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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Metal Teknolojisi  

DAL/MESLEK Isıl İşlem / Isıl işlemci 

MODÜLÜN ADI Süsleme Eşyalar  

MODÜLÜN TANIMI 

Metalleri dövme tavında yayma ve yığma işlemleri 

uygulayarak hazırlanan motifler ile ferforje eşyaları 

yapma tekniklerinin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK 
Malzemeleri sıcak olarak döverek motif ve ferforje 

eşyalar yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında sıcak işlem ile 

mızrak ucu, kozalak, döverek gül yaprağı ve ferforje 

eşyaları yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Malzemenin motif yapılacak bölgesini dövme tavında 

tavlayabilecek, yayma ve yığma işlemlerini uygulayarak 

resme göre motif yapabileceksiniz. 

2. Basit ferforje (süsleme) işlerin resimlerini 

çizebilecek/okuyabilecek, hazırlanmış motiflerin 

birleştirilmesiyle ferforje eşyalar yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Metal teknolojisi atölyesi sıcak şekillendirme 

ünitesi 

Donanım: Isı kaynağı, yakacak, sıcak şekillendirme 

takımları, örs, çekiç, keski, motif yapılacak malzeme 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

 

 

 

Bu modülle sıcak şekillendirme dersi modüllerinden biri olan süsleme eşyalarını 

öğreneceksiniz. Mesleki bilgilerin, geçmişten günümüze doğru hep gelişme içerisinde olması 

gerekir. Sizler de bu alanda mesleki bilgilerinizi artırıp geliştirmelisiniz. Bu modülle 

malzemenin motif yapılacak bölgesini dövme tavında tavlayabilecek, yayma ve yığma 

işlemlerini uygulayarak resme göre motif yapabileceksiniz. 

Basit ferforje (süsleme) işlerin resimlerini çizip okuyabilecek, hazırlanmış ve 

hazırladığı motifleri birleştirilmesiyle ferforje eşyalar yapabileceksiniz. 

Bu modülü aldığınızda döverek elde edilen motif resimlerini çizebilir, malzemenin 

motif yapılacak bölgesini dövme tavında tavlar ve yayma ve yığma işlemlerini 

uygulayabileceksiniz.   

Yapılacak ferforje işin resmini çizebilecek veya mevcut olan resmi okuyabileceksiniz. 

Ferforje eşyanın yapımında kullanılacak motifleri tespit edebilir ve birleştirme için hazır hâle 

getirebilirsiniz. Motifleri birleştirme yöntemini tespit edebilir ve resme göre birleştirme işini 

yapabileceksiniz. 

Bu yüzden süsleme demirciliği modülü, sıcak şekillendirme dersinin de bir parçası 

olmasından dolayı bu alandaki bilgileri bilmeniz, becerileri kazanmanız gerekir. 
 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Malzemenin motif yapılacak bölgesini dövme tavında tavlayabilecek, yayma ve yığma 

işlemlerini uygulayarak resme göre motif yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Kare, lama ve yuvarlak kesitli malzemelerin dövme tav sıcaklıklarını farklı olup 

olmadıklarını araştırarak not ediniz.  

 Kare, lama ve yuvarlak kesitli malzemelerin yayma ile yığmadaki işlem 

farklılıklarını araştırarak rapor ediniz. Bu araştırmaları yapmak için çevrenizde, 

süsleme demirciliği ile ilgili uygulamalar yapan işletmelerden, eğitim 

kurumlarından (üniversite ve mesleki öğretim veren ortaöğretim kurumları), 

kütüphanelerden veya internet ortamından yararlanabilirsiniz. 

1. DÖVEREK (YAYMA VE YIĞMA İLE) 

MOTİF YAPMA 
 

1.1. Dövülerek Elde Edilen Motifler 
 

Süsleme demirciliğinde motif imalatı dövülerek de elde edilebilir. Dövme işlemi iki 

şekilde yapılmaktadır. Bunlar; makine ile dövme ve el araçları ile yapılan dövmedir. Makine 

ile dövmede şahmerdan, düşme çekiçler, eksantrik presler kullanılır. El ile dövmede ise 

keski, nokta, çekiç, varyos ve sıcak şekillendirme çekiçleri kullanılır. 

