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AÇIKLAMALAR 
ALAN Sanat ve Tasarım 

MESLEK / DAL Plastik Sanatlar 

MODÜLÜN ADI Metal Süsleme (Ferforje) 

MODÜLÜN TANIMI 

Modüler ferforje kompozisyon tasarlama ve metal süsleme 

olanaklarını inceleme bilgileri, ferforje modül Ģekillendirme 

ve ark kaynağı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Metal süsleme (ferforje) tasarımı ve uygulama yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel amaç 

Gerekli ortam sağlandığında model yapım resmini okuyup 

standartlarına göre üç boyutlu ferforje modülü 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Ferforje strüktürel ağ tasarımı yaparak yapım resmi 

yapabileceksiniz. 

2. Yapım resmi okuyarak üç boyutlu ferforje modülü 

yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Donanımlı tasarım ve metal atölyesi  

Donanım: Kaynak gereçleri, Ģekillendirme metal profilleri, 

metal boyama ve patina gereçleri, sanat ile ilgili basılı ve 

görsel kaynaklar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ölçme aracı uygulayarak modül 

uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

değerlendireceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Üç boyutlu plastik Ģekillendirme bilgisine sahip olan kiĢi çağdaĢ sanat görüĢü 

kazanmıĢ demektir. Sanat tasarımı, üç boyutlu metal Ģekillendirmek, strüktürel formlar 

tasarlamak, plastik estetik duygusuna sahip olmak kiĢiyi olumlu yönden etkilemektedir. 

Metal süsleme modülünü baĢarıyla tamamlamıĢ olan bir öğrenci tasarımda farklı bir yerde 

olacaktır. 
 

Metal süsleme temel dekoratif kompozisyon kurallarına dayalı ve çeĢitli modelaj 

aletleri, araç ve gereçleriyle yapılmaktadır. Bu gereçleri doğru kullandıktan ve istenilen 

teknik Ģekillendirme bilgilerini aldıktan sonra çalıĢtığınız alanda yapacağın tasarımlar, 

uygulamalar daha anlaĢılır olacaktır. Üç boyutlu Ģekillendirme tasarımların taslak çizimlerini 

kaliteli biçimde yapmak daha sonraki Ģekillendirme iĢlerinde size yol gösterecektir. Yapmak 

istediğiniz taslağı kâğıdın üzerine çeĢitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz. Taslak yapım 

resmi okuyarak ve Ģekillendirme iĢlem sırasını takip ederek doğru Ģekillendirme ve kaliteli 

bir iĢ yapmıĢ olacaksınız. 
 

Hazırlanan bu modülde metal süsleme tasarımında strüktürel yüzeysel ve oval 

Ģekillendirme kavramlarını, çeĢitleri tasarımları, Ģablon desenler ve kalıp ile uygulamaları ele 

alacağız. Doğada ve sanatta bulunan objeleri inceleyerek çağdaĢ sanata uygun stilizasyonla 

metal Ģekillendirme yapabileceksiniz. Modülü baĢarı ile tamamladığınızda ferforje 

tasarımında metal Ģekillendirme olanaklarını öğrenip sanat alanının çeĢitli dallarında bu bilgi 

ve becerileri kullanabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda donanımlı ferforje atölye ortamı 

sağlandığında model yapım resmini okuyup standartlarına göre üç boyutlu ferforjeyi doğru 

olarak uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından metal süsleme sanatı 

kavramlarını araĢtırınız. 

 Ferforje ile ilgili basılı ve görsel kaynakları inceleyiniz. 

 

1. METAL SÜSLEME TASARIMI 
 

Metal süsleme sanatı (ferforje), geleneksel ve çağdaĢ mimaride yapı süsleme 

elemanları veya eĢya olarak yer almaktadır. 

 

Ferforje, yapısal ve estetik fonksiyonu olan sanattır. Yapısal fonksiyonu, koruma, 

aydınlatma ve kullanım eĢyalarında görülebilir. Kapı, pencere, korkuluk ve avlu gibi 

elemanlar koruma amaçlıdır. Avize, fener ve lamba gibi eĢyalar aydınlatma fonksiyonu olan 

eĢyalardır. Kameliye, sandalye, masa, bank, yatak gibi eĢyalar da kullanım fonksiyonuna 

sahip eĢyalardır. Ferforje sanatında estetik fonksiyon, süsleme amaçlı olan eĢyaların (Resim 

1.1) yanı sıra yapısal fonksiyonlu eĢyalarda da görülmektedir. Birçok simgesel öğeli eĢyalar 

sadece süs amacı taĢımaktadır. Örneğin yapısal fonksiyonu dıĢında estetik fonksiyonu olan 

bir merdiven korkuluğu, koruyucu fonksiyonu dıĢında güzel duygular da uyandırmaktadır. 

 

Metal süsleme sanatının estetik fonksiyonu, plastik ve stilistik örge ve öğelerin estetik 

etkisine bağlıdır. 

 

Ferforje, mimari eleman olarak bazı teknik farklılıklarla dıĢ ve iç mekânlarda 

kullanılmaktadır. DıĢ mekânlarda bahçe avlusu, bina ve avlu kapısı, pencere, balkon, 

merdiven korkuluğu yapı elemanları, fıskiye ve oturma takımları olarak kullanılmaktadır. 
 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: DıĢ mekânda ferforje 

Ġç mekânlarda merdiven korkuluğu, avize, oturma takımı, yatak baĢlığı, ayna 

çerçevesi, Ģamdan gibi çok değiĢik Ģekilde metal eĢya olarak kullanılmaktadır (Resim 1.2, 

1.3 ve 1.4) 

     

Resim 1.2: Ġç mekânda ferforje örnekleri 
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Resim 1.3: Ferforje eĢya örnekleri 

     

Resim 1.4: Süs eĢya örnekleri 

1.1. Strüktürel Kompozisyon Prensipleri 
 

Ferforje sanatında strüktürel kompozisyon oran-orantı, simetri-asimetri, denge, ritim 

gibi temel prensipler ya da ilkeler üzerine kurulmaktadır.  
 

Bir dekoratif kompozisyon olarak formsal geliĢmesine göre açık, merkezi ve friz 

kompozisyon türlerine ayrılmaktadır (Resim 1.5). Bu türlere göre geometrik yapısı veya 

birimlerin düzeni de belirlenmektedir. 

     

Resim 1.5: Açık, merkezi ve yatay kompozisyon 

Boyutsal geliĢmesine göre de kompozisyon 2D strüktürel ve 3D konstrüktif olarak 

belirlenmektedir (Resim 1.6). 
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Resim 1.6: 2D ve 3D kompozisyon 

1.1.1. Kompozisyonun Geometrik Analizi 
 

Ferforje sanatında strüktürel kompozisyon geometrik yapı üzerine kurulan profil 

metallerden oluĢturulan modüler düzenlemesidir.  
 

