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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD885 

ALAN  Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dokuma Operatörlüğü 

MODÜLÜN ADI  Armürlü Ağızlık Açma Sistemi, Bakım ve Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül dokuma makinelerinde ağızlık açma sistemlerini 

ayarlayabilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOŞUL Bu modül için ön koşul yoktur. 

YETERLİK 
Armürlü ağızlık açma sisteminin bakım ve ayarlarını 

yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile uygun ortam sağlandığında bakım ve iş 
talimatına uygun olarak armürlü ağızlık açma sisteminin 
bakım ve ayarlarını yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Mekanik armür mekanizmasının bakımını ve ağızlık 

ayarını yapabileceksiniz. 

2. Elektronik armür mekanizmasının bakımını ve ağızlık 

ayarını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Dokuma işletmesi veya dokuma atölyesi 

Donanım: Mekanik armürlü dokuma makinesi, elektronik 

armürlü dokuma makinesi, karton delme makinesi, bilgisayar, 

hava tabancası, fırça, anahtar ve tornavida takımı, uygun yağ, 

yağdanlık 

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, 

 

Günümüzde dokuma makineleri yüksek hızlarla üretim yapabilen ve teknolojinin son 

gelişmelerinden yararlanan makinelerdir. Dakikada atılan atkı sayısı ve geniş enlerde 

dokuma üretimi sürekli kendini artışlarla güncellemektedir. Ağızlık açma sistemlerinde 

elektronik programlamaya giderek yaygınlaşmakta ve tüm makine fonksiyonları bilgisayar 

destekli hâle gelmektedir. Bu durum ağızlık açma sistemlerinin de kendini sürekli 

güncellemesine sebep olmuştur.  

 

Özellikle düz kumaşların dokunmasında kullanılan düz dokuma makinelerindeki 

eksantrikli sistemler yetersiz kalmış ve armürlü sistemlerin kullanımı artış göstermiştir.  

 

Armürlü sistemler kendi içinde sürekli gelişime ayak uydurmuş, dokuma 

makinelerindeki sistemlerde kullanılan bilgisayar destekli donanım parçaları armür 

sisteminin de paralel bir şekilde gelişmesini sağlamış ve günümüzde tekstil dokuma 

makinelerinde elektronik armürlü ağızlık açma sistemlerinin kullanımı artmıştır.  

 

Ayrıca desenin veya örgünün bilgisayar ortamından direkt olarak makineye 

yüklenmesi işlem için yeterli olmaktadır. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle armürlü ağızlık açma sistemlerini 

tanıyacak ve armürlü ağızlık açma sisteminin bakım ve ayarını yapabileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında, mekanik armür sisteminin ayarını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Dokuma makinelerinde armürlü ağızlık açma sistemi hakkında çevrenizdeki 

işletmelerden bilgi edininiz. 

 Atölyenizde bulunan dokuma makine ve tezgâhlarında armürlü ağızlık açma 

sistemleri hakkında araştırma yapınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla sınıf ortamında paylaşınız. 

 

1. MEKANİK ARMÜRLÜ AĞIZLIK AÇMA 

SİSTEMLERİ 
 

1.1. Armürlü Ağızlık Açma Sisteminin Tanımı ve Özellikleri 
 

Armür, dokuma makinelerinde ağızlık açmak için kullanılan, bu amaçla çerçevelerin 

hareketini sağlayan ağızlık açma tertibatlarındandır.  

 

Dokuma makinelerinde ağızlık açma sistemlerinden armürlü ağızlık açma sistemi 

eksantrikli sisteme göre daha fazla çerçeveye hareket verir. Bu sayı genel olarak 32 ile 

sınırlıdır, ancak özel ihtiyaçlara göre bu sayı 48 çerçeveye kadar da artırılabilse de 

makinenin verimini düşürmektedir.  