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Resim 1.1: Malzeme dövülerek yapılan motifler  

1.1.1. Mızrak Uçları 
 

Mızrak uçları, kullanıldığı yerin özelliğine göre değişik tiplerde imal edilmektedir. 

Kullanıldığı yere göre en uygun mızrak ucu seçilmelidir. 

 

En çok kullanılan mızrak uçları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Resim 1.2: Mızrak uçları 
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Mızrak ucunun yapılmasındaki işlemler şunlardır: 

 

 Önce malzeme seçimi yapılır sonra demirci ocağında tavlanır.  

 

Resim 1.3: Ocakta tavlama 

 Malzeme dövmeye uygun sıcaklığa gelince (850-950° C portakal sarısı) örsün 

üzerinde çekicin tabanı ile yavaşça zedelemeden dövülerek malzeme yayılır. 

 

Resim 1.4: Malzeme ucunu yayma 

 Daha sonra malzemeye çekiçle mızrak ucu formu verilerek biçimlendirilir. 

 

Resim 1.5: Ucuna form verme 

 İki yanı eşit olacak şekilde kontrol edilerek bitirilir. 

 

Resim 1.6: Sivri-yassı mızrak ucu motifini yapma 
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1.1.2. Kazayağı 
 

Kazayağı motifi genellikle dolu kare ve lama-silme kesitli malzemelere uygulanır. 

 

Kazayağı süsleme demirciliğinde kullanılan “S”, “C” ve diğer motiflerin uçlarına 

yapılan işlemdir. 

 

Kazayağı; süsleme eşyalarda motiflere güzel form verme özelliği katmaktadır.  

  

Resim 1.7: Kazayağı formu uygulanmış motifler 

Kazayağı yapımında uygulanan işlemler şunlardır. 

 

 Malzeme seçimi yapılarak demirci ocağında tavlanır.  

 

Resim 1.8: Ocakta tavlama 

 Malzeme dövmeye uygun sıcaklığa gelince örsün üzerinde çekicin tabanı ile 

yavaşça zedelemeden dövülerek malzeme yayılır. 



 

 7 

 

Resim 1.9: Ucunu yayma 

 Daha sonra malzemeye keski ucu ile istenilen kazayağı formu verilerek 

biçimlendirilir. 

     

Resim 1.10: Kazayağının biçimlendirilmesi 

1.1.3. Yaprak ve Rozetler 
 

Elde veya makinede kalıplarla yapılan yaprak ve rozetler, ferforje eşyalarda süsleme 

görünümünü en fazla gösteren malzemelerdir. 

 

Elde dövme-izleme ile yapılan yaprak ve rozetler şunlardır: 

   

 

A. Yapraklar 
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B. Rozetler 

Resim 1.11: Elde dövme-izleme ile yapılan yaprak ve rozetler 

Makinede çeşitli kalıplarla elde edilen yaprak ve rozetler şunlardır.  

     

     

A. Yapraklar 

        

    

B. Rozetler 

Resim 1.12: Süsleme demirciliğinde yaprak ve rozetler 
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Süsleme eşyaların kullanıldığı motiflere kaynak ile birleştirilen yapraklar ve rozetler, 

farklı bir motifi ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanında süsleme eşyalardan; menteşe, kapı 

kollarının oluşturulmasında da kullanılmaktadır. 

       

 

A.  Yaprakların süsleme motiflerinde kullanımı 

      

B. Rozetlerin süsleme eşyalarında kullanımı 

Resim 1.13: Yaprak ve rozetlerin kullanımı 

1.2. Elde Döverek Motif Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Elde döverek motif yapmadan önce yapılacak işlemlerle ilgili iş güvenliği tedbirleri 

alınmalıdır. Bunlar; 

 Kullanılacak çekiç ve varyos başları bir gün önceden su dolu kabın içine 

konulmalıdır.  Yapılan bu işlem de çekicin bağlı kısmı şişeceğinden güvenli bir 

kullanım sağlayacaktır. 

