniz.  BaĢparmakla iĢaret 

parmağı elması yönlendirecek Ģekilde 

ayarlayınız. 

 

 Elması avucunuza sarıp baĢparmağınızla 

üstten tutarak bileğinize güç veriniz. 

Elması kendinize doğru çekerek kesiniz. 

Elması mastara dayayınız. Elmas 

kesiciyi cam çıtırtılarını duyacak bir 

güçle bastırarak camı kesiniz. 

 

 KesilmiĢ cama elmasın kenarı ile hafifçe 

vurunuz. Cam pensesi (çıtlama pensesi) 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ile camı kesik yerden kırınız. 

 

 Alet ve takımları toplayarak 

temizleyiniz. Tezgâh üzerini fırça ile 

temizleyiniz. Kesim artıklarını atık cam 

bölümüne koyunuz.  
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 Çapı 8 cm olan yuvarlak cam kesimini iĢlem basamaklarına uygun olarak 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazır hâle getiriniz. 

 Araç ve gereçlerin kontrolünü yapınız. 

 Güvenlik önlemleri alınız.  

 Gerekli olan araç ve gereçlerin tümünü 

masa üzerine koyunuz.   

 Camların özelliklerine göre kesme 

yöntemi belirleyiniz. 

 Uygulamaya baĢlamadan önce cam 

kesme alıĢtırması yapınız. 

 Cam keserken bastırma oranına dikkat 

ediniz. 

 Dokusu pürüzlü olan camları düz 

tarafından elinizi kaldırmadan kesiniz. 

 Camları elmas ile çizdikten hemen sonra 

kırma iĢlemini yapınız.  

 Camları boyayarak ya da renkli camlarla 

mozaik vitray oluĢturunuz.  

 Önlük ve eldiven giyiniz. 

 Uygun araç gereç kullanınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 ÇalıĢma alanını düzenli kullanınız. 

 ĠĢ bitiminde kullandığınız aletleri 

temizleyip yerlerine koyunuz. 

 Önlük ve eldivenlerinizi giyiniz. 

 Cam pergelini hazırlayınız. 

 Cam elmasını hazırlayınız. 

 Dikkatli ve hassas olunuz. 

 Camı tezgâha yatırınız. 

 Camı temizleyiniz. 

 Ġstenilen ölçülerde cam üzerine bir orta 

nokta iĢaretleyiniz. 

 Pergelin üzerindeki cetvelden “r” 

yarıçapında ölçü alınız. 

 Cam pergelini camın “0” noktasına 

istenilen ölçülerde cam üzerine bir orta 

nokta iĢaretleyiniz. 

 Vantuza bastırarak havasını alınız ve 

üstündeki kolu yana doğru indiriniz. 

 Pergelin kesici ucunu çevirerek cam 

kesmesini sağlayınız. 

 Cam pergelini camın üzerinden alınız. 
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 Yuvarlak çizgilerden camın dıĢına doğru 

elmasla kesikler yapınız. 

 Çizilen yuvarlakların kırılmaması için 

kademeli olarak çıtlatma pensesi ile 

kırıkları çıkartınız. 

 Yuvarlağı çıkartınız. 

 Yuvarlağın kenarlarını cam taĢı ile 

rodajlayınız. 

 

 

 

 Alet ve takımları toplayıp tinerli bez ile 

temizleyiniz. 

 Tezgâh üzerini fırça ile temizleyiniz. 

 Kesim atıklarını atık cam bölümüne 

koyunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazır hâle getirdiniz mi?   

2. Araç ve gereçlerin kontrolünü yaptınız mı?   

3. Güvenlik önlemleri aldınız mı?    

4. Gerekli olan araç ve gereçlerin tümünü masa üzerine koydunuz mu?     

5. Camların özelliklerine göre kesme yöntemi belirlediniz mi?   

6. Uygulamaya baĢlamadan önce cam kesme alıĢtırması yaptınız mı?   

7. Düzgün cam kesecek düzeyde el becerisi kazandınız mı?   

8. Cam keserken bastırma oranına dikkat ettiniz mi?   

9. Önlük ve eldiven giydiniz mi?   