 

Çerçeve adedi armür mekanizmasının yapımında belirlenir. Piyasanın ihtiyacına ve 

ekonomikliğe göre değişik sayılarda çalışan çerçeveli armürler üretilebilmektedir. 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 
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Resim 1.1: Armürlü ağızlık açma sistemi 

Armürlü dokuma makinelerinde elde edilebilecek olan desen çeşidi ve motif 

büyüklüğü makineye takılabilen çerçeve sayısı ile sınırlıdır. 

 

Resim 1.2: Armürlü dokuma makinesi 

Armür makineleri hareket mekanizmalarına ve kumanda sistemlerine göre 

sınıflandırılır.  

 

 

Şekil 1.1: Armürlü ağızlık açma sistemi  
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Yapıları ve çalışma prensipleri bakımından armür sitemlerini şu şekilde 

sınıflandırabiliriz: 

 

 Kapalı ağızlıklı armürler: Bu makinede ağızlık açıldıktan sonra atkı atılır ve 

atkı kumaşa sıkıştırılmak üzere tefe harekete geçmeden ağızlık kapanır. 

Ağızlığın kapanmasından sonra tefe tarafından atkı sıkıştırılır. 

 Açık ağızlıklı armürler: Bu makinelerde ağızlık açıldıktan ve atkı atıldıktan 

sonra atkı tefe tarafından kumaş sathına yanaştırılırken armür ağızlığı kapamaz. 

Atkı tam olarak kumaş sathına yanaştırıldıktan sonra kapanmadan yeni ağızlık 

açılır. 

 Üst ağızlık açan armürler: Bu makinelerde armür sadece çerçeveyi yukarı 

kaldırabilir.  

 Tam ağızlıklı armürler: Bu makinelerde hem yukarı hareket hem de aşağı 

hareket verilebilir. Çerçevelerin bir kısmının yukarı bir kısmının da aşağıya 

indirilmesiyle bu ağızlık oluşur. 

 Tek kurslu armürler: Çerçeve ayaklarına, platinlere hareket veren bıçak tektir. 

Bu bıçağın tek olması, makinede sadece üst ağızlığın açılmasını sağlar. Aynı 

zamanda makinenin devri de düşüktür. 

 Çift kurslu armürler: Bu armürlerde çerçeve ayaklarına, platinlere hareket 

veren bıçak çifttir. Armür de üst bıçak, alt bıçak olarak isimlendirilen iki bıçak 

bulunmaktadır. İki bıçağın olması hem tam ağızlığın açılmasını hem de 

makinenin veriminin yüksek olmasını sağlar. 

 

Armür makineleri temel prensipleri aynı olmasına rağmen kumanda sistemlerine göre 

ve hareket iletimlerine göre sınıflandırılır.  

 

 Negatif hareketli armürler: Çalışma anında çerçevelerin sadece yukarı 

kaldırılmasını sağlayan sistemdir. Çerçevelerin geri hareketi yaylarla 

gerçekleştirilir. Basit yapısı sebebiyle kullanım alanı geniş bir sistemdir.  

 

 

Resim 1.3: Negatif armür mekanizması 
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 Pozitif hareketli armürler: Dokuma çerçevelerinin hem yukarı hareketini hem 

de geri hareketini gerçekleştirir. Genellikle ağır kumaşların dokunmasında 

kullanılan armür sistemidir. 

 

Şekil 1.2: Armürlü ağızlık açma sistemi pozitif 

Armür makineleri; hareketini, zincir yardımıyla krank milinden veya kayışlar 

yardımıyla motordan alır. Krank milinden hareket alan armür makineleri daha çok kullanılır. 

Bu açıdan armür makineleri krank milinden alınan harekete göre ikiye ayrılır. 

 

Tablo 1.1: Armürün hareket alma sistemine göre çeşitleri 

Armürlü ağızlık açma sistemini genel olarak hareketlerin okunmasına göre de 

sınıflandırmak mümkündür. Bunlar mekanik ve elektronik armürlerdir. 