 

Çekiç ve varyos bağlantılarının kullanım güvenliğinin kontrolü yapılmalıdır. 
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Resim 1.14: Dövme araçlarını hazırlama 

 Çekiç baskılar ve diğer araçların çalışan uçlarının kullanımın kontrolü 

yapılmalıdır veya bileme taşında uygun hâle getirilmelidir. 

 

Resim 1.15: Çekiç ucunun kontrolü 

 Ocakta tavlanan parça tavında(850°-950°) dövülmelidir. Yoksa sonraki 

dövmelerde parça çatlayarak açılır. 

 

Resim 1.16: Dövme tavı sıcaklığı 

 Dövme işleminden önce tavlı yerlerin cürufu tel fırça ile temizlenmelidir. Yoksa 

istenilen dövme özelliği verilemez. 

 

Resim 1.17: Tav parçasının cürufunu temizleme 
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 Dövme işlemi bitene kadar su veya benzeri sıvılar ile soğutulmamalıdır. Kendi 

hâline bırakılmalıdır (İş güvenliği bakımından sıcak iş parçası belirgin bir işaret 

ile uyarılmalıdır). 

 Dövme özelliliğine göre takımlar kullanılmalıdır. 

    

Resim 1.18: Yapılacak dövme özelliğine göre takımları seçme   

1.3. Döverek Elde Edilen Motif Resimleri 
 

Döverek gül yaprağı yapımı diğer dövme işlemlerine göre farkı, yapılacak olan 

motifin biçiminin değişik olmasıdır.  

 

Kullanılacak malzeme kesitine göre boyutu belirlenmelidir. Yine bu işlemde de 

yapılacak olan motifin biçimine göre uygun kalıp kullanılabilir. Döverek gül yaprağı 

yapımını aşağıdaki uygulama faaliyetindeki işlem basamaklarını takip ederek 

öğrenebilirsiniz.  

 

 

A. Döverek mızrak ucu motifi yapım resmi 
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B. Döverek farklı motif yapım resmi 

 

C. Döverek pelit yaprağı motifi yapım resmi 

Çizim 1.1: Dövülerek elde edilen motif resimleri   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda ölçülendirilmiş olarak verilen resme göre dolu yuvarlak kesitli malzemeden 

mızrak ucu motifini elde dövme ile oluşturarak yapınız? 

 

Kullanılan malzemeler: 

Demirci ocağı, baskı çekici,  Ø 18 süsleme demiri 

     

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Parçanın motif yapılacak bölgesini dövme 

tavında ısıtınız. 

 

 Malzemenin yayarak şişirilerek motif 

yapılacak bölgesine mızrak ucu için 

uygun işlem sırasını tespit ediniz. 

 

 Belirlenen işlem sırasına göre malzemeye 

çekiç ve diğer sıcak iş takımları ile biçim 

veriniz. 

 

 Parçayı uygun takımlarla tutulmalıdır. 

 Balyozu kullanan kişiyi 

yönlendirmeliyiz (takım çalışması). 

 Yanmalara karşı tedbirli olmalıyız. 

 İş önlüğü, gözlük, iş ayakkabısı ve 

eldiven kullanmalıyız. 

 Parça fırlamalarına karşı önlem 

almalıyız. 

 Güvenlik tedbirlerini almalı ve 

uygulamalıyız. 
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 İstenilen form yapılana kadar tavlama ve 

dövme işine devam ediniz. 

 

 

 Motifin dövme yüzeyini temizleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1.  Parçanın motif yapılacak bölgesini dövme tavında ısıttınız mı?   

2. Malzemenin yayarak şişirilerek motif yapılacak bölgesine uygun 

işlem sırasını tespit ettiniz mi? 