10. Uygun araç gereç kullandınız mı?   

11. Zamanı iyi kullandınız mı?   

12. ÇalıĢma alanını düzenli kullandınız mı?   

13. ĠĢ bitiminde kullandığınız aletleri temizleyip yerlerine koydunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Daire Ģeklinde cam kesiminde nelere dikkat edilmelidir? 

A) Cam pergeli ile cam çizildikten sonra tüm olarak çıkarılır. 

B) Pergel ile daire çizilir ve sonra elmasla kesim iĢlemi yapılarak tüm olarak çıkarılır. 

C) Cam hazırlanan Ģablonla çizilir ve tüm olarak çıkarılır. 

D) Cam pergeli ile cam çizildikten sonra bölümlere ayrılarak kademeli olarak çıkarılır. 
 

2. Cam aĢağıdaki malzemelerin hangisi ile en kolay kesilir? 

A) Granit 

B) Opal 

C) Elmas 

D) Yakut 
 

3. Hangi tür camları keserken kesici (elmas) daha çok kaymaktadır? 

A) Düz cam 

B) Dokusu pürüzlü cam 

C) Girintili, çıkıntılı cam 

D) Motifli cam 
 

4. Doğal olarak elde edilen cam türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Opal cam 

B) Kaya kristal cam 

C) Sablaj cam 

D) Katedral cam 
 

5. Camın yapısını aĢağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? 

A) Yüksek derecede ısıtıldığında akıcıdır, soğutuldukça katılaĢır. 

B) Isıtıldığında sertleĢir ve kristalize olur. 

C) Yüksek derecede buharlaĢır, soğutuldukça akıcıdır. 

D) DüĢük ısıda elastiki olup soğutuldukça katılaĢır. 

 

6. Boyama vitray tekniği aĢağıdaki cam çeĢitlerinden hangisi üzerinde iyi sonuç verir? 

A) Opal cam 

B) Katedral cam 

C) Empirme cam 

D) KumlanmıĢ cam  

 

7. Boyanan cam kaç derecede fırınlanırsa dayanıklılık sağlanır? 

A) 50 °C-70 °C 

B) 30 °C-50 °C 

C) 60 °C-80 °C 

D) 100 °C-120 °C 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Cam üzerindeki büyük bölümleri boyarken ne kullanılmalıdır?  

A) Fırça 

B) Sünger 

C) Pamuk 

D) Bez 

 

9. Boyama vitray tekniğinde kontur boyası olarak aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) Konturen verdüner 

B) Konturen farblos 

C) Konturen klarak 

D) Konturen farbe 

 

10. BoyanmıĢ cam fırında kaç dakikada fırınlanabilir? 

A) 15 dakika 

B) 30 dakika 

C) 45 dakika 

D) 60 dakika 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

Bu faaliyetle gerekli ortam sağlandığında desene göre mozaik vitray 

oluĢturabileceksiniz.  

 

 

 Mozaik vitray tekniğinin uygulamalarını araĢtırarak inceleyiniz.  

 Mozaik vitray tekniğine uygun desen çalıĢmaları hazırlayınız. 

 Mozaik vitray tekniğine uygun uygulama alanları araĢtırınız. 

 Yakındaki bir vitray atölyesine giderek macun hazırlama oranlarını öğreniniz. 

 Camların yüzeye tutturulmasında yapıĢtırıcı veya vernik arasındaki fark nedir? 

AraĢtırınız. 

 

2. DESENE GÖRE MOZAĠK VĠTRAY 

OLUġTURMA 
 

2.1. Camların Desen Hareketlerine Göre YerleĢtirilmesi  
 

KesilmiĢ parça camların hangi yüzeye yapıĢtırılacağı tespit edilerek yüzeye yapıĢtırıcı 

sürülmesi faaliyetine geçirmesinin alt yapısı oluĢturulmalıdır. 

 

Bu iĢlemin en klasik yolu renkli deseni, üzerine yapıĢtırma yapılacak camın altına 

koymaktır. Vernik sürüldükten sonra yapılacak ilk iĢlem, kesilmiĢ renkli mozaik camları 

yüzeye yapıĢtırmaktır. 