 

HAREKET ALMA 
ŞEKLİNE GÖRE  

TEK KURSLU 
ARMÜRLER 

ÇİFT KURSLU 
ARMÜRLER 
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Tablo 1.2: Armürün hareketinin okunmasına göre çeşitleri 

1.2. Mekanik Armür Mekanizmasının Tanımı, Elemanları ve 

Çalışma Prensibi 
 

Bir armür sistemi, bazı makinelerde farklı yöntem ve elemanlardan oluşmakla birlikte 

her birinde şu temel elemanlar bulunmaktadır:  

 

Resim 1.4: Mekanik armür makinesinin iç görünüşü 

 

Örgü Hareketinin 
Okunmasına Göre 

Armürler 

Mekanik Armürler 

Delikli Kartonlar 
ile Kumanda 

Edilen Armürler 

Sonsuz Kartonlu 

Parçalı Kartonlu 

Desen Çıtaları ile 
Kumanda Edilen 

Armürler 

Ağaç Çivili 

Çelik Roleli 

Elektronik 
armürler 
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 Çerçeve: Ağızlık açılmasını sağlayan ve armürü tamamlayan dokuma 

makinesinin bir elemanıdır. Üzerinde gücü telleri vardır. Üst kısımlarından 

sırımlar ya da armür ayakları denilen parçalarla armüre bağlanmışlardır. 

 Çerçeve armür ayakları: Armürün çerçeveye hareketini ileten ara bağlantı 

elemanıdır. Her çerçeve için bir armür ayağı bulunmaktadır. 

 Tomruk: Üzerinde armür için hazırlanan desen kartonu bulunan ve desene göre 

hangi çerçevenin yukarı kaldırılması gerektiğinin tespit edilmesini sağlayan 

elemandır. 

 Desen kartonu: Desen raporundan dokunacak kumaşın örgüsünden 

hareketlerin üzerine aktarıldığı elemandır. 

 Desen okuyucu elemanlar: Kullanılan desenden hareketlerin okunmasını 

sağlayan elemanlardır. 

 Bıçaklar: Çerçeve ayaklarını kumanda ederek ağızlığın açılmasını sağlayan 

elemandır. 

 Armür ayağı platinleri: Ağızlığın açılabilmesi için desene göre çerçeve 

ayağının armür bıçaklarına takılmasını sağlayan elemandır. 

 

Resim 1.5: Mekanik armürlü dokuma makinesi 

 

Resim 1.6: Makine üstüne yerleştirilmiş mekanik armür 
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Armür sisteminde üç önemli hareket vardır: 

 

 Bıçakların hareketi: Platinlerden aldığı hareketi kancalara dolayısıyla 

çerçevelere ileterek ağızlığın açılmasını sağlar. 

 Platinlerin hareketi: Tomruğun her dönüşünde, desen kartonu veya çıtaların 

üzerindeki desenleri okur. 

 Tomruk ve kartonun hareketi: Makinenin her devriyle birlikte bir miktar 

dönerek kartonu veya çıtaları hareket ettirir. 

 

Şekil 1.3: Armür sistemi  

Şekil 1.3’te gösterilen Hatersley armürü üst ağızlık açan, açık ağızlıklı bir armürdür. 

Yukarı kalkmış olan çerçevelerin, görevleri bittikten sonra eski yerlerine gelmeleri 

çerçevelerin alt kısımlarında bulunan yayların etkisiyle olur. Çerçeve hareketi negatiftir.  

 

Şekil 1.4: Armür tertibatı  
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Her çerçeve sırımlar ve demir çubuklarla 1 nu.lı eksen etrafında hareket edebilen, 2 

nu.lı armür ayaklarına bağlanmıştır. Ayakların üst tarafında bulunan kertikli kısım ağızlık 

yüksekliğini ayarlamaya yarar. Her çerçeve için bir armür ayağı vardır. Armür ayaklarına 

bağlantı parçası (3) eksenli olarak bağlanmaktadır.  