  

3. Belirlenen işlem sırasına göre malzemeye çekiç ve diğer sıcak iş 

takımları ile biçim verdiniz mi? 

  

4. İstenilen form yapılana kadar tavlama ve dövme işine devam ettiniz 

mi? 

  

5. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

6. İşi zamanında bitirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Uygulama Faaliyeti-2”ye geçiniz. 
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Aşağıda ölçülendirilmiş olarak verilen resme göre dolu yuvarlak kesitli malzemeden 

pelit yaprağı motifini elde dövme ile oluşturarak yapınız? 

 

Kullanılan araç gereçler 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Parçanın motif yapılacak bölgesini dövme 

tavında ısıtınız. 

 

 Malzemenin yayarak şişirilerek motif yapılacak 

bölgesine pelit yaprağı için uygun işlem sırasını 

tespit ediniz. 

 

 Belirlenen işlem sırasına göre malzemeye çekiç 

ve diğer sıcak iş takımları ile biçim veriniz. 

 

 İstenilen form yapılana kadar tavlama ve dövme 

işine devam ediniz. 

 Boğma alt ve üst kalıpları ile dövme işlemini 

yapınız. 

 Parçayı uygun takımlarla 

tutulmalıdır. 

 Yanmalara karşı tedbirli 

olmalıyız. 

 İş önlüğü, gözlük, iş ayakkabısı 

ve eldiven kullanmalıyız. 

 Parça fırlamalarına karşı önlem 

almalıyız. 

 Balyozu kullanan kişiyi 

yönlendirmeliyiz (takım 

çalışması). 

 Güvenlik tedbirlerini almalı ve 

uygulamalıyız. 



 

 19 

 

 Örs veya pleyte eksen düzgünlüğünü yapınız. 

 

 Boncuk baskı ile izlemeyi yapınız. 

 

 Motifin dövme yüzeyini temizleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Parçanın motif yapılacak bölgesini dövme tavında ısıttınız mı?   

2. Malzemenin yayarak şişirilerek motif yapılacak bölgesine uygun 

işlem sırasını tespit ettiniz mi? 

  

3. Belirlenen işlem sırasına göre malzemeye çekiç ve diğer sıcak iş 

takımları ile biçim verdiniz mi? 

  

4. İstenilen form yapılana kadar tavlama ve dövme işine devam ettiniz 

mi? 

  

5. Güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

6. İşi zamanında bitirdiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi elde dövme işleminde kullanılmayan araçlardır?  

A) Varyos  

B) Sıcak iş çekiçleri  

C) Gönye  

D) Keski-nokta 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi malzemenin uygun dövme sıcaklığıdır?  

A) 400°-500° 

B) 650°-750° 

C) 850°-950°   

D) 1000°-1100° 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi malzemenin dövme sıcaklık rengini ifade eder?  

A) Portakal sarısı 

B) Kırmızı 

C) Pembe   

D) Fıstık yeşili 

 

4. Kazayağı işlemi en çok hangi motiflere uygulanır?  

A) Burmalı motifler 

B) Yarmalı motifler 

C) Kozalak motifleri   

D) “S ve C” motifleri 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi elde döverek motif yaparken dikkat edilecek hususlardan biri 

değildir? 
A) Çekiç baskılar ve diğer araçların çalışan uçlarının kullanımının kontrolünü yapmak 

B) Dövme işlemi bitene kadar su veya benzeri sıvılar ile soğutmak 

C) Dövme işleminden önce tavlı yerler tel fırça ile temizlemek 

D) Dövme özelliliğine göre takımlar kullanmak 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6.(   ) Dövme, makine ve el araçları ile yapılan işlemdir.  

 

7.(   ) Mızrak uçlarının ferforje parmaklıklarda kullanılması tercih edilmez.  

 

8.(   )  Ferforje eşyalarda yaprak ve rozetlerin kullanımına ihtiyaç yoktur.  