 

Camlar tekli parçalar hâlinde oto verniği sürülmüĢ camın üzerine (alttaki desenin 

biçim ve rengine göre) yerleĢtirilir. Böylece yapıĢtırma iĢlemi tamamlanmıĢ olur. YapıĢtırma 

esnasında (parça camların yan yana gelmesi ile oluĢan) derzlerin eĢit aralıklarda olması çok 

önemlidir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Desen hareketlerine göre yerleĢtirilmiĢ cam mozaik örneği 

2.1.1. Yönlerini Ayarlama  
 

Desende uygun kıvrımlar elde edecek Ģekilde camların yönü ayarlanmalıdır. Camlar 

kesici uç ile kesilirken desene göre tasarlanıp çizilmeli ve kesilmelidir. 

 

 

Resim 2.2: Desen hareketlerine göre yönlerini ayarlama 

2.1.2. Cımbızla YerleĢtirme 

 
YapıĢtırma iĢlemi cama uygulanacaksa yapıĢtırıcı cama sürülür. YapıĢtırıcı 

kurumadan hızla cam parçaları yüzeye yerleĢtirilir. Düzgün yerleĢtirilemeyen parçalar 

cımbız yardımı ile desene göre hassas Ģekilde ayarlanır. YapıĢtırıcı kısa sürede 

kuruyacağından istenilen sonucu alamayız, burada hızlı hareket etmekte yarar vardır. 
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Resim 2.3: Desen hareketlerine göre cımbızla yönlerini ayarlama 

2.2. Camların Yüzeye Tutturulması 
 

Önceden viskozitesi hazırlanmıĢ oto verniğini fırça yardımı ile cam yüzeyine sürerek 

camları yapıĢtırmaya hazır hâle getirmiĢ oluruz ( Vernik cam yüzeye sürüldüğünde homojen 

bir Ģekilde yayılmalıdır.). 

 

Vernik selülozik olduğundan çabuk kuruma özelliğine sahiptir. Bunun için çok geniĢ 

yüzeylere bir defada sürülmemesi gerekir. Bölgesel sürüldüğünde verniğin hemen 

kurumasına fırsat vermemiĢ oluruz. Dolayısı ile amacına uygun uygulama faaliyetine sağlıklı 

bir biçimde devam etmiĢ oluruz. 

 

2.2.1. YapıĢtırıcıyla Camların Yüzeye Tutturulması 

 
Piyasada peligon, silikon gibi normal kırtasiye yapıĢtırıcıları kullanılır. Cam boyası ile 

boyanmıĢ camlar, camın boyanmamıĢ tarafından yapıĢtırılarak mozaik vitray 

oluĢturulmalıdır. Camlar fırınlanmamıĢ boyalı tarafından yapıĢtırılırsa yapıĢtırıcı cam 

üzerindeki boyayı dağıtıp görünümünün bozulmasına neden olur. 

 
Mozaik vitrayda en bilinen cam yapıĢtırıcı Ģeffaf olan oto verniğidir. Ġncelticisi 

selülozik tinerdir. Selülozik olduğundan yüzeye sürüldükten sonra oda sıcaklığında kolayca 

katılaĢıp camı kavrayabilmekte ve yapıĢmasını sağlayabilmektedir. 
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Resim 2.4: Oto verniği Resim 2.5: Selülozik tiner 

2.2.2. Vernik YapıĢtırıcıyla Camların Yüzeye Tutturulması 

 
Cama sürülecek vernik ne akıĢkan ne de katı olmalıdır. Fırça ile kolayca alınıp yüzeye 

sürülebilmelidir. Ne fırçaya yapıĢıp kalmalı ne de fırçaya gelmeyecek kadar sıvı olmalıdır. 

 
Vernik, cam yüzeyine sürüldüğünde homojen bir Ģekilde yayılmalıdır. Biz buna 

“viskozite ayarı” diyoruz. 

 

Viskozite ayarında en temel faktör, incelticinin vernikte homojen olarak dağılması ile 

elde edilen sonuçtur. 

 

Vernik ve boyaların ambalajlarında inceltici ya da eritgen oranlarını verilmektedir. Bu 

oranları dikkate almak iĢimizi kolaylaĢtıracaktır. 

 

Resim 2.6: Viskozite ayarı yapılmıĢ vernik 
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Resim 2.7: Vernik yapıĢtırıcı ile camların yüzeye tutturulma örneği   

 Tekniğine uygun kurutulması 

 
YapıĢtırılan camlar uygun ortam sıcaklığında kurumaya bırakılır. Vernik ve eritgeni 

selülozik olduğundan kısa sürede amacına uygun olarak kuruyacaktır. 

 

Resim 2.8: Mozaik camları yapıĢmıĢ vitray uygulamaları 

 

Resim 2.9: Sehpa üzerine uygulanmıĢ mozaik vitray 
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Resim 2.10: Desen hareketlerine göre yerleĢtirilmiĢ değiĢik cam mozaik örnekleri  

2.3. Macun Yapma  
 

Camlar arasında kalan boĢluklar hazırlayacağımız macunla doldurularak kapatılır.  
 

2.3.1. Macun Hazırlama 
 

Ġki ölçek beyaz çimento, bir ölçek mermer tozu (elenmiĢ) (Mermer tozu çok ince 

olmalıdır.). Elek yoksa tülbent ile elenmesi uygun olabilir. Bu ikili karıĢımın %10’u kadar 

toz boya macun hazırlarken kullanılan malzemelerdir.  Çimento, mermer tozu ve toz boya 

toz hâlindeyken iyice harmanlanmalıdır. Bu karıĢım yarı yarıya sulandırılmıĢ beyaz tutkal ile 

ekmek hamuru kıvamına gelinceye kadar karıĢtırılır. 

 

Macunu yapıĢtırma yapacağımız yüzeye yetecek kadar hazırlamalıyız. Fazla 

hazırlanan macun kısa sürede sertleĢerek kullanılamaz hâle gelir. 

 

Resim 2.11: Macun hazırlama kabı 

2.3.2. Macun Malzemesiyle Derzlerin Doldurulması 

 
 Viskozitesi ayarlanmıĢ macun malzemesi yapıĢtırma iĢlemi bitmiĢ mozaik 

camların üzerine dökülür. 

 Döktüğümüz macun malzemesi spatula ile (yaklaĢık 45 derece eğimde tutarak) 

sağa-sola ileri-geri çekerek yedirilir. 

 Bütün derzlerin macun ile dolmasına özen gösterilir. 

 Dikkatli, hassas ve titiz davranarak iĢlem sonuçlandırılır. 
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Resim 2.12: Macun malzemesinin derzlere sürülmesi 

  

Resim 2.13: Derzlere dolgu yapım aĢamaları 

2.3.3. Yüzeyin Fırçayla Temizlenmesi 
 

Bez ile silinen derz dolgu malzemesinde pütür toplar oluĢabilir. Bu dolgu artıklarını 

fırça yardımı ile derzlerden temizleriz. 
 

Son olarak nemli bezle mozaik camları silerek iĢlemi tamamlarız. 

 

Resim 2.14: Yüzeyin fırça ile temizlenmesi 
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2.3.4. Mozaik Vitray Ġçin Macun Hazırlama Uygulaması 
 

ĠĢlem basamaklarına uygun biçimde mozaik vitray için macunun nasıl hazırlandığı 

aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

 Kullanılan araç ve gereçler: 

 Plastik kap 

 Mala 

 Spatula 

 Beyaz çimento, mermer tozu, toz boya, beyaz tutkal  
 

 Macunun hazırlanması: 

 Plastik kaba dökülen uygun miktarda malzemeler (Ġki ölçek çimento, bir 

ölçek mermer tozu ve bu iki karıĢımın %10’u toz boya) mala veya spatula 

ile karıĢtırılarak harmanlanır. 

 Yarı yarıya sulandırılmıĢ beyaz tutkal ile ekmek hamuru kıvamına 

gelinceye kadar karıĢtırınız. 

 Macun malzemesinin çok cıvık ya da çok koyu olmamasına dikkat ediniz. 

 YapıĢtırma yapacağınız yüzeye yetecek kadar macun hazırlayınız. 

 

  

Resim 2.15: Beyaz çimento, mermer tozunun ve toz boyanın karıĢtırma kabına konması 

 

Resim 2.16: KarıĢıma beyaz tutkalın eklenerek homojen hâle getirilmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 Mozaik vitray için yapıĢtırıcı hazırlayınız. 

 Mozaik vitray için desene göre cam parçaları yüzeye yapıĢtırınız. 

 Mozaik vitrayda derzleri macun ile doldurunuz. 

 

 Kullanılan araç ve gereçler 

o YapıĢtırıcı 

o Eritgen (inceltici) 

o Cam 

o Fırça 

o Spatula 

o Beyaz çimento, mermer tozu, toz boya, sulandırılmıĢ beyaz tutkal 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 YapıĢtırıcının çeĢidini seçiniz. 

 YapıĢtırıcının viskozitesini 

ayarlayınız.  

 Parça camların yapıĢtırılacak 

yüzeylerini belirleyiniz. 

 YapıĢtırılacak yüzeye yapıĢtırıcı 

sürünüz. 

 Desene göre yüzeye camları 

yapıĢtırınız. 

 YapıĢtırdığınız cam parçalarını 

uygun ortamda kurumaya 

bırakınız. 

 Macun malzemesini yüzeye 

dökünüz. 

 Derzlere spatula yardımıyla 

macun malzemesini doldurunuz. 

 Camın özeliklerini dikkate alınız. Kalınlık, 

incelik, yoğunluk vb. 

 Tavsiye edilen miktar ve özellikte inceltici 

kullanınız. 

 YapıĢtırıcı ile eritgenini tavsiye edilen oranlarda 

ve yoğun biçimde karıĢtırınız. 

 Homojen etkiyi oluĢturduğunuzdan emin 

olunuz. 

 Desen değerlerini dikkate alınız. 

 YapıĢtırıcı sürerken dikkatli, hassas ve titiz 

olunuz. 

 

 Camları yapıĢtırırken dikkatli, hassas ve titiz 

olunuz. 

 

 Kurutma ortamınızın uygun olmasına özen 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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gösteriniz. 

 Dikkatli hassas ve titiz davranınız. 

 Spatulayı açılı tutarak dolgu maddesini derzlere 

yediriniz. 

 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. YapıĢtırıcı çeĢidini seçtiniz mi?   

2. YapıĢtırıcının eritgenini seçtiniz mi?   

3. YapıĢtırıcının viskozitesini ayarladınız mı?   

4. Dikkatli, hassas ve titiz oldunuz mu?   

5. ĠĢe uygun yapıĢtırıcı seçtiniz mi?   

6. KesilmiĢ cam parçaların yapıĢtırılacak yüzeylerini belirlediniz mi?    

7. YapıĢtırılacak yüzeye yapıĢtırıcı sürdünüz mü?   

8. Desene göre camları yapıĢtırdınız mı?    

9. Tekniğine uygun camların verniğini (yapıĢtırıcısını) kuruttunuz mu?   

10. Dolgu malzemesini yüzeye döktünüz mü?   

11. Derzleri spatula ile dolgu maddesiyle doldurdunuz mu?   

12. Dikkatli hassas ve titiz oldunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Mozaik vitray yapımında aĢağıdaki malzemelerden hangisi kullanılmaz? 

A) YapıĢtırıcı 

B) Cam 

C) Havya 

D) Cam kesici (elmas) 

 

2. AĢağıdaki seçeneklerden hangisi mozaik vitrayı en iyi tanımlar? 

A) Camların kare kare kesilerek iki düz cam arasında yerleĢtirilmesidir. 

B) Cam parçalarının üst üste yapıĢtırılmasıdır. 

C) Cam üzerine boya ile resim yapılmasıdır. 

D) Cam parçalarının istenilen düzende yan yana getirilerek sabitleĢtirilmesidir. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi mozaik vitray yapımında iĢlem basamakları arasında 

bulunmaz? 

A) Eskiz hazırlanması ve büyütülmesi 

B) Camların kurĢunlar arasına yerleĢtirilmesi 

C) Camların yapıĢtırılması 

D) Camların kesilmesi 

 

4. Mozaik vitray yapımında camlar arasına hazırlanan macun oranları aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 1ölçek çimento, 1ölçek ince kum, 1ölçek siyah toz boya 

B) 1ölçek alçı, 1ölçek ince kum, 1ölçek siyah toz boya 

C) 1ölçek tutkal, 1ölçek talaĢ, 1ölçek siyah toz boya 

D) 2 ölçek beyaz çimento, 1ölçek beyaz çimento, bu karıĢımın%10’u kadar toz boya  

 

5. Mozaik vitrayda camların yapıĢtırılması iĢleminde aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Camların boyanmamıĢ yüzeylerinden yapıĢtırılır. 

B) Camlar boyalı yüzeylerinden yapıĢtırılır. 

C) Boya ve yapıĢtırıcı karĢılaĢtırılarak camın yüzeyine sürülerek yapıĢtırılır. 

D) Camlar siyah boya ile yakıĢtırılır. 

 

6. Mozaik vitrayda en yaygın kullanılan yapıĢtırıcı türü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A). Oto verniği 

B) Mat vernik 

C) Parlak vernik 

D) DöĢeme verniği 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. Oto verniğinin incelticisi nedir? 

A) Sentetik vernik 

B) Bezir yağı 

C) Selülozik tiner 

D) Gaz yağı 

 

8. Viskozite ayarında temel faktör nedir? 

A) Vernikle incelticinin homojen olarak karıĢması 

B) Ġncelticinin verniğin üzerinde olması 

C) Ġncelticinin verniğin altında olması 

D) Viskozite ayarının mutlaka oto verniği kutusunda yapılması 

 

9. Derz dolgusu sırasında kullanılan araç gereçler hangisidir? 

A) Mala 

B) DiĢli mala 

C) Spatula 

D) Ġskarpela 

 

10. Derz dolgusunda spatula nasıl tutulmalıdır? 

A) Dik 

B) YaklaĢık 45 derece eğimli 

C) Yatay 

D) Paralel 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
UYGULAMALI TEST 
 

AĢağıda resimleri verilen üç mozaik vitraydan bir tanesini iĢlem basamaklarına uygun 

olarak yapınız. 

                    

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazır hâle getirdiniz mi?   

2. Araç ve gereçlerin kontrolünü yaptınız mı?   

3. Güvenlik önlemleri aldınız mı?    

4. Gerekli olan araç ve gereçlerin tümünü masa üzerine koydunuz 

mu?   

  

5. Camların özelliklerine göre kesme yöntemini belirlediniz mi?   

6. Uygulamaya baĢlamadan önce cam kesme alıĢtırması yaptınız 

mı? 

  

7. Düzgün cam kesecek düzeyde el becerisi kazandınız mı?   

8. Cam keserken bastırma oranına dikkat ettiniz mi?   

9. Camları desen hareketlerine göre yerleĢtirdiniz mi?    

10. Desene uygun kıvrımlar elde edecek Ģekilde camların yönünü 

ayarladınız mı? 

  

11. Yüzeye yapıĢtırıcı sürdükten sonra kurumadan hızlı bir Ģekilde 

cam parçalarını yapıĢtırdınız mı? 

  

12. Desene uygun olarak yerleĢtiremediğimiz parçaları cımbız 

yardımı ile kaydırarak yerleĢtirdiniz mi? 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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13. Cam boyası ile boyanan camları camın boyanmamıĢ tarafından 

yapıĢtırmaya dikkat ettiniz mi? 

  

14. Camlar arasında kalan boĢlukları macun ile doldurdunuz mu?   

15. Macunu hazırlarken karıĢtırma oranlarına dikkat ettiniz mi ?   

16. Araç ve gereçleri temizlediniz mi?   

17. Araç ve gereçleri yerlerine koydunuz mu?   

18. Araç gereçlerin tam olduğundan emin misiniz?    

19. Önlük ve eldiven giydiniz mi?   

20. Uygun araç gereç kullandınız mı?   

21. Zamanı iyi kullandınız mı?   

22. ÇalıĢma alanını düzenli kullandınız mı?   

23. ĠĢ bitiminde kullandığınız aletleri temizleyip yerlerine 

koydunuz mu? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 

1 D 

2 C 

3 A 

4 B 

5 A 

6 D 

7 D 

8 B 

9 D 

10 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 D 

5 A 

6 A 

7 C 

8 A 

9 C 

10 B 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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