 

4a ve 4b kısımlarına, 5a ve 5b kancaları takılmıştır. Kancalar 4a ve 4b eksenleri 

üzerinde aşağı yukarı hareket edebilirler. Açıklanan tertibat her çerçeve için ayrı ayrı 

mevcuttur. 

Çerçevelerin ağırlığı ve geri çekme tertibatı 4a ve 4b noktalarını daima 6a ve 6b 

noktalarına doğru çeker. Kancaların altında 7a ve 7b ile gösterilen iki bıçak vardır. 

 

 

Resim 1.7: Çivili armür makineleri 

 

Resim 1.8: Demir çivili mekanik armür 

Bu bıçakların diğer uçları 8 merkezli levyeye bağlanmıştır. Bu levyenin bir ucuna 9 

kolu bağlanmış bu kolun diğer ucu da eksantrik mili üzerinden hareket alarak tefe hareketi 

ile ağızlık oluşumunun uyumlu çalışmasını sağlamaktadır. Kancalar 10a ve 10b çubuklarıyla 

11 platinlerine bağlanmıştır. Platinler 12 nu.lı eksende hareketlidir. Her çerçeve için iki 

çubuk ve iki platin vardır.  
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Resim 1.9: Plastik çivili armür 

Desenlendirme çıtaları (14), tomruğunun (15) üzerindedir. Tomruk makinenin her 

devrinde belirli bir miktar dönerek bir sonraki ağızlık için çıtaların hareketini sağlar. Armür 

çıtaları üzerindeki deliklere armür çivileri takılır. Bu çakılan çiviler platinleri yukarı kaldırır. 

Şekil 2.4’te alt bıçağın sağa doğru gitmiş olduğu ve kendisine takılmış olan alt kancayı da 

sağa doğru çektiği görülmektedir. 4b noktası 13b sabitinden uzaklaşmış, 3 nu.lı bağlantı 

parçası armür ayaklarını sağa doğru çekerek çerçevelerin yukarı kalkmasını sağlamıştır. 

 

İkinci atkıda hareket sırası üst bıçaktadır. Burada iki şey olabilir. Çerçeve örgüye göre 

aşağıya inecek veya yukarıdaki durumunu koruyacaktır. 

 

Eğer platinin altına isabet eden çıtada çivi yoksa (yani delik boş bırakılmışsa) platinin 

12 nu.lı eksenin sağ tarafında kalan kısmı aşağıya doğru inecek eksenin diğer tarafında 

bulunan kısım yukarıya kalkacaktır. Böylece platinin üzerine dayanan çubuk da yukarı 

kalkarak kancayı bıçaktan uzaklaştıracaktır. Bu nedenle üst kanca sağa doğru gidecek olan 

bıçağın hareketine uymayacak ve 4a noktası sola doğru giderken çerçeve aşağıya inecektir.  

 

Eğer platinin altındaki çubuktaki çıtada çivi bulunuyorsa platinin sağ tarafı yukarıda 

kalmaya devam edecek, diğer kısmı aşağıda duracaktır. Böylece çerçeve yer 

değiştirmeyecektir. Bu nedenle Hatersley armürü açık ağızlık prensibine göre çalışan bir 

armürdür. 

 

 

Şekil 1.5: Sonsuz kartonlu armür 
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Şekil 1.5’te delikli kartonla kumanda edilen armür tertibatına takılmış sonsuz karton 

görülmektedir. En yaygın kullanım alanına sahip olan armür tertibatıdır. Çalışma prensibi 

yukarıda anlatılan desen çıtalı armür tertibatının aynısıdır. Ancak burada desenler çıtalar 

üzerine çakılan çiviler aracılığıyla değil, karton üzerine açılan delikler aracılığıyla okunur. 

 

Sistemde desenin okunması platinlere bağlı iğneler aracılığıyla olur. Karton üzerinde 

örgüye uygun olarak açılan deliklere iğneler düşerek platinleri ve buradan da sistemi 

harekete geçirir. 