Geometrik bir strüktürel düzenleme olarak ferforje kompozisyonu düzgün ve düzgün 

olmayan yapıya sahip olabilir.  

 

Düzgün strüktürel kompozisyon, düzgün geometrik ağ ve kafes sistemi içinde, kare, 

dikdörtgen gibi Ģekilsel veya biçimsel elemanlarla oluĢan kompozisyondur (Resim1.7). 

 

Resim 1.7: Düzgün strüktürel kompozisyon  

Düzgün olmayan, strüktürel kompozisyon, düzgün olmayan üçgen, çokgen gibi 

geometrik Ģekillerden oluĢan kompozisyona denilir (Resim1.8). 



 

 7 

 

Resim 1.8: Düzgün olmayan kompozisyon 

Bu kompozisyonların dıĢında bir kompozisyon yapısı karıĢık geometrik Ģekillerden de 

oluĢabilir. Bu tür kompozisyon köĢeli düzgün, yamuk ve yuvarlak geometrik Ģekil veya 

ağdan oluĢmaktadır (Resim1.9). 

 

Resim 1.9: KarıĢık kompozisyon 

Strüktürel eleman (modül, motif), kompozisyonu oluĢturan birim veya modüldür. Bu 

uygulamada elemanlar kare ve küptür (Resim 1.10).  
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Resim 1.10: Strüktürel kompozisyon elemanı 

Strüktürel ağ veya kafes, elemanların Ģekline veya biçimine uyan ve kompozisyonun 

diziliĢini, düzenini sağlayan düzgün geometrik sistemdir. Bu uygulamada kare ağ veya küp 

kafes kullanılır (Resim 1.11). 

 

 

  
Resim 1.11: Strüktürel ağ 

Strüktürler kompozisyon, modülün veya modüllerin türüne, sayısına, onların birbiriyle 

pozisyon ve plastik iliĢkisine göre basit veya karmaĢık olabilir (Resim 1.12). 
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Resim 1.12: Strüktürel kompozisyon 

1.1.2. Kompozisyonun Plastik Analizi 
 

Kompozisyonun plastik analizi, strüktürel ağın dıĢında bütününde ve detayında Ģeklin 

biçimsel ve kontürel analizini içermektedir (Resim1.13). Plastik analiz aynı zamanda stilistik 

(üslup birliği) analizini de içermektedir.  
 

    

Resim 1.13: Farklı plastikiyete sahip ferforje örnekleri 

Bu stilistik analiz kompozisyonun motifsel plastikiyetinin belirlenmesi ve uyumudur. 

Plastik analiz büyük ölçüde motiflerde kullanılan bitkisel, geometrik gibi öğelerin stilistik 

özelliklerinin ayırt etmesini kapsamaktadır (Resim 1.14). 

     

Resim 1.14: Geometrik, bitkisel ve insan motifli kompozisyonlar 
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Stilistik açıdan geleneksel ve çağdaĢ çizgi taĢıyan ferforje sanatı farklı tasarım 

çözümlerine ve yeni teknik buluĢlara açık bir sanattır. Temelinde tekniğe bağlı olan ferforje, 

mimarinin stilistik karakterine uyarak kendi özellikleri içinde kalmaktadır. Kompozisyon 

yapı biriminin Ģekline stilistik motife ve modüler düzenine bağlıdır. Günümüzde genel 

olarak ferforje sanatı birçok geleneksel, klasik ve çağdaĢ stilleri kapsamaktadır. Geleneksel, 

milli, klasik ve neoklasik, barok ve kiĢisel tarzda eserler görülmektedir (Resim 1.15). 

   

Resim 1.15: Stlistik farklılık 

1.2. Yapım Resim 
 

Yapım resim, bir ürün veya yapılacak olan bir iĢin teknik resim yöntemlerini 

kullanarak çizimidir. Bu resimde tüm detaylar verilmiĢ olup montaj ve renklendirme, 

perspektifsel görüntüleri de çizilir. 
 

1.2.1. Mekân AraĢtırma Taslağı 
 

Her bir uygulama, ferforjenin uygulanacağı mekân veya yerlerin incelenmesiyle 

baĢlar. Bu amaçla yerle ilgili tespitler yapılır ve krokiler çizilir. Yapıyla ilgili proje ve 

plânlar incelenir. Projeye uygun çözüm detaylar saptanır. Neticede uygulanacak olan kapı, 

pencere, basamak ve korkuluk gibi elemanların ölçüleri alınır. Bu ölçülere göre ölçekler 

hesaplanarak ölçekli araĢtırma krokileri ve yapım taslakları geliĢtirilir (Resim 1.16). 
 

 

Resim 1.16: Uygulama yeri ve araĢtırma eskizi 
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1.2.2. Ferforje Kompozisyon AraĢtırmaları 
 

Ferforje elemanlarının ölçülerine göre bina, mekân ve yerin konseptine ve stiline 

uygun kompozisyon araĢtırmaları yapılır (Resim1.17). 
 

 

Resim 1.17: Kompozisyon araĢtırma krokisi 

1.2.3. Yapım Resmi Taslak Çizimi 
 

Kompozisyon araĢtırmalarının sonucunda genel teknik verileri ile birlikte temel ve 

ayrıntılı taslak çizimler yapılır (Resim 1.18 ve 1.19). 
 

 

Resim 1.18: Ferforje taslağı 
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Resim 1.19: Ferforje yapım taslakları 

1.2.4. Fonksiyon Çizimi 
 

Birçok uygulama için geçerli olan ayrıntılı ölçüsel, Ģekilsel ve fonksiyonel çizim 

yapılır. Bu tür çizimlerde örneğin merdiven parçalarının birbirine montajını gösteren çizim 

olabilir (Resim 1.20). 

 

Resim 1.20:Merdiven ayrıntısı teknik çizimi 
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1.2.5. Ferforje Detay Çizimi 
 

Detay çizimi kullanılacak veya tasarlanıp yapılacak elemanların daha ayrıntılı 

çizimlerini içermektedir (Resim 1.21.) 

       

 

Resim 1.21: Detay çizimleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda strüktürel ferforje kompozisyonu ile igili 

strüktürel ağ ve düzenleme yapmıĢ olacaksınız. 
 

 Kullanılacak Araç Gereçler: 
 

 Resim kâğıdı ve araçları, 

 Bilgisayar çizim programı,  

 Bilgisayar ve donanımı,  

 Metre ve gönye, 

 Resim masası, 

 Resim ve teknik resim gereçleri. 

 

 Ferforje örnek araĢtırmaları yapınız. 
 

 Ferforje tasarım ve uygulamalarına geçmeden önce konu ve örnek 

araĢtırmaları yapınız.  

 Bu araĢtırmalar neticesinde analitik bilgi ve görsel verileri dosyalayınız.  

 Bu alanda çağdaĢ konsept, piyasa gereksinimleri, mimari objemizin veya 

problemin özellikleri, yapı elemanları doğrultusunda stili belirleyiniz. 

 Metal süsleme uygulaması, belirli yer ve konu üzerine yapınız (Resim 

1.22). 

 

Resim 1.22: Yer belirleme 

 Uygulama alanının ölçülerini alınız. 
 

 Ugulama alanındaki yerin ölçülerini alınız. 

 Uygulama alanının krokisini çiziniz ve ölçüleri iĢaretleyiniz. 

 Uygulamada konu ve amaç belirlendikten sonra motif ve kompozisyon 

araĢtırmalarına geçiniz.  

 Tasarım objelerine göre kompozisyon tasarlayınız. Detay incelemelerine 

kadar kompozisyon ve teknik belirleyiniz. Bu aĢamada teknik belirleme 

detaylar için kullanılacak profillerin belirlenmesi önemlidir.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tümde ve detayda tasarım tamamlandıktan sonra asıl uygulamaya 

geçiniz. 

 Uygulama taslakları üzerine malzeme seçimi veya hazırlık iĢleri ile 

baĢlayınız.  
 

 Mekânın ve parçaların ölçü analizini yapınız. 
 

 Taslakta verilen ölçekli verilere göre uygulanacak olan ferforjenin 

ölçülerini belirleyiniz.  

 Bu ölçüler çerçevesinde yapım resim veya kalıp yapınız (Resim 1.23). 

 

Resim 2.23: Kompozisyon araĢtırmaları 

 Strüktürel ağ çizimi yapınız. 

 Bu ölçüler içinde ferforje kompozisyonun temellerini oluĢturacak 

strüktürel ağı çiziniz (Resim 1.24). 

 

Resim1.24: Strüktürel ağ çizimi 

 Ferforje taslak çizimleri yapınız. 
 

 Ferforjenin kapsamlı problematiğini belirlemek amacıyla araĢtırma 

skeçlerini ve çizimlerini bir tasarım kâğıdına toplayınız (Resim 1.25). 
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Resim 1.25: Ferforje taslak çizimi 

 Ferforje model çizimi yapınız. 
 

 Genel konseptler doğrultusunda motifsel veya modüler sistemi belirleyip 

model yapınız (Resim 1.26). 

 

Resim 1.26: Ferforje modeli çizimi 
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 Detay ferforje çizimi yapınız. 
 

 Strüktürel ağın üzerine modüler sistemi içinde detaylı yapım taslağını 

çiziniz. (Resim 1.27). 

 

Resim 1.27: Ferforje detay çizimi 

 Fonksiyon çizimi yapınız. 
 

 Ferforjenin fonksiyonlarını açıklayan çizimi yapınız (Resim 1.28). 

 

Resim 1.28: Fonksiyon çizimi 
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 Mekânın içinde ferforje çizimi yapınız. 
 

 Tasarım prensiplerine uygun bina, mekân ve alan içinde ferforje 

eĢyalarının çizimini inceleyiniz (Resim 1.29). 

 

Resim 1.29: Mekânın içinde ferforje çizimi 

 

Resim 1.30: Ferforje taslak kâğıdı örneği  
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 Yaptığınız araĢtırma ve tasarımlarınızı 35x50 cm kâğıt üzerine 

düzenleyiniz. 
 

 Yapılan araĢtırma, mekân, modüler sistemde birim, fonksiyon ve detay 

çizimlerinizi düzenleyiniz. 

 Sunum için tasarımınızı hazırlayın ve paspartu yapınız (Resim 1.30). 

 Taslak kâğıdın üzerinde adınızı ve konuyu yazınız. 
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 Ġç ve dıĢ mekân eĢyaları için ferforje tasarımı yapabilirsiniz. 

 Özgün ferforje panoları tasarlayıp uygulayabilirsiniz. 

 

ÇalıĢmalarınızı kontrol listesiyle denetleyiniz. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Konuyla ilgili araĢtırma yaptınız mı?   

2. Ferforje yerinin ölçülerini aldınız mı?   

3. Taslağın ölçeğini hesapladınız mı?   

4. Stilistik konsepti belirlediniz mi?   

5. Strüktürel ağ çizdiniz mi?   

6. Motifleri belirlediniz mi?   

7. Modüler sistem birlikteliği kurdunuz mu?   

8. Kompozisyon analizini yaptınız mı?   

9. Teknik uygulama sırasını belirlediniz mi?   

10. Yapım resmini çözdünüz mü?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” sorularına geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYET 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise „D‟ yanlıĢ ise „Y‟ yazınız. 
 

1. (   ) Ferforje uygulaması yapan eleman taslağı okuyabilir. 

2. (   ) Ferforje uygulaması yapan eleman tasarım yapamaz. 

3. (   ) Strüktürel ferforje tasarımında temel unsurdur. 

4. (   ) Motifsel birliktelik kompozisyon ilkeleriyle sağlanır. 

5. (   ) Motifsel elemanlar stilistik konseptle belirlenir. 

6. (   ) Uygulayıcı elemanın form duygusu yoktur. 

7. (   ) Teknik beceri taklite bağlıdır. 

8. (   ) Tasarımı tasarımcı yapar. 

9. (   ) Uygulama elemanı tasarımcının fikirlerini gerçekleĢtirir. 

10. (   ) Tasarımcı taslak üzerinde uygulamayı öngörür. 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı metal atölyesi ortamı 

sağlandığında metal Ģekillendirme olanaklarıyla strüktürel ferforje uygulayabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Üniversite ve Ģehir kütüphanelerinde ferforje sanatı kitaplarından dekoratif 

metal Ģekillendirme kavramlarını araĢtırınız. 

 Doğal bitki, figür ve geometrik motifler ile ilgili basılı ve görsel kaynakları 

inceleyiniz. 

 

2. FERFORJE UYGULAMA 
 

2.1. Yapım Resmi Okuma 
 

Ferforje uygulama yapım resmini, teknik çizimi veya taslakların Ģekilsel ve ölçüsel 

okumasından geçerek iĢin planlamasını içermektedir (Resim 2.1).  

    

Resim 2.1: Yapım resmini okuma 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Ölçüleri Hesaplama 

 

Ölçekli taslaktan hesaplamalarla gerçek ölçüler çıkartılır. ÇalıĢmanın uygulama Ģekli 

tasarımda belirlenir. Buna göre ferforje hazır motifsel detaylarından veya yeni yapılacak 

motif ve modüllerden uygulanır. Her iki Ģekil için de uygulama yerlerine ve eĢyalara 

ölçülendirilmiĢ yapım resmi mevcuttur. Uygulamanın sırasına göre temel yapı elemanın veya 

taĢıyıcının birleĢtirici kasanın ölçüleri saptanır. Montaj, kesme ve kaynak gibi iĢlemlerden 

meydan gelecek fireler dahi hesaplanarak genel ve detay ölçüler belirlenir. Bu ölçülere göre 

tatbikat yapılır. Hazır elemanlar kullanılırsa panonun Ģekline ve ölçülerine göre Ģablon veya 

çizim yapılır. Hazır olmayan elemanlar ve seri imalat için kalıp hazırlanır.  
 

2.1.2. Resme Göre ġablon Yapma 
 

Tasarımcı tarafından hazırlanan yapım resmi uygulama elemanı tarafından incelenir. 

Yapım resmine göre gerçek ölçülerde Ģema, Ģablon veya kalıp yapılır (Resim 2.2). 
 

 

Resim 2.2: ġablon veya kalıp yapma 

2.2. Model Yapma 

  

Resim 2.3: Parçaları ölçümlendirme 
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Model yapma seri üretimden önce hazırlanan bir nümune yapma iĢidir. Seri imalata 

geçmeden önce hazırlanan bu nümune tasarım ve uygulama hatalarını azaltma maçlıdır. 

Model üzerinde düzeltmeler yapılarak seri imalata gönderilir. 

 

2.2.1.Parçaların Ölçümlendirilmesi 
 

Örneklerde verildiği gibi hazır parçalar temel konstrüktif elemanlarla birlikte taslakta 

verilen ölçülere göre ayarlanır. Hazır motif parçaları kullanılmaz ise Ģablonda belirlenen 

ölçüler malzeme üzerine aktarılır (Resim 2.3). 

 

2.2.2. Parçaların Kesimi 
 

Ölçümlendirilen parçalar hazır ya da sonradan yapılmıĢ motifsel elemanlara uyacak 

Ģekilde kesilir (Resim 2.4). 
 

 

Resim 2.4: Parçaların kesimi 

2.2.3. Parçaların ġekillendirilmesi  
 

Taslağa uygun malzeme ölçülendirip kesildikten sonra kalıp kullanılarak 

Ģekillendirilir. Eğer parçalar kullanılırsa bu parçalar yapım çizimindeki ölçülere ayarlanır 

(Resim2.5). 
 

 

Resim 2.5: Parçaların Ģekillendirilmesi 
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2.3. Ferforjede Kaynak Ġle Montaj  
 

Kaynak, bir bütünü oluĢturan iki ya da birçok parçayı (bu parçalar metal malzemeden) 

arasında süreklilik sağlayacak biçimde birleĢtirme iĢlemidir. ĠĢlem, ısıtmayla, basınçla ya da 

ikisiyle birlikte, erime sıcaklığı ana malzemeninkiyle aynı derecede olan dolgu malzemesi 

kullanarak ya da kullanmadan uygulanır. 

 

Kaynak yöntemleri eritme kaynağı ve basınç kaynağı olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

2.3.1. Eritme Kaynağı 
 

Eritme kaynağı, bölgesel bir eritmeyle ve bir dolgu malzemesi kullanarak ya da 

kullanmadan basınçsız gerçekleĢtirilen kaynak yöntemlerini kapsar. Eritme kaynağının 

baĢlıca çeĢitleri gaz kaynağı, ark kaynağı, elektron demetiyle yapılan kaynak, curufaltı 

kaynağı ve alüminotermik kaynaktır. 

 

 Gaz kaynağı; gereken ısı bir gazın ya da gaz karıĢımının oksijenle yanması 

sonucu sağlanır ve dolgu malzemesi çıplak bir çubuktur. 

 Ark kaynağı: gereken ısı bir ya da birçok elektrot ile parça arasında oluĢan bir 

veya birçok elektrik arkıyla sağlanır. Elektrot eriyebilir bir niteliğe sahip 

olabilir: Bu durumda elektrot eriyerek kaynak dolgu metalini oluĢturur. BaĢlıca 

ark kaynağı yöntemleri Ģunlardır: 

 

 Örtülü elektrotla kaynak 

 Tozaltı kaynağı 

 Eriyen telle gazaltı kaynağı 

 Plazma kaynağı 

 Elektro gaz kaynağı 

 

 Argon kaynağı; kullanılan elektrot kaplanmamıĢtır. Oksitlemeden korumak ve 

boĢalan yükü dengelemek için kaynak bölgesine, elektrodu kuĢatan bir boruyla 

argon gazı püskürtülür. 

 Elektron demetiyle kaynak; bu yöntemde gereken ısı odaklanmıĢ bir elektron 

demetiyle sağlanır. ĠĢlem vakum altına da bütün parçayı ya da yalnızca kaynak 

yapılan bölgeyi içine alan bir kutu içinde uygulanır. Genellikle kaynak dolgu 

metali kullanılmaz. 

 Cürufaltı kaynağı; bir eritme kaynağı yöntemidir. Bu yöntemle eriyen bir ya da 

birçok elektrottaki elektrik akımının ve direncinin birleĢik etkilerinden ve 

içinden geçen elektrotun kaynak banyosuna daldığı, elektriksel iletkenliğe sahip 

erimiĢ bir cüruf banyosundan yararlanılır. 

 

Alüminotermik kaynak; gereken ısı metal oksit karıĢımının, çok ince parçacıklar 

hâlinde alüminyum tozuyla tepkimeye girmesinin sonucudur. Bu yükün yanması ısıveren bir 

tepkimeye yol açar: bu tepkimeyle ortaya çıkan sıvı metal ise dolgu malzemesi oluĢturur. 
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2.3.2. Basınç Kaynağı 
 

Genellikle dolgu malzemesi kullanmaksızın, basınç uygulayarak kaynak dikiĢi elde 

etmeyi sağlayan yöntemleri kapsar. Basınç kaynağının birçok türü vardır: 

 

 Gaz basınç kaynağı: BirleĢtirilecek parçaların karĢılıklı yüzleri yanıcı bir 

oksigaz aleviyle ısıtılır. Kaynak bir kuvvet uygulayarak dolgu malzemesi 

eklemden elde edilir. 

 Ark–basınç kaynağı: Parçalar, aralarında oluĢan bir elektrik arkıyla ısıtılır ve 

kaynak, kuvvet uygulayarak gerçekleĢtirilir. 

 Sürtünme kaynağı: Bu yöntemde birleĢtirilecek parçalardan biri diğerine karĢı 

sıkıĢtırılır ve parçalardan biri ya da her ikisi birden döndürülerek karĢılıklı 

yüzlerde sürtünmeyle ısı olması sağlanır. Kaynak, dönme sırasında ya da dönme 

biter bitmez uygulanan bir ĢiĢirme kuvvetiyle gerçekleĢtirilir. 

 Direnç kaynağı: Kaynak oluĢturmak için birleĢtirmeden geçen elektrik akımının 

neden olduğu jule etkisiyle ısıtmadan yararlanılır. 

 Patlama kaynağı: Bindirmeli birleĢtirmeleri ya da kaplamaları gerçekleĢtirmede 

kullanılır. Bu yöntemde parçalar patlayıcı bir yükün ateĢlenmesi sonucu birbiri 

üzerine kaplanır. 

 Ses ötesi dalgalarla kaynak: DüĢük genlikte ve iĢitebilirlik eĢiğinden yüksek 

frekansta olan mekanik titreĢimler, statik bir kuvvetle üst üste gelerek 

birleĢtirilecek parçalar arasında ana metalin erime noktasından çok daha düĢük 

bir sıcaklıkta kaynak oluĢturmayı sağlar. 

 Sıcak dövme kaynağı: BirleĢtirilecek parçalar bir demirhanede açık ocakta 

ısıtılır ve çekiçleyerek ya da karĢılıklı yüzlerinde kalıcı bir biçim değiĢtirme 

oluĢturulacak Ģekilde baĢka bir kuvvet uygulayarak birleĢtirilir. 

 Yayınım kaynağı: Belli ve sürekli bir basınç altında temas hâlinde tutulan 

birleĢtirilecek parçaların birleĢme bölgeleri ya da tüm kütleleri denetimli bir 

süre boyunca belli bir sıcaklıkta tutulur. ĠĢlem vakumda, koruyucu atmosfer 

süre boyunca belli bir sıcaklıkta tutulur. ĠĢlem vakumda, koruyucu atmosfer 

altında ya da bir akıĢkanda ve tercihen dolgu malzemesi kullanmadan 

gerçekleĢtirilir. 

 

Kaynak yapılırken kullanılan ana malzemeler: Metal kaynak masası, kaynak makinesi, 

kaynak parçaları, topraklama pensi, elektrot pensi, elektrot, kaynak maskesi 

 

2.3.3. Elektrik Ark Kaynağının Temel Elemanları 
 

Elektrik ark kaynağı, metal kaynaklarından biridir. Gereci, yalnız sıcaklığın tesiriyle 

bölgesel olarak ergitip bir ilave metal ya da katmadan gerçekleĢtirildiği için ergitme kaynağı 

kapsamı içinde ele alınmaktadır. 

 

Kaynaklı birleĢtirme için gerekli ısının, elektrotlar arasında oluĢturduğu ve ark 

yardımıyla sağlandığı ergitme kaynak türüne, elektrik ark kaynağı adı verilir. 
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Ark kaynağı tüm yalınlığına rağmen, bir dizi iĢlem basamağını ve ekipmanın 

kullanılması gerekir. Ekipmanları; temel elemanlar ve yardımcı elemanlar olarak iki gruba 

ayrılır. Temel elemanlar içerisinde, kaynak makinesi, pens ve Ģaseleri, maske ve camları, 

kablolar ve elektrotlar girer. Yardımcı elemanlar olarak ise; kaynak masası, önlük ve eldiven, 

kaynak çekici, tel fırça, pens sehpa girer. 

 

2.3.4.Kaynakçı Ve Kaynak Makineleri 
 

Kaynakçı, elle ya da yarı otomatik olarak metalleri kaynak iĢlemiyle birleĢtiren kiĢidir 

(Resim 2.6). Bunun yanında, bir de kaynak operatörü tanımlanması vardır. O da, bir makine 

ya da otomatik kaynak aletleri kullanarak, kaynak iĢlemi yapan kiĢi olarak tanımlanır. Bu 

tanımların her ikisi de kaynak yapmak için el becerisinin gerçek seviyesini belirtmez. Bir 

kaynak operatörü, tam otomatik kaynak yapmak amacı ile yetiĢtirildiği için, elle ark 

kaynağının büyük bir baĢarı ile yapamaz. Diğer yandan, elle ark kaynağı konusunda yetiĢmiĢ 

bir teknik eleman ise her biri ayrı çalıĢma prensiplerine sahip otomatik ya da robot kaynak 

makinelerini kullanmaz. 

 

Resim 2.6: Kaynakçı 

2.3.5. Kaynak Jeneratörleri 
 

Birinci gruba giren kaynak makineleri, bir kuvvet makinesi tarafından tahrik edilerek 

kaynak için gerekli elektrik akımını üretirler. Tahrik iĢlemi, bir elektrik motoru ile 

sağlanabildiği gibi, bir benzin ya da dizel motoru aracılığı ile tahrik sağlanabilir. 

 

Hangi türde tahrik iĢlemi sağlanıyorsa makine o isimle alınır. Örneğin; elektrik motoru 

tahriki jeneratör ya da içten yanmalı motor tahrikli kaynak jeneratörü. Ancak içten yanmayı 

motorlar tarafından tahrik edilen jeneratörler, atölye türü kapalı alanlarda egzoz gazı 

çıkarttıklarından dolayı kullanılmazlar. 
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2.3.6.Kaynak Pens Ve ġasesi 
 

Kaynak için gerekli olan arkın oluĢabilmesi için, elektrik akımının elektrota, oradan da 

iĢ parçasına iletilmesi gerektirir. Makinelerin ürettiği kaynak akımı, kaynak kabloları 

aracılığı ile elektrota iletilir. Üretilen kaynak akımının kaynak elektrotuna iletilmesi, buradan 

da iĢ parçasına yönlendirilmesi kaynak iĢleminin ana prensibini oluĢturur. Elektrotun 

kavranması için kaynak pensine ihtiyaç vardır (Resim 2.7). 

 

DeğiĢik iĢ parçalarının kaynak edilmesi için çoğu kez Ģasenin yeri değiĢtirilir ve 

gerektiğinde portatif bir düzlemde olması tercih edilir. Kesinlikle bir metal kullanarak 

Ģasenin iletim yapmasına izin verilmemeli. 

 

Kaynak arkının ortaya çıkardığı enerjinin % 85’i ısı, % 15 ıĢık enerjisi olarak bilinir. 

Parlak ve görünen ıĢınlar gözleri kamaĢtırarak geçici görme bozukluklarına neden olur. 

 

Metal iĢlerinde eğitim gören öğrencilerin çok karĢılaĢtığı Ģikâyet konusu olması 

nedeni ile kaynak esnasında ortaya çıkan göz rahatsızlıklarına ayrıca önem vermemiz 

gerekir. Camların korunması ve kullanılması için adı verilen kaynak temel elemanlarına 

ihtiyaç vardır. 

 

Resim 2.7: Kaynak pens ve Ģasesi 

2.3.7. Elektrotlar 
 

Kaynaklı birleĢtirme iĢlemleri, çok değiĢik özelliklere ve biçimlere sahip metallere 

uygulanabilir. Elektrik ark kaynağında elektrotlar kesme, birleĢtirme ya da dolgu amacıyla 

kullanılır. BirleĢtirme iĢleminde kullanılan elektrotlar oluĢturduğu kaynak metalin yüksek 

dayanım değerine sahip tok ve sünek olması istenir. Dolgu kaynağında kullanılan elektrotlar 
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kaynak metalin ise sert ve aĢınmaya karĢı olması gerekir. Elektrotlar, kullanılan gereç 

cinsine göre sınıflanır. Bunlar; 

 

 Çeliklerin kaynağında kullanılan elektrotlar, 

 Dökme demirlerin kaynağında kullanılan elektrotlar, 

 Çelik alaĢımlarda kullanılan paslanmaz çelikten elektrotlar, 

 Alüminyum ve alaĢımların kaynağında kullanılan elektrotlar, 

 Bakır ve alaĢımların kaynağında kullanılan elektrotlar, 

 Nikel ve alaĢımların kaynağında kullanılan elektrotlardır. 

 

Elektrotların sınıflandırılmasında kullandığımız son özellik, eriyip erimediğidir. 

Çokça da eriyerek kaynak alanına içyapılarında bulunan metal ilave ederler ve bunlara 

eriyen elektrot denir. Eğer, kaynak iĢlemi sırasında kaynak dikiĢine ilave bir metal katkısında 

bulunmazlarsa da erimeyen elektrot adı verilir (Resim 2.8).  

 

Özlü elektrotlar boru Ģeklinde olup iç kısmında kaynak alanını koruyan bir göz ile 

doldurur. Genel olarak özlü elektrotlar, özel dolgu iĢlemlerinde kullanılır. 

 

Elektrik ark kaynağında en çok kullanılan elektrotlar, örtülü elektrotlar olarak bilinir. 

Örtülü elektrotlar çubuk Ģeklinde olup ark sırasında eriyip kaynak metalini meydana getiren 

çıplak bir tel üzerine örtü maddesinin, ekstrüzyon yöntemiyle kaplanmasıyla üretilmektedir. 
 

 

Resim 2.8: Elektrot kaynağı  

2.3.8. Kaynak Masası 
 

Eğitim görmüĢ vasıflı bir kaynakçının, her pozisyonda kaynak yapıyor olabilme Ģartı 

vardır. Büyük iĢ parçalarında bir kaynakçı rahat iĢ yapabilmesi gerekir. 

 

Kaynak yapılacak iĢ parçasının üzerine konumlandığı ve kaynakçının rahat 

çalıĢmasına olanak tanıyacak Ģekildeki düzenekleri masa ve pozisyonlar olarak gruplamak 

yerinde olur. Masalar kaynakçının çalıĢma sırasındaki tüm gereksinimleri karĢılayabilecek 

niteliklerinin yanında, kaynatılacak iĢ parçasının boyutlarına da uygun olmalıdır. 

 

Bütün iĢ parçalarının masalarda kaynatılması boyutları ve kaynak konumları nedeni ile 

mümkün olmaz. Bu tür donanımlar, iĢ parçasının istenilen ve kaynakçının en rahat 

yapabildiği pozisyona yakın konumlandırabilme yeteneklerine sahiptir (Resim 2.9). 
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Resim 2.9: Kaynak masası 

2.3.9. Önlük Ve Eldiven 
 

Kaynak maske ve camları konusunda bilgiler verilirken arkın meydana gelen enerjinin 

% 85’nin ısı, geri kalanı ıĢık olarak ortaya çıkar. Diğer yandan ısı enerjisinin, çıplak gözlere 

verdiği zararın benzeri, çalıĢanın derisinde de rahatsızlıklara yol açar. Tüm bunlardan 

korunmak normal çalıĢma giysileriyle mümkün değildir. Normal çalıĢma elbiseleri, kaynak 

esnasında ortaya çıkan ısıdan etkilenerek bir süre sonra sertleĢir, rahat çalıĢmayı engeller ve 

ileriki aĢamalarda da parçalanır. Ayrıca kaynak yapımı sırasında ortaya çıkan sıçramaların 

taĢıdığı küçük metal parçacıklarından, bu tür giysilerin çalıĢanı koruması gerekir (Resim 

2.10). 

 

Tüm bu olumsuzlukların üstlerinden gelmesinin yolu, kaynak yapımı sırasında 

kaynakçının özel bir Ģekilde korunması ile sağlanır. Kaynak sırasında vücudun herhangi bir 

yerinim ısı ve ıĢık enerjisi ile karĢılaĢmaması gerekir. Açık alanlarda kaynakçı, toprakla 

temasta olması gerekir ve bunun için minderler kullanılır. Kaynak iĢleminde uğraĢan 

kiĢilerde koruyucu önlemler alması çok önemlidir. 
 

 

Resim 2.10: Kaynakçı önlük, eldiven ve ayakkabılık 
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2.3.10. Kaynak Çekici 
 

Kaynak dikiĢi üzerinde oluĢan cürufun temizlenmesinde kullanılan özel yapıdaki 

çekiçlerdir (Resim 2.11). 
 

 

Resim 2.11: Kaynak çekici 

2.3.11. Tel Fırça 
 

DikiĢ, kaynak çekici ile cüruflardan temizlendikten sonra özel fırçalar ile 

sıçramalarından meydana gelmiĢ metal parçalardan arındırır. Böylece kaynak dikiĢi 

temizlemiĢ olur. Bu iĢlem için üretilmiĢ tel fırçalar, elle kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. 

 

2.3.12. Pens Sehpası 
 

Kaynağa ara verildiğinde kaynak pensinin konulduğu sehpadır. Sehpanın pens konma 

kısmının elektrik enerjisine karĢı yalıtılmıĢ olması, ark oluĢumunu önlemek bakımından 

önemlidir. Pens sehpası olarak kullanılacak yerin elektrik akımını iletmeyecek nitelikte 

olması, ön koĢul olarak algılanabilir. 

 

2.3.13. Kaynak Paravanları 
 

Kaynak yapan kiĢi, bu ıĢınlardan korunmak için iĢ yapısında özel camlar bulunan 

maskeler kullanır. Çoğunlukla bir atölyede kaynakçı tek baĢına çalıĢmaz. Çevresinde kaynak 

yapan ya da baĢka iĢler üreten çalıĢanlar da bulunur. 

 

Paravanların görevi, ıĢınların çevreye zararı engellemesi yanında, kaynak 

kıvılcımlarının verdiği zararı da engellemektedir. Bir bakıma kaynak yapılan alanlar, 

paravan ya da perdeler aracılığı ile kabin hâline dönüĢtürülür. 
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2.3.14. Kaynak Yapılırken Alınacak Önlemler 
 

Elektrik ark kaynağı yapılan yerlerde çalıĢan kiĢiler, bazı sağlık ve güvenlik 

konularında tehlikelere açık olduğu bir gerçektir. Elektrik ark kaynağı yapılan yerlerde; 

 

 Elektrik Ģoku, 

 Ark radyasyonu, 

 Kirli hava, 

 Yangın ve patlama tehlikeleri, 

 SıkıĢtırılmıĢ gaz tehlikesi, 

 Kaynak temizlemeye bağlı riskler gibi kaynaklı birleĢtirmelere özgü tehlikeler 

vardır. 

 

Bunlara karĢı özel korunma yöntemlerine baĢvurulur. Bütün bunların, tam anlamıyla 

yerine getirilebilmesi için kaynak iĢleriyle uğraĢan teknik elemanların, aĢağıda sıralanan 

maddelere özen göstermesi gerekir: 

 Kaynak dumanlarının kaynakçı tarafından solunması sakıncalıdır. 

 Kaynakçılar, güvenlik uygulamalarını takip etmeli, talimatlar almalı ve 

güvenlik Ģartlarına uymalıdır. 

 Kullandıkları tehlikeli gereçleri tanımalı, elektrik ile ilgili gereçleri 

kullanmayı bilmelidir. 

 Kaynakçılar, özel göz koruma kasklarını takmalı ve ark radyasyonundan 

korunmak için özel giysiler giymelidir. 

 Hava kirliliğine karĢı korunmalı ve kapalı alanlarda çalıĢırken dikkatli 

olmalıdır. 

 Kaynak iĢlemi sırasında ısı kullanıldığından kaynakçılar, yangın ve 

patlamalara karĢı dikkatli olmalıdır. 

 Radyoaktif bölgelerde, gürültülü ya da yüksek yerlerde çalıĢırken 

tehlikelere karĢı dikkatli olmalı ve üzerine düĢebilecek bir Ģey olan 

yerlerde çalıĢmamalıdır. 

 Hareket edebilen ve yaralanmalara neden olabilecek otomatik kaynak 

makineleri ve robotlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

 Kaynakçılar, belirgin tehlikelere sahip olan lazer ıĢını, termal spreylere ya 

da ark kesme gibi iĢlemler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

 Kaynakçı, çalıĢma yerinin Ģartlarını her zaman dikkate almalıdır. 

 

2.3.15. Sıcak Dövme Kaynağı 
 

Döverek kaynaklamada, kaynaklanacak metali ısıtmak için elektrikten yararlanılabilir. 

Kaynaklanacak metal parçalarına elektrik akımı verildiğinde parçaların sıcaklığı, metalin 

erime notasına kadar artar (Bütün elektrik iletkenleri, içlerinden akım geçtiğinde ısınır; bu 

ısınmanın derecesi, elektrik akımının Ģiddetine bağlıdır.). Metallerin elektrik akımına en 

büyük direnç gösterdikleri yer, birbirlerine temas ettikleri kaynak bölgesidir. Bu nedenle de 

en fazla bu nokta ısınır. 
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Elektrik akımı, kaynak noktası iyice yumuĢayana kadar metallerden geçirilir. Sonra 

akım kesilir, basınç uygulanarak iki metal birbirine bastırılır ve böylece kaynaĢmaları 

sağlanır. 

 

Ġnce metal levhalarının (sac), “okta kaynağı” denen yöntemle kaynaklanmasında, 

yukarıda anlatılan sıcak dövme kaynağı tekniğinden yararlanılır. Bu iĢlemde iki metal levha, 

kenarları üst üste binecek biçimde birleĢtirilir ve elektrik kaynağına bağlı iki bakır elektrot 

arasında sıkıĢtırılır. Elektrotlar arasından geçirilen güçlü bir elektrik akımı, metal levhaların 

temas noktasında kaynaĢmalarını sağlar. Nokta kaynağı çok kısa bir süre içinde tamamlanır 

ve elektrotlar derhal bir baĢka noktaya kaydırılır. 

 

Sıcak termik metali kullanarak yapılan dövme kaynağı sırasında, birleĢtirilecek demir 

ya da parçalar bir kum kalıbı içine yerleĢtirilir. Kaynak noktasına kızgın termit metali 

dökülür ve parçalar iyice yumuĢayınca basınçla sıkıĢtırılarak birbirine kaynaklanır. Kaynak 

soğuduktan sonra, artık termimetal temizlenir. 

 

Normal çelikler, buraya kadar anlatılan yöntemlerden herhangi biriyle 

kaynaklanabilinir. Özel çelik alaĢımlar ya da bakır ve alüminyum gibi metalleri 

kaynaklamak için ise bunlardan biraz daha değiĢik yöntemlerin uygulanması gerekir. 

 

Uzun zaman alüminyumun kaynaklanmasında güçlük çekildi çünkü alüminyum 

ısındığında derhal havadaki oksijenle birleĢir, yani yükseltgenir. Bu durum kaynağın 

zayıflamasına yol açar. Günümüzde, bu tür metallere kaynak yapılırken metalin yüzeyine 

eylemsiz, yani tepkimeye girmeyen gazlar, özellikle de argon gazı püskürtülür. Bu gaz 

örtüsü, eriyen alüminyumun havayla teması engeller, böylece metalin yükseltgenmesi 

engellenir. Bu tür gaz örtülü kaynak teknikleri, özellikle uçak yapımı sırasında uygulanır. 

 

Çok çeĢitli ürünün yapımı sırasında kaynak iĢlemine baĢvurulur. Günümüzde pek çok 

yeni kaynak tekniği geliĢtirilmiĢtir. Bu yöntemlerden biri de hidrojen atomlarından oluĢan 

çok sıcak bir alev püskürüğüdür. AlaĢım çeliklerini kaynaklayabilmek için bundan daha 

yüksek bir ısıya gerek duyulur; bu sıcaklığı elde etmenin yolu, kaynak yapılacak metale 

elektron tabancasıyla üretilen bir elektron demeti yollamaktır. Lazerler de kaynak yapmakta 

kullanılır; bilgisayar denetimiyle kaynak noktasına odaklanmıĢ ısı elde edilir. 

 

2.4. Ferforje Parçalarının Birbiriyle Montajı 
 

Günümüzde ferforje yapımında birçok motif seçenekli hazır motifsel ve yapı 

elemanları kullanılmaktadır. Kompozisyon parçaları, yapım resminde gösterilen Ģekilde 

diziliĢine göre birbirine birleĢtirilir (Resim 2.12). 
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Resim 2.12: Ferforje paçalarının birleĢtirme Ģeması 

2.5. Modülleri Konstrüksiyona Montajı 
 

Kompozisyonun sistem konstrüksiyonu içinde diğer yapı elemanları ile kaynatılarak 

birleĢtirilir (Resim 2.13). 

 

Resim 2.13: Parçaları birleĢtirme 

2.6. Detay ĠĢleri 
 

Detay iĢlemler, tamamlayıcı aksesuarların yerine montajı ve çapak gibi pürüzlerin 

giderilmesini içermektedir. Kaynak iĢlemlerde form estetiğini bozan curuf ve birikintiler 

taĢlanır ya da zımparalanır (Resim 2.14). 
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Resim 2.14:Ferforje detayları 

2.7. Ferforje Panosunun Yerine Montajı 
 

Ferforje panosu taslakta öngörülen kaynatma veya vidalama yöntemleriyle yerine 

monte edilir. Ferforjenin özelliklerine göre kaplama ve cam gibi aksesuarlar eklenir (Resim 

2.15). 



 

 36 

 

Resim 2.15: Montaj 

2.8. Metal Patina 
 

Metal ferforjenin dıĢ hava etkilerinden korunması ve estetik görünümünü sağlamak 

için değiĢik yöntemlerle boyama ya da vernikleme yapılır (Resim 2.16). Bunlara da patina 

adı verilir. 

 

Resim 2.16: Patina yapılmıĢ ferforje 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri tamamladığınızda ferforje detayını teknik malzemeyle yapmıĢ 

olacaksınız. 
 

 Kullanılacak Araç Gereçler (Resim 2.17): 

 

 Bitki motifli parçalar,  

 Metal profiller, 

 Mengeneli tesviye tezgâhı,  

 Kesici, delici el aletleri, 

 kaynak makinesi,  

 Sentetik ve sellözik boya ve vernikler, 

 kompresör ve boya tabancası, 

 Fırçalar. 

 

Resim 2.17: Metal süslemede kullanılan araç gereçler 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ġablon desen yapınız (Resim 2.18). 

 

 Uygulama, iĢ ve iĢlem sırası planlandıktan sonra detay parçaların taslağa 

göre, gerçek ölçülere göre çizgisel Ģablon yapınız.  

 Seri parça imalatı için Ģablondan kalıp yapınız. 

 

Resim 2.18: ġablon yapımı 

 Yapı parçalarını ölçülendiriniz (Resim 2.19). 

 

 Ölçülendirmeyi Ģablonda gerçek ölçülere göre yapınız. 
 

 

Resim 2.19: Kalıp yapma 
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 Birimleri kesiniz (Resim 2.20). 

 

 Taslakta belirlenen birim uzunlukları metal malzemenin teknik paylarını 

hesaplayarak parçaları kesiniz. 

 

Resim 2.20: Parçaların kesimi 

 Yapı birimlerini bükünüz (Resim 2.21). 

 

 Tasarımda belirlenen Ģekillere göre parçaların bükümünü yapınız. 

    

Resim 2.21: Parçaların bükümü 
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 Ferforje yapı birimlerini tıraĢlayınız (Resim 2.22). 

 

 Kaynak yapılan kısımlarda curuf ve çapakları temizlemek amacıyla jet 

makina ile tıraĢlayınız.  

 Daha sonra temiz iĢçilik için de eğe ve zımpara kullanınız. 

 

Resim 2.22: Kaynak yerlerini tıraĢlama 

 Yapı birimlerini birbiriyle kaynatarak temel strüktürü oluĢturunuz 

(Resim. 2.23). 

 

 Temel strüktürü kurarken Ģablon ve ölçülendirme yapınız.  

 

Resim 2.23: Temel yapıyı oluĢturma 
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 Aksesuarları yapı resme göre yerlerine kaynatınız (Resim 2.24). 

 

 Hazır veya yaptığınız tamamlayıcı unsur aksesuarları temel 

konstrüksiyona kaynatınız. 

    

Resim 2.24: Aksesuarları bütüne kaynatma 

 Yapılan ferforje strüktürünü uygun boyama ve vernkleme tekniği ile 

tamamlayınız (Resim 2.25). 

 

 Boyamayı sentetik astar boya ile gerçekleĢtiriniz. 

 

Resim 2.25: Boyama 

 

 Piyasada bulunan hazır ferforje elemanları ile uygulama yapabilirsiniz. 

 Yapım taslakları üzerine donanımlı metal atölyesi varsa kendiniz elemanları 

bükerek uygulama yapabilirsiniz. 

 

ÇalıĢmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapım resmini okudunuz mu?   

2. Uygulama ölçülerinde Ģablon hazırladınız mı?   

3. ġablona göre kalıp hazırladınız mı?   

4. Malzemeyi ölçümlendirdiniz mi?   

5. Malzemeyi kestiniz mi?   

6. Motifleri kalıpta büktünüz mü?   

7. Temel konstrüksiyonu yaptınız mı?   

8. Detay parçaları konstrüksiyona yerleĢtirdiniz mi?   

9. Parçaları birbirine kaynattınız mı?   

10. Parçaları kaynak cüruflarından temizlediniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise „D‟ yanlıĢ ise „Y‟ yazınız. 
 

1. (   ) Uygulama elemanı yapım resmini okuyabilir. 

2. (   ) Yer ölçümlendirmelerini tasarımcı yapar. 

3. (   ) Uygulamacı eleman, Ģablondan kalıp hazırlar. 

4. (   ) Uygulamacı, parçaları ölçülendirebilir. 

5. (   ) Toparlayıcı, parçaların kesimini yapamaz. 

6. (   ) Tasarımcı, parçaların bükümünü yapar. 

7. (   ) Uygulamacı, parçaları birbirine kaynatabilir. 

8. (   ) Kaynak iĢlerinden kalan çapakları toparlayıcı temizler. 

9. (   ) Boyacı, değiĢik teknikte boyama yapar. 

10. (   ) Vernik sadece estetik amaçla yapılır. 

 

 

 

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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 Ferforje Tasarım Uygulaması 

 

 Modül ile kazandığınız yeterliği aĢağıdaki uygulamaları yaparak 

değerlendiriniz. 

 

Resim 2.26: Ferforje tasarım uygulaması 

 Ferforje tasarım uygulaması yapım resmi temrin defterinizdeki iĢlem 

yaprağına çiziniz (Resim 2.27). 

 

 Yapım resminizi beyaz, düz kâğıda teknik resim ve resim gereçlerini 

kullanarak çiziniz ve deftere yapıĢtırınız. 

 

Resim 2.27: Ferforje örneği 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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 ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazınız. 

 Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını 

yazınız. 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 

 ĠĢlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız. 

 Kullandığınız tüm gereçleri yazınız. 

 Temrin defterine yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını 

yazınız. 

 Uyguladığınız iĢlemleri ayrıntılı biçimde yazınız. 
 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri 

“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Uygulamanın temel formunu verdiniz mi?   

2. Oran ve orantılama yaptınız mı?   

3. Mekâna bağlı tasarım yaptınız mı?   

4. Uygulamaya plastik ve estetik değer kazandırdınız mı?   

5. Detay ve doku yaptınız mı?   

6. Teknik resim tekniğini doğru kullandınız mı?   

7. Uygulamayı kaliteli Ģekillendirdiniz mi?   

8. Zamanınızı doğru kullandınız mı?   

9. ÇalıĢma yerinizi düzenli kullandınız mı?   

10. ÇalıĢma gereçlerini yerinde ve doğru kullandınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise diğer 

modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1‟ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. YanlıĢ 

6. YanlıĢ 

7. YanlıĢ 

8. Doğru 

9. Doğru 

10. Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2‟NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. Doğru 

4. YanlıĢ 

5. YanlıĢ 

6. YanlıĢ 

7. Doğru 

8. Doğru 

9. YanlıĢ 

10. YanlıĢ 

CEVAP ANAHTARLARI 
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