 

9.(   )  Sıcak iş parçaları her dövme işleminden sonra suda soğutulmalıdır.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10.(   )  Yapraklar, kaynak ile birleştirildikleri motiflerde farklı bir motifi ortaya çıkarır.  

 

11.(   )  Kazayağı süsleme işlerinde motiflere güzel form verme özelliği katmaktadır.  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Basit ferforje (süsleme) işlerin resimlerini çizebilecek/okuyabilecek, hazırlanmış ve 

hazırladığı motifleri birleştirilmesiyle ferforje eşyalar yapabileceksiniz 

 

 

 

 

 

 Ferforje malzemelerin üretiminin yapıldığı yerleri araştırarak not ediniz.  

 Ferforje işlerinin yapıldığı işletmelerdeki montaj işlerini araştırarak rapor ediniz. Bu 

araştırmaları yapmak için çevrenizde, süsleme demirciliği ile ilgili 

uygulamalar Yapan işletmelerden, eğitim kurumlarından (üniversite ve 

mesleki öğretim veren ortaöğretim kurumları), kütüphanelerden veya internet 

ortamından yararlanabilirsiniz. 

 

2. FERFORJE EŞYALAR YAPMA 
 

2.1. Süsleme (Ferforje) İşlerinin Endüstrideki Yeri ve Önemi 
 

Süsleme işleri demirin bulunması ile başlayan tarihteki yolculuğuna insanoğlunun her 

geçen gün gösterdiği gelişimi demirin günlük hayatımıza girmesini kolaylaştırmıştır. 

 

İnsanların demir üzerindeki hâkimiyeti arttıkça süsleme demirciliğine olan ilgi artmış; 

XII. yüzyıldaki ustalar kendilerini o kadar geliştirmişler ki çekiçle demire istedikleri her 

şekli vermişlerdir. Süsleme işlerindeki bu ilerleme daha sonraki yıllarda sanat akımlarının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Her stilin kendine özgü özellikleri ferforje işlerinin 

kullanılma önemini artırmıştır.  

 

Günümüzde her alanda meydana gelen makineleşmeden süsleme demirciliği de 

etkilenmiştir. Motiflerin yapımı esnasında kullanılan şahmerdan, düşme çekiçler ve presler; 

malzemeleri izleme, bükme, eğme, yarma, kozalak yapma işleriyle ön plana çıkmıştır. 

 

Süsleme işlerinin(ferforje) endüstrideki yeri çok fazladır. Ferforje işlerinin kullanımı 

sadece parmaklık ve kapı doğrama işleriyle sınırlı değildir. 

 

2.2. Süsleme (Ferforje) İşlerinin Birleştirme Yöntemleri  
 

Ferforje işlerinde kullanılan motifler bir veya birden fazla parçalardan oluşmaktadır. 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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Ferforje işlerinde kaynak ile birleştirme yöntemleri diğer metal doğrama yöntemlerine 

benzese de, görünümü bakımından farklıdır. Bunlar; 

 

 Motiflerin birleştirme yerleri mümkün olduğunca görülmemelidir.  Bunun için 

hazır birleştirilmiş motiflerdeki gibi kaynakların üzerine sac bilezik sarılmıştır. 

 

Resim 2.1: Bilezik kullanımı  

 Ferforje motiflerin ölçüleri sabit olduğundan kullanılacak yere özgü bir 

planlama yapılmalıdır. Bunun için alınan ölçülere göre kroki resim çizildikten 

sonra birleştirme yapılmalıdır. 

  

 

Resim 2.2: Bahçe duvarında süsleme parmaklığı (işin kullanıldığı yere özgü bir çalışma) 
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 Motiflerin yönü olmalıdır. Bu motif yönü; bakış yönü ve hareket yönü gibi 

görünümlerde olmalıdır. 

 

 Hareket yönünde: Bahçe veya merdiven parmaklığında motiflerin aynı 

yöne bakması güzel görünümlü olmasını sağlar. 

 

Resim 2.3: Süsleme 

 Bakış yönünde: Kapı, pencere ve bahçe duvarı parmaklıklarının iç ve dış 

bakışlarına dikkat edilmelidir. Özellikle yaprak, rozet ve bileziklerin dış 

tarafa bakacak yönde olmasına dikkat edilmelidir.  

  

A. İç bakış yönü                               B. Dış bakış yönü 

Resim 2.4: Süsleme motiflerin birleştirme yönleri 

 Ferforje motiflerinde kullanılan malzeme kesitleri uyumlu olmalıdır. İzlemeli 

motiflerde, izlemeli dolu kesitli ve boru kesitli malzemeler tercih edilmelidir. 

 

 Hazır motifi parçalayarak, başka ferforje eşya oluşturulabilir. Bunun için 

önceden yapılan kroki resminde motifler belirlenip bir planlama yapılmalıdır. 
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Resim 2.5: Hazır motifi parçalayarak başka ferforje eşya oluşturma 

2.3. Süsleme (Ferforje) İşlerinin Uygulama Alanları 
 

Süsleme işleri ilk kullanma yerleri olarak ibadet edilen binalarda kullanılmış daha 

sonraları kapı tahtalarını tutmada, kapıların menteşelerinde gömme kilit olarak kapı 

tutamaklarında ve kapı kilitlerinde devam etmiştir.  

 

Süsleme işleri günlük hayatımızda mekânların iç ve dış dekorlarında önemli bir unsur 

olmuştur. 

 

Ferforje uygulama alanlarını şöyle belirtebiliriz. 

 Mekân dışı ferforje uygulama alanları: Mekânların dış kısmında kalan bahçe 

duvar korkulukları, bahçe kapıları, pencere korkulukları, bahçe masa ve 

sandalyeleri, çöp kovası vb. eşyalardır. 

       

A. Pencere biçimine göre süsleme parmaklığı              B. Süsleme kapı ve parmaklığı 
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C. Milli eğitime müdürlüğüne ait bahçe duvarında süsleme parmaklığı (işin kullanıldığı yere 

özgü bir çalışma) 

 
D. Süslemeli site giriş kapısı  
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E. Süsleme bahçe giriş kapısı (işe özgü ölçülü bir çalışma ve krokisi) 

 

F. Süsleme eşyalardan çöp kovası  

Resim 2.6: Mekân dışı ferforje uygulama alanları 

 Mekân içi ferforje uygulama alanları: Mekânların iç kısımda ise merdiven 

korkulukları,  masa-sehpa, sandalye, ara duvar korkulukları, şömine korkuluğu 

ve araçları, aynalık, saksılık, telefonluk, duvar rafı, kabartmalar, avize vb. 

eşyalardır. 
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A. Süsleme eşyalardan maket masası (işe özgü ölçülü bir çalışma ve krokisi) 

    

B. Ferforje tekli saksılık                          C. Ferforje duvar rafı 

 

D. Ferforje Sehpa  

Resim 2.7: Süsleme (ferforje) işlerinin uygulama alanları 
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2.4. Süsleme (Ferforje) İş Resimleri 
 

Ferforje süsleme işlerinde kullanılan motif malzemeleri hazır alınmakla beraber, hazır 

olanları değiştirerek farklı ferforje iş resimlerinin çizimi de yapılmıştır. 

 

Kullanılan ferforje malzemeler şunlardır: 

  40x40x2 mm İzli kare boru, 

  40x10 mm İzli dolu lama, 

  30x5 mm İzli dolu silme,  

  12x12x800 mm İzli dolu kare ile “S”, “C” ve “Mızrak” formlarının birlikte 

veya ayrı kullanıldığı çeşitli motifler, 

  12x6 mm İzli dolu silme, 

 S=20x1,5 mm DKP sacdan yapılmış izli bilezik. 

  12x12x150 mm izli mızrak ucu çeşitleri. 

 

Aşağıda çeşitli motifler kullanılarak imal edilmiş ferforje iş resimleri görülmektedir. 

 

A. Ferforje malzemeden yapılmış bina giriş kapısı ve parmaklığının resmi 
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B. Ferforje malzemeden yapılmış “C” motifli bahçe duvarı parmaklığı resmi 
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C. Ferforje malzemeden yapılmış “C” ve “mızrak ucu” motifli bahçe duvarı parmaklığı resmi 
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D. Ferforje malzemeden yapılmış “S” ve “Mızrak ” motifli bahçe duvarı parmaklığı resmi 
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E. Ferforje malzemeden yapılmış “S” ve “C ” motifli pencere parmaklığı resmi 

Çizim 2.1: Ferforje malzemeden yapılmış eşyaların iş resimleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda resmi verilen duvar rafı eşyasını, ferforje motiflerini kullanarak imalatını 

yapınız?  

 

 Kullanılan malzemeler: 

 25 x 5 izli silme profil 

 Hazır motif 

 Yarma keski 

 Çekiç 

 Gönye 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Yapılacak ferforje işin tasarımını yapar 

resmini çiziniz/okuyunuz. 

 

 İşin yapımında kullanılacak malzemeleri 

tespit ederek, hazır (fabrikasyon) kullanacağı 

motifler ile elde yapacağı motiflerin tespitini 

yapınız. 

 

 

 Elde yapacağı motif ve işler için hazırlık 

yapınız. 

 İzlenecek parçayı ve zımbayı uygun 

takımlarla tutunuz. 

 Varyosu kullanan kişiyi yönlendiriniz 

(takım çalışması). 

 Yanmalara karşı tedbir alınız. 

 Parça fırlamalarına karşı önlem 

alınız. 

 İş önlüğü, gözlük, iş ayakkabısı ve 

eldiven kullanınız. 

 Güvenlik tedbirlerini alınız ve 

uygulayınız. 
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 Elde yapacağı motifleri hazırlayınız. 

 

 

 Mevcut motiflerin birleştirme yöntemine 

karar vermek ve resme göre birleştiriniz. 

 

 Birleştirilerek meydana gelen işin ölçü ve 

gönyesini kontrol ediniz. 
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 Motifin dövme yüzeyini ve kaynak 

çapaklarını temizleyiniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapılacak ferforje işin tasarımını yapıp resmini çizip 

okudunuz mu? 

  

2. İşin yapımında kullanılacak malzemeleri tespit ederek hazır 

(fabrikasyon) kullanacağı motifler ile elde yapacağı motiflerin 

tespitini yaptınız mı? 

  

3. Elde yapacağı motif ve işler için hazırlık yaptınız mı? 
  

4. Elde yapacağı motifleri hazırladınız mı?   

5. Mevcut motiflerin birleştirme yöntemine karar vererek resme göre 

birleştirme yaptınız mı? 

  

6. Birleştirilerek meydana gelen işin ölçü ve gönyesini kontrol ettiniz 

mi? 

  

7. İşi zamanında bitirdiniz mi? 
  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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Aşağıda resmi verilen tekli saksılık eşyanın imalatını ferforje motiflerini kullanarak 

yapınız?  

 

Kullanılan malzemeler: 

 25 x 5 izli silme profil 

 Hazır motif 

 Yarma keski 

 Çekiç 

 Su terazisi 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-2 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Yapılacak ferforje işin tasarımını yapar resmini 

çiziniz/okuyunuz. 

 

 İşin yapımında kullanılacak malzemeleri tespit 

ederek hazır (fabrikasyon) kullanacağı motifler 

ile elde yapacağı motiflerin tespitini yapınız. 

 

 Elde yapacağı motif ve işler için hazırlık 

yapınız. 

 

 İzlenecek parçayı ve zımbayı uygun 

takımlarla tutunuz. 

 Balyozu kullanan kişiyi 

yönlendiriniz (takım çalışması). 

 Yanmalara karşı tedbir alınız. 