 

Şekil 1.6: Armür sisteminin yerleştirilmesi 

Şekil 1.6’da armür mekanizmalarının, dokuma makinesinde, değişik konumlarda 

yerleştirilmesi gösterilmiştir. 

 

1.2.1. Tek Stroklu Armür 
 

Armür makinesinin her bir devrinde bir atkı atılabilir. Atkı atma hızı çok düşük olduğu 

için günümüzde sadece eski tip yünlü dokuma yapan makinelerde kullanılır. Bunlarda sadece 

bir kaldırma bıçağı ve bir dizi manivela bulunur.  

 

Her atkı kaydından sonra tüm manivelalar ve çerçeveler ilk konumuna döner. Böylece 

yeni kancaların bir sonraki atkı için açacağı ağızlığın çerçeveleri seçilir. Bu nedenle her atkı 

atılıp bittikten sonra ağızlık kapatılır ve tefeleme ağızlık kapalıyken yapılır. Atkı ipliği 

ağızlık kapanmış ağızlıkta tefelendiği zaman, çözgülerde arzu edilmeyen gerilim artışları 

olmaz ve bütün çözgü iplikleri tek düzlemde gerilmiş olur. 

 

1.2.2. Çift Stroklu Armür 
 

Armür makinesinin her bir devrinde iki atkı atılır. Atkı atma hızı yüksek dokuma 

makinelerinde tercih edilir. Piyasada genelde modern mekanik dokuma tezgâhlarında 

kullanılan çift stroklu armürlerdir.  

 

1.3. Armür Kartonunun Hazırlanması 
 

Dokuması yapılacak örgünün veya desenin armür planı hazırlandıktan sonra bunun 

armür makinesine kumanda edebilecek hâle getirilmesi için mekanik kontrollü armürler de 
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desen kartonlarına delinerek veya desen çubuklarına çivi ya da role takılarak aktarılması 

sağlanır. 

 

Armür kartonları bant hâlindedir. Çeşitli ebatlarda ve çeşitli dayanıklı malzemeden 

yapılmış şeritler hâlinde bulunur. İstenen rapor boyu kadar kullanılır ve en son iki ucu 

dayanıklı bir şekilde birleştirilerek sonsuz şerit hâline getirilir. 

Çıkarılan armür planına göre kartonların delinmesine sağdan sola doğru başlanılır armür 

kartonlarının armürdeki desen tomruğunda dönüşü saat yönündedir. 
 

Dokunacak kumaşın ana örgüsünün yanında kumaşın kenarının da düzgün olabilmesi 

için bir kenar örgüsü verilir. Kenar ipliklerini oluşturacak çözgü ipleri, daha gergin veya 

gevşek olabilir. Bu da kumaşta hatalara sebep olur. Hataları önleyebilmek için kenarın 

gerginliğine göre bir örgü seçilir ve kullanılır. 

 

Resim 1.10: Armür karton delme makinesi 

Örgüsü çıkarılan kumaşın dokunabilmesi için armür planı kodlanır. Kodlama üst 

satırdan başlayarak sağdan sola doğru okunarak yapılır. Örneğin Şekil 1.7’de armür planında 

alttaki numaralar çerçeve numaralarını, üstteki numaralar da karton delme makinesinin tuş 

numaralarını ifade etmektedir. Bu numara değişimi birinci çerçevenin kenara, başka bir 

deyişle kumaşa uzak olan çerçeve kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Delme 

makinelerinde ise kumaşa yakın olan çerçeve birinci çerçeve kabul edilerek numaralandırma 

yapılmıştır. Bu konuda uygulamalarda sorun yaşanmaktadır. Karton delimlerimde kenar 

örgüsünün her zaman, kartonun kenar kısmına delinmiş olması esas alınmalıdır. 

 

Resim 1.11: Tuş takımı 
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Şekil 1.7’de kenar örgüsüyle birlikte dimi örgülü bir kumaş için karton delme kodları 

verilmiştir. 

                   

 Tuş numaraları   Basılan tuşlar  

   6 5 4 3 2 1       

 8                 1-- 3--4  

 7                 2--4--5  

 6                 1--5--6  

 5                 2--3--6  

 4                 1--3--4  

 3                 2--4--5  

 2                 1--5--6  

 1                 2--3--6  

   1 2 3 4 5 6             

                   
                   

Şekil 1.7: Dimi örgüsünün karton delme kodları (kenarlı) 

Kodlanan örgü daktiloya benzer bir alet tarafından desen kartonuna delinir. Birinci 

sıradaki sayılar beyaz tuşlara basılarak, ikinci sıradaki sayılar kırmızı tuşlara basılarak 

delinir. Kartonda bir sıra delindikten sonra aletin kolu aşağıya çekilerek sıradaki diğer iki 

atkı hareketinin delimine geçilir.  

 

Resim 1.12: Armür karton delme aleti 

 

 Örnek bir armür palının hazırlanışı 

 

Armür makinelerine istenilen örgüye ve desene göre kumanda edilmesini sağlamak 

için mekanik armürlerde kullanılan desen kartonlarının veya desen zincirlerinin 

hazırlanmasına öncülük eden armür planının hazırlanması gerekir. Armür planı dokunacak 

kumaşın örgüsünden çıkarılan tahardan sonra hazırlanır (Ana Örgüler modülüne bakınız.).  
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                  Atkılar     

                  5 4 3 2 1   

  
Ç
e
rç
e
v
e
le
r 

  1                         1 

  2                         2 

  3                         3 

  4                         4 

  5                         5 

                                

  5                             

  4                             

  3                             

  2                             

  1                             

    1 2 3 4 5                   

                                

Şekil 1.8:  Örgü, tahar ve armür planı  

 

Dokumada örgülerin yapılan armür planı ile dokuma makinesi üzerinde çerçevelerin 

hareketi tespit edilebilmektedir. Şekilde verilen dimi örgüsünün tahar ve armür planları 

çıkarılmıştır. Şekil 1.8’deki armür planına göre 1. atkı atılırken 1, 4 ve 5 numaralı çerçeveler 

yukarı kaldırılacaktır. 2. atkı atılırken 1, 2 ve 5 numaralı çerçeveler yukarı kaldırılacaktır. Bu 

5. atkıya kadar devam edip bir rapor tamamlanmış olur. Bu raporun tekrarı dokuma işlemi 

boyunca devam etmektedir. 

 

Dokuması yapılacak örgünün veya desenin armür planı hazırlandıktan sonra bunun 

armür makinesine aktarılması gerekmektedir. Mekanik kontrollü armürlerde desen 

kartonlarına delinerek veya desen çubuklarına çivi ya da role takılarak aktarılması gerekir. 

Genellikle mekanik kontrollü armürlerde desen kartonları kullanılmaktadır.  

 

Dokunacak kumaş için gerekli olan çerçeve sayısı armür planına bakılarak tespit 

edilir. Bu sayı dokuma makinemizin çerçeve kapasitesini geçmemelidir. Eğer bu sayı 

geçecek olursa istenilen örgüyü armürlü sistemden daha kapasitesi yüksek olan jakar 

sistemine yönlendirmeliyiz. 

 

Yukarıda yapılan örgü için gerekli olan çerçeve sayısı 5’tir. Yani bu örgü istenilirse 

eksantrik ya da armür sisteminde dokunabilir. Örgünün armür planından armür kartonlarını 

hazırlanması armür palanındaki dolu noktalara kartonda delik olarak uygulanmasıdır.  

 

Armür kartonları parçalı ya da bant hâlindedir. İstenen rapor boyu kadar kullanılır ve 

son iki ucu dayanıklı bir şekilde birleştirilerek sonsuz şerit hâline getirilir.  

 

Çıkarılan armür planına göre kartonların delinmesine sağdan sola doğru başlanır. 

Armür kartonlarının armürdeki desen tomruğunda dönüşü saat yönündedir. 
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Bu aşamada yapılacak işlem kartonun delinmesidