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AÇIKLAMALAR
KOD 215ESB138

ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi

DAL/MESLEK Tornada Form Şekillendirme

MODÜLÜN ADI Çarkta Saksı Yapımı-1

MODÜLÜN TANIMI
Çarkta saksı şekillendirilmesi ve rötuşlaması ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazanıldığı öğrenme metaryelidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Silindirik Kaplar modülünü almış olmak.

YETERLİK Çarkta elle saksı yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç:

Bu modül ile uygun ortam ve araç-gereç sağlandığında, saksı
yapım ölçülerine uygun büyüklükte hazırladığınız çamur
kündelerini çark aynasında merkeze getirerek, tekniğine uygun,
verilen ölçülerde ve sayıda saksı şekillendirerek
kurutabileceksiniz.

Amaçlar:

Gerekli ortam sağlandığında;

1. Saksı form şekil ve yapılarını tanıyarak, yapım resmini
okuyabileceksiniz.

2. Çamuru tekniğine uygun yoğurarak, saksı ölçülerine uygun
büyüklükte kündeler hazırlayarak istifleyebileceksiniz.

3. Plastik çamuru çark aynasının merkezine getirerek
şekillendirme ölçülerine ve tekniğine uygun saksı
formlarını şekillendirip, formların iç ve dış kısmını
rötuşlayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Mekân, aydınlık, geniş ortam, donanım (Araç-gereç ve
koşullar). Tahta masa, mermer masa, çarkçı tornası, modelaj
kalemleri, plastik çamur, misina, maşrapa, sünger, fırça, ölçme
kontrol aletleri, sistire, spatula.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Tamamladığınız her faaliyet sonrasında, uygulamasını
yaptığınız her faaliyet için kendinizi değerlendireceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İlk insanlar toprağı çeşitli amaçlar için kullanmışlardır. Örneğin toprağı kazarak
barınma amaçlı kullanmışlar. Daha sonra ateşin bulunması ile toprağın pişince sert ve
dayanıklı olduğunu görünce güncel yaşantılarında kullanmak üzere kap-kacaklar ürettikleri
görülmektedir.

İnsanoğlu sürekli gelişen ve artan ihtiyaçları doğrultusunda, çamurdan değişik
şekillerde kullanılan çanak, çömlek gibi araç-gereçler yapmışlar; bunlara estetik de katarak
değişik görüntüler kazandırmışlardır.

Tekerleğin bulunması ile insanoğlu çarkı icat etmiş ve çanak-çömleklerini bu çark
sayesinde kısa sürede üretmeye başlamış ve bu günümüze kadar aynı özellikleri koruyarak
gelmiştir. Çanak, çömlek gurubunda yer alan saksı modelleri günümüzde fonksiyonellikte
kazanarak yaşamımızda yer almıştır.

Yüzyıllar öncesi çanak ve çömlekçilik olarak başlayan bu sanat dalı, günümüze kadar
birçok evrelerden geçerek bugünkü seramik teknolojisine ve endüstirisine önemli katkıda
bulunmuştur.

Bu modülü tamamladığınızda; plastik çamur hazırlayarak çamur kütleleri oluşturma
becerisi kazanacaksınız. Çarkta şekillendirme yöntemini kavrayarak fonksiyonel saksı
yapma becerisi kazanarak yeni ürünler ortaya çıkarabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında Saksı Form-
Şekil ve yapılarını tanıyarak, yapım resmini okuyabileceksiniz.

 Çevre ve okul ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte saksı form biçimlerini
araştırınız.

 Topladığınız örnek resimleri inceleyiniz.

 Sanal ortamdan, gerçek hayattan, yazılı kaynaklardan çarkta saksı yapımı ile
ilgili dökümanları ve bilgileri rapor hâline getiriniz.

1. SAKSI

1.1. Tanımı ve Fonksiyonları

Saksı, topraktan yapılmış çiçek yetiştirmeye yarayan kap olarak tanımlanabilir. Çarkta
saksı üretiminde, saksının foksiyonel özellikler taşıması önemlidir. Üretilecek saksıların
foksiyonellik özelliği yanında, estetik değerler taşımasına da özen ğösterilmelidir. Çark
üzerinde biçimlendirilecek saksı modelinin ebatlarına göre çark aynası hazırlanmalıdır.
Saksıların büyüklüğüne ve uzunluğuna göre et kalınlığı ayarlanmalıdır. Saksıların içerisinde
yetişen çiçeklerin hava alması için altından veya yanından delikler açılmalıdır. Estetik ve
güzel görünmesi için daha çarkta şekillenirken rötuşlanması uygun olur. Toprak saksı
kullanımının tercih edilmesinin sebepleri ise güzel görünümü, gözenekli olması ve toprağın
aşırı su tutmasını önlemesidir.

1.2. Saksı Form Biçimleri

Saksı form biçimleri, talep ve kullanım ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir. Geniş
ağızlı, büyük-küçük, dar-uzun, silindirik vs. ölçülerde ve özelliklerde olması genelde tercih
edilir. Bu çeşitlere göre saksı form araştırmaları ve tasarımları yapılmalıdır. Tasarımı
yapılırken fonksiyonelliği ve estetik görünüşü de göz önünde bulundurulmalıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2.1. Basit Elle Saksı Çizimi

Resim 1.1: Silindirik Saksı Resim 1.2: Silindirik Kabartmalı Saksı

Resim 1.3: Geniş Karınlı
Dar Boyunlu Saksı

Resim 1.4: Geniş Karınlı Saksı



5

1.2.2. Yapım Resimleri

Resim 1.1: Silindirik Saksı Resim 1.2: Silindirik Kabartmalı Saksı

Resim 1.3: Geniş Karınlı Dar Boyunlu
Saksı

Resim 1.4: Geniş Karınlı Saksı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda saksı çizimleri verilmiştir. İşlem basamaklarından faydalanarak saksı form
çizim uygulamaları yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Saksı form biçimlerini inceleyiniz.

 Yeni saksı çizimleri yapınız.

 Yapım resimlerini oluşturunuz.

 İş önlüğünüzü giyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışınız.

 Zamanı ve malzemeyi verimli kullanınız.

 Dikkatli olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir kısım doğru
ve yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise parantez içine D, yanlış ise parantez içine Y
harfini koyunuz.

1. ( ) Saksı, pişmiş topraktan yapılan, çiçek yetiştirmekte kullanılan kaptır.

2. ( ) Neolitik çağdan günümüze çömlekçilik, kendisini değişim göstermeksizin koruyan
sanat kollarından birisidir.

3. ( ) Saksı çark adı verilen ve ayakla döndürülen tezgâh üzerindeki çamurun
şekillendirilmesiyle yapılır.

4. ( ) Kare saksılar çarkta çekilir.

5. ( ) Evlerde sadece çarkta şekillendirilmiş ve pişmiş kilden yapılan saksılarda çiçek
yetiştirilir.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (değerlendirme ölçütleri)
karşılaştırınız. Cevaplarınız doğru ise uygulamalı teste geçiniz, yanlış cevap verdiyseniz
öğrenme faaliyetlerinin ilgili bölümüne dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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KONTROL LİSTESİ

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda, özgün form tasarımları
yapınız. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan, kazandığınız becerileri
EVET ve HAYIR kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Uygun çalışma ortamı hazırladınız mı?

2. İş önlüğünüzü giydiniz mi?

3. Saksı form biçimlerini incelediniz mi?

4. Saksı form biçimlerini çizdiniz mi?

5. Tasarımını yapmış olduğunuz saksı modelinin ölçülerini
belirlediniz mi?

6. Yapım resimlerini oluşturdunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınız “Evet“ ise yeni bir uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır”
cevaplarınız ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz. Kendinizin eksik bulduğunuz
kısımlarınızı tamamlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, çamuru tekniğine uygun yoğurarak saksı ölçülerine uygun büyüklükte
kündeler hazırlayacak ve istifleyebileceksiniz.

 Saksı form yapımı için ham madde araştırması yapınız.
 Uygun çamuru araştırınız.
 Plastik şekillendirme yöntemlerini araştırınız.
 Öğrendiğiniz bilgileri toplayarak rapor hâline getiriniz.

Bu araştırma için seramik teknolojisi kitapları, yörenizdeki atölyeler, okulların
seramik bölümleri, kütüphaneler ve internetten yararlanabilirsiniz.

2. SAKSI ÖLÇÜLERİNE UYGUN
KÜNDE HAZIRLAMANIN ÖNEMİ

Plastik çamuru homojenleştirmek ve özlülüğünü artırmak için, çamuru meydana
getiren ham maddelerin bünye içindeki dağılımını her tarafta eşit hâle getirmek ve çamur
içindeki hava boşluğu ve kabarcıklarının giderilmesi gerekir. Bunun için plastik çamur elle
yoğrulur veya makina yardımı ile (enjeksiyon vakum preslerle) yoğrularak havası alınır.

Plastik çamuru homojenleştirmek, özlülüğünü artırmak ve şekillendirme plastikiyeti
kıvamına getirmek için yapılan bir işlemdir. Plastik çamur alçı, mermer veya ahşap masa
üzerinde, yoğurma tekniğine uygun hareketlerle bastırarak elle yoğrulur (bkz: Resim 2.1).
Kündeler hazırlanırken saksının ölçüsüne uygun büyüklükte çamur alınır ve kendimize göre
ileri taraftaki üst köşelerden tutularak yukarı doğru kaldırıp bükülerek ve iki elimizle üstten
bastırarak yoğrulur (bkz: Resim 2.3) Yoğurma işlemi bitince çamur iki elin yardımı ile
toplanır ve çark aynasına gelecek yer, sağ elin parmağı yardımı ile düzeltilerek havası alınır
(bkz: Resim 2.4). Yoğurma işlemine, çamurun şekillendirme ve kullanım yerine göre arzu
edilen plastik kıvama gelene kadar devam edilir.

Çarkta yapacağımız saksı modellerin ölçülerine uygun büyüklükte kündeler
oluşturulur. İşlem çok kere tekrar edilerek istifleme işlemi yapılır. Çamur kündelerinin
bulunduğu tekneler ve kapların bulunduğu ortamın rutubetli olmasına özen gösterilmelidir.
Çamur kündeler üst üste konmalı ve üzeri naylonla örtülerek hava ile teması kesilip sürekli
kontrol edilmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Plastik Çamurun Yoğrulması Resim 2.2: Plastik Çamurun Parçalanması

Resim 2.3: Kündenin Ayarlanması Resim 2.4: Kündenin Altını Düzeltme
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıda saksı yapımı için gerekli olan künde hazırlama aşamaları verilmiştir. İşlem
basamaklarından faydalanarak seçmiş olduğunuz saksı modeline uygun kündeler hazırlama
aşamalarını uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Saksı form şekillendirme ölçülerini inceleyiniz
ve yapacağınız saksıların çizimlerini seçiniz.

 Ölçüler doğrultusunda plastik çamuru eşit
parçalara ayırınız.

 Çamuru tekniğine uygun yoğurunuz. Nem
oranını ayarlayarak çamurun havasını alınız.

 Saksı ölçülerine uygun kündeleri hazırlayınız.

 Atölye önlüğü giyiniz.

 Çalışma ortamını hazırlayınız.

 Kullanacağınız malzemeyi seçiniz
ve hazırlayınız. Araç-Gereçlerinizi
hazırlayınız.

 Çizilen saksı modellerini
inceleyerek uygun olanını seçiniz.

 Temiz, düzenli, prensipli çalışınız.

 Çamuru tekniğe uygun yoğurunuz
ve nem oranını iyi ayarlayarak
çamurun havasını alınız.

 Saksı ölçülerine bağlı kalarak
kündeleri hazırlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kündeleri istifleyiniz.

 Uygun ortam hazırlayarak gerekli araç
gereçleri hazırlayınız.

 Doğru araç-gereç seçimi yapınız.
Zamanı verimli kullanmaya özen
gösteriniz.

 Hazırladığınız kündeleri düzenli
bir şekilde istifleyiniz.

 Kündelerin üzerini örterek
kurumasını önleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ

Çarkta saksı yapımı ile ilgili saksı ölçülerine uygun kündeler hazırlama, uygulama
faaliyetlerindeki çalışmaları tekrar ederek, değerlendirme ölçeğine göre veya arkadaşlarınızla
değişerek değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Uygun çalışma ortamını hazırladınız mı?

2. Yörenize ve okulunuza uygun plastik çamur seçtiniz mi?

3. Biçimlendirme için uygun saksı formlarını seçip ölçülerini
belirlediniz mi?

4. Çamuru tekniğine uygun yoğurdunuz mu?

5. Çamurun havasını aldınız mı?

6. Çarkta şekillendireceğiniz saksının ölçülerine uygun kündeler
hazırladınız mı?

7. Kündeleri uygun istiflediniz mi?

8. Uygun araç-gereç kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınız “Evet“ ise yeni bir uygulama faaliyetine geçebilirsiniz. “Hayır”
cevaplarınız ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz. Kendinizi eksik bulduğunuz
konularda tamamlayınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Plastik çamuru çark aynasının merkezine getirerek, şekillendirme ölçülerine ve
tekniğine uygun saksı formlarını şekillendirip formların iç ve dış kısmını
rötuşlayabileceksiniz.

 Çarkta yapılan örnek çalışmaları inceleyiniz.
 Çarkta saksı yapımı yöntemlerini araştırınız.
 Çarkta saksı yapım aşamalarını araştırınız ve rapor hâline getiriniz.

Bu araştırmayı yaparken seramik atölyelerinden ve yörenizde bulunan çömlekçilerden
yararlanabilirsiniz.

3. SAKSI FORMU ŞEKİLLENDİRME

Çarkta rahat çalışabilecek şekilde oturulur. Çarkın tablası (çark aynası) iyice
temizlendikten sonra elimize çok az bulamaç çamur sürülür. Hazırladığımız kündeyi dönen
çark tablasına yukarıdan aşağıya doğru vurarak merkezine yerleştirilir. Bu işlemi çarka ilk
geçtiğimizde başarmamız mümkün değildir. Bu nedenle ümitsizliğe kapılmayın. Ellerinizi su
leğeninde hafif ıslatarak, çamurun etrafını elinizle sarınız. Çamuru tam merkezde döner
olarak toplayınız (Resim 3.2). Ellerinizi yavaş yavaş sıkarak, merkezinde silindirik şekil
almasını sağlayınız. Çamurla şekillendirme yaparken eliniz ne çamur saracak kadar kuru ne
de gereğinden fazla ıslak olmamalıdır. Plastik çamurla şekillendirme yaparken
kullanacağınız suyun, çamurun plastikiyet kıvamını bozacağını ve çamura şekil vermenin
güçleşeceğini unutmayınız.

Sol elinizi çamurun etrafına sarıp, sağ elinizi üstten tutarak çamuru yukarıdan aşağıya
doğru yine merkezde olmak kaydıyla sıkıştırarak tam bir silindir biçimi oluşturunuz (Resim
3.3). Silindir saksının çevre kenarını dikey olarak çekiniz ve ağzını düzeltiniz (Resim 3.4).
Ağız kısmını dışa doğru hafifçe açarak, ağız kenarını kontrol ediniz (Resim 3.5).

Islak sünger yardımı ile saksının dış ve iç yüzeyini düzeltiniz. Misina kullanarak
saksının dip kısmı ile çark tablasının üzerini temizleyiniz (Resim 3.13). Biten saksının çark
tablasından ayrılması için misina veya kesme teli yardımı ile dıştan kendinize doğru çekerek
kesiniz (Resim 3.13). Kesim işleminden sonra saksıyı temizlenen iki eliniz yardımı ile
kavrayarak kurumak üzere bir yere kaldırınız. Rötuşlaması yapılan işin dekorlamak üzere
nemini atmak üzere uygun ortama kaldırınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.1: Hazırlanan künde, çark aynasının

üzerine hızlı bir şekilde atılır.
Resim 3.2: İki elin basıncı ile bastırarak

merkeze gelmesi sağlanır.

Resim 3.3: Çamurun elle sarılması Resim 3.4: Saksının şekillendirilmesi

Resim 3.5: İki elin orta üç parmakları
yardımı ile ağız kısmı ayarlanır

Resim 3.6: Sağ el yumruk hâline getirilir ve
aya yüzü içeriden destekle sol elin baş ve
işaret parmağı birleştirilip ikisi aynı anda

çekilir.
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Resim 3.7: Sağ el içerden sol el dışardan
sistire yardımı ile saksının boyu büyültülür

Resim 3.8: Sistire yardımı ile et kalınlığı.
ayarlanır.

Resim 3.9: Kenarlar üst tarafta kalın olacak
şekilde, saksı ölçüsüyle formun verilmesi ve

ağız kısmının genişletilmesi.

Resim 3.10: Sistire yardımı et kalınlığının
ayarlanması

Resim 3.11: Sistire yardımı ile çarkaynasının
ve saksının dip kısmının temizlenmesi yapılır.

Resim 3.12: İşlem bitince çark durdurulur ve
Misina yardımı ile saksı çark aynasından

ayrılır
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Resim 3.13: İki elin avuç içi yardımı ile sıkıca kavrayarak çark aynasından alınır
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki çarkta, silindirik saksı yapımı ile ilgili işlem basamakları verilmiştir. İşlem
basamaklarından faydalanarak saksı modelini çarkta şekillendirerek rötuş işlemini yapınız.

Işlem basamaklari Öneriler

 Çamuru hazırlayınız.

 Çamur tornasını hazırlayınız.

 Çarkı hazırlayınız.

 Çamururun kıvamını kontrol ediniz.

 Hava olup olmadığını kontrol ediniz.

 Çamuru merkezine getiriniz.
 Çamuru dengeli bir şekilde çark

aynasına yerleştiriniz.

 Çamuru merkezine oturtarak yalpa
yapmamasını sağlayınız.

 Çekme işini dipten yukarıya doğru
yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ–1
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 Çamuru silindirik olarak dikey çekiniz.

 Suyu ölçülü ve dengeli kullanınız.

 Yavaş ve kontrollü çekim yapınız.

 Çamuru saksı taban ölçüsüne uygun
biçimde çekim yapınız.

 Ölçülere bağlı kalarak işleminize
devam ediniz.

 Silindiri sağ elinizin aya sırtıyla üstten
bastırarak, istenilen yüksekliğe getiriniz.

 Kenarlar üst tarafta kalın olacak şekilde
saksıya kaba ölçüsüyle formun şeklini
veriniz ve dibini genişletiniz.

 Elinizi ve parmaklarınızı iyi ve doğru
kullanınız.

 Temiz ve düzenli çalışınız.

 Saksının konik çekimini yapınız.

 İç taban çekimi yapınız.

 Çok ıslatmayınız. Sistireye sağ elin baş
parmağı ile destek veriniz.
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 Sistire ile saksının ağız kısmına (2.5cm’lik)
ağızlık yapınız.  Şekillendirmede mümkün olduğu

ölçüde çizim ölçüsüne uyunuz.

 Sağ ve sol eli koordineli kullanınız.

 Formun nem oranını iyi ayarlayınız.

 Saksının iç kısmını, süngerle suyunu alarak
düzeltiniz.

 Sünger yardımı ile sık sık içini
düzeltiniz ve fazla suyunu alınız.

 Saksının dış kısmını süngerle düzeltiniz.
 Dış kısmını sünger ve spatula yardımı

ile düzeltiniz.

 Biçimlendirme işlemi bitince çarkı
durdurunuz.

 Zamanı iyi değerlendiriniz

 Durdurulan çarktan, işi (ürünü) misina
yardımı ile keserek çıkarınız.

 Misinayı tek hamlede dikkatli bir
şekilde, çark aynasının üzerinden
çekerek ürünün kesilmesini sağlayınız.
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Aşağıdaki çarkta, geniş karınlı saksı yapımı ile ilgili işlem basamakları verilmiştir.
İşlem basamaklarından faydalanarak saksı modelini çarkta şekillendirerek rötuş işlemini
yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çarkta saksı yapabilmek için uygun ortamı
hazırlayınız.

 Çalışmaya uygun ortam hazırlayınız.

 Çarkı hazırlayınız

 Çamur tornasını hazırlayınız.

 Yapılacak ölçüye göre çamuru çark
aynasının merkezine yerleştiriniz.

 Çamuru dengeli bir şekilde çark
aynasına yerleştiriniz.

 Çamuru çark aynasının merkezine
getiriniz.

 Çamuru çark aynasının merkezine
oturtarak yalpa yapmamasını
sağlayınız.

 Çark aynasındaki çamurun dip kısmını sağ
elin baş parmağıyla açınız.

 Dikkatli ve sabırlı çalışınız.

 Çamuru saksı taban ölçüsüne uygun olarak
çekiniz.

 Ölçülere bağlı kalarak işleminize
devam ediniz.

UYGULAMA FAALİYETİ–2
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 Saksının çapı büyüdükçe dipten yukarıya
doğru, ölçüler kontrol edilerek yukarı
çekime devam ediniz.

 Çizime uygun şekilde çekime devam
ediniz.

 Çizime bağlı kalarak çarkta saksı
yapımına devam ediniz.

 İki elin orta üç parmağı içinde, serçe
parmak dışında ve baş parmaklar yardımı
ile et kalınlığını ayarlayınız.

 Elinizi ve parmaklarınızı doğru
kullanınız.

 Çamurun içinde açılan boşluk çapını
büyütünüz.  Tekniğe bağlı kalarak çamuru çekme

işlemine devam ediniz.

 İki elinizi beraber kullanırken aynı
özellikte kullanmaya özen gösteriniz.

 Et kalınlığını saksının büyüklüğüne ğöre
ayarlayınız (küçükler yaklaşık 3 - 4
mm,50cm’den büyükler 7-8 mm olmalı)

 Ölçülere ve et kalınlığına özen
gösteriniz. Yoksa işiniz çökme tehlikesi
taşır.

 Et kalınlığına bağlı kalarak çekim
işlemine devam ediniz.
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 Çekilen formun şeklinin verilmesi ve ağız
kısmının düzeltilmesini dikkatli bir şekilde
yapınız.

 Sistire yardımı ile dış yüzey düzeltmesini
yapınız. Saksının ayak kısmını oluşturunuz.

 Şekillendirmede mümkün olduğu
ölçüde çizim ölçüsüne uyunuz.

 Biçimlendirme işlemi bitince çarkı
durdurunuz.

 Durdurulan çarktan işi (ürünü) misina
yardımı ile keserek çıkarınız

 Misinayı tek hamlede dikkatli ve itina
ile keserek formu çark aynasından
ayırınız
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ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME

Özgün form tasarlama ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama faaliyetlerindeki
çalışmaları tekrar ederek, değerlendirme ölçeğine göre kendiniz veya arkadaşınızla değişerek
değerlendiriniz.

Bu faaliyetin sonunda hangi bilgileri kazandığınızı belirlemeniz için bir kısım doğru
yanlış cümleler verilmiştir. Cümle doğru ise parantez içine D, yanlış ise parantez içine Y
harfini koyunuz.

1. ( ) Plastik çamuru homojenleştirmek, özlülüğünü artırmak ve şekillendirmede
plastikiyet kıvamına getirmek şekillendirme öncesi yapılan bir işlemdir.

2. ( ) Çarkta çamura herkes rahatlıkla şekil verebilir.

3. ( ) Plastik çamur çark aynasına vurularak merkeze yerleştirilir.

4. ( ) Çamuru çark aynasında, iki elimizi merkezde bastırarak toplayabiliriz.

5. ( ) Tek elimizi kullanarak çamura torna üzerinde şekil verebiliriz.

6. ( ) Çamuru dik çekerken, saksının çevre kalınlığını da göz önünde bulundurmak
gerekir.

7. ( ) Saksının dış kısmını sünger, modelaj kalemi ve spatula yardımı ile düzeltebiliriz.

8. ( ) Misina çarkta sadece saksının çapını ölçmeye yarar.

9. ( ) Çarkta saksı şekillendirilirken her zaman iki elimizi koordineli olarak kullanmamız
gerekir.

10. ( ) Çarkta şekillendirme yaparken elimizi sık temizlemeli ve çok miktarda su
kullanmamalıyız.

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınız (değerlendirme ölçeği) doğru ise
uygulamalı teste geçiniz. Cevaplarınız yanlış ise öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne
dönerek konuyu tekrar ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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KONTROL LISTESI

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız beceriler doğrultusunda, değişik saksı modellerini
çarkta şekillendiriniz. Bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Çark tornasını çalıştırdınız mı?

2. Çamuru çark aynasının merkezine yerleştirdiniz mi?

3. Çamuru merkezine getirdiniz mi?

4. Çamuru silindirik olarak dikey çektiniz mi?

5. Saksı taban ölçüsüne uygun çekim yaptınız mı?

6. Silindiri, sağ elimizin aya sırtıyla üstten bastırarak
istenilen yüksekliğe indirdiniz mi?

7. Çamurun içinde açılan boşluk çapını büyüttünüz mü?

8. Baş parmağınız tabanda, merkezden dışa doğru çamurun
tabanını düzgün olarak açtınız mı?

9. Silindirin et kalınlığı 6-7 mm. oluncaya kadar çektiniz mi?

10. İç taban çekimi yaptınız mı?

11. Şekillendirme ölçülerini kontrol ettiniz mi?

12. Saksının iç kısmını süngerlediniz mi?

13. Çarkı durdurdunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınız “Evet“ ise modül değerlendirmeye geçebilirsiniz. “Hayır” cevaplarınız
ağırlıkta ise tekrar faaliyeti gözden geçiriniz. Kendinizi eksik bulduğunuz kısımları
tamamlayınız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME

PERFORMANS TESTİ (YETERLİLİK ÖLÇME)

Kazanılan tecrübeler göz önünde bulundurularak şekillendirme atölyesinde çarkta
şekillendirme yöntemiyle çeşitli saksı formlarını kendi başınıza yapabilirsiniz. Aşağıda,
çarkta şekillendirme yöntemi ile yapılmış, çeşitli form örnekleri görülmektedir. Örnekleri
inceleyerek kendi zevkiniz ve yaratıcılığınız doğrultusunda bir saksı çizimi yapınız..
Çizdiğiniz formu ölçülendirip çarkta şekillendirme tekniği ile saksı şeklini veriniz. Bu
uygulama ile yaptığınız çalışmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Gerekli Malzemeler:

 Mermer veya ahşap masa
 Çamur tornası
 Modelaj kalemleri
 Plastik çamur
 Sistire
 Maşrapa
 Kova
 Sünger
 Ölçme aletleri
 Sistire ve spatula

UYGULAMALI TEST

Bu uygulama kapsamında, aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız
becerilerinizi Evet ve Hayır kutucuklarına (x) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır

1. Araç-gerecinizi doğru olarak seçip, hazır hâle getirdiniz
mi?

2. İş önlüğünü giydiniz mi?

3. Tornada şekillendirmeye uygun saksı modeli çizdiniz
mi?

4. Plastik çamurunuzu hazırladınız mı?

5. Çamurunuzu tekniğine uygun yoğurarak havasını aldınız
mı?

6. Yoğurduğunuz çamurdan saksı yapımında kullanılmak
üzere kündeler hazırladınız mı?

7. Çamuru tekniğe bağlı kalarak saksı modeli çektiniz mi?

8. Tornada çekmiş olduğunuz saksı modelinin içini ve
dışını sünger yardımı ile düzelttiniz mi?

9. Biten işinizi misina yardımı ile çark aynasından
ayırdınız mı?

10. Saksı çalışmasını iki eliniz ile dikkatli bir şekilde
yerinden alarak kurumaya koydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (değerlendirme ölçütlerini)
karşılaştırınız. Yapılan değerlendirme sonunda HAYIR cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Cevaplarınız doğru ise bir
sonraki modüle geçmek için ilgili kişiler ile iletişim kurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 D

3 D

4 Y

5 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 D

5 Y

6 D

7 D

8 Y

9 D

10 D

CEVAP ANAHTARLARI
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