 İş önlüğü, gözlük, iş ayakkabısı ve 

eldiven kullanınız. 

 Parça fırlamalarına karşı önlem 

alınız. 

 Güvenlik tedbirlerini alınız ve 

uygulayınız. 
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 Elde yapacağı motifleri hazırlayınız. 

 

 

 Mevcut motiflerin birleştirme yöntemine karar 

veriniz ve resme göre birleştiriniz. 

 

 

 Birleştirilerek meydana gelen işin ölçü ve 

gönyesini kontrol ediniz. 
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 Kaynak ile birleştirme yerlerine bilezik ile 

bağlayınız. 

 

 Kaynak çapaklarını ve parça temizliğini 

yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 

 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

. 

 

 

 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yapılacak ferforje işin tasarımını yapıp resmini çizip 

okudunuz mu? 

  

2. İşin yapımında kullanılacak malzemeleri tespit ederek hazır 

(fabrikasyon) kullanacağı motifler ile elde yapacağı motiflerin 

tespitini yaptınız mı? 

  

3. Elde yapacağı motif ve işler için hazırlık yaptınız mı? 
  

4. Elde yapacağı motifleri hazırladınız mı?   

5. Mevcut motiflerin birleştirme yöntemine karar vererek resme göre 

birleştirme yaptınız mı? 

  

6. Birleştirilerek meydana gelen işin ölçü ve gönyesini kontrol ettiniz 

mi? 

  

7. İşi zamanında bitirdiniz mi? 
  

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1.(   )  Ferforje işlerinde, motiflerden sadece bir tanesi kullanılabilir. 

 

2.(   )  Motiflerin kaynak ile birleştirme yerleri mümkün olduğunca görülmemelidir.  

 

3.(   )  Ferforje parmaklık veya kapı doğrama işlerinde kullanılan motifler gelişigüzel 

kullanılmalıdır.  

 

4.(   )  Ferforje çalışmalarında kullanılacak motiflerin montajı için önceden ölçülü kroki 

çizimi yapılmalıdır.  

 

5.(   )  Ferforje motiflerin iç ve dış mekana göre bir bakış yönü olmalıdır.  

 

6.(   )  Ferforje motiflerde  malzeme kesitlerinin birbirleri ile uyumlu kullanılmasında bir 

sakınca yoktur.  

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıda resmi verilen sehpa eşyasının -ferforje süsleme motiflerini kullanarak- 

imalatını yapınız.  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 Yapılacak ferforje işin tasarımını yapar resmini 

çiziniz/okuyunuz. 

 

 İşin yapımında kullanılacak malzemeleri tespit 

ederek hazır (fabrikasyon) kullanacağı motifler 

ile elde yapacağı motiflerin tespitini yapınız. 

 

 Elde yapacağı motif ve işler için hazırlık yapınız. 

 İzlenecek parçayı ve zımbayı 

uygun takımlarla tutunuz. 

 Balyozu kullanan kişiyi 

yönlendiriniz (takım çalışması). 

 Yanmalara karşı tedbir alınız. 

 İş önlüğü, gözlük, iş ayakkabısı 

ve eldiven kullanınız. 

 Parça fırlamalarına karşı önlem 

alınız. 

 Güvenlik tedbirlerini alınız ve 

uygulayınız.. 
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 Elde yapacağı motifleri hazırlayınız. 

 

 Mevcut motiflerin birleştirme yöntemine karar 

veriniz ve resme göre birleştiriniz. 

 

 Birleştirilerek meydana gelen işin ölçü ve 

gönyesini kontrol ediniz. 

 

 Punta kaynaklı birleştirmeleri sağlamlaştırınız. 
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 Ayaklara motifleri kaynakla birleştiriniz. 

 

 

 Kaynaklı birleştirme yerlerini bilezik ile 

bağlayınız. 

 

 Kaynak çapakları ve parça temizliğini yapınız. 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 C 

2 C 

3 A 

4 D 

5 B 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 Y 

10 D 

11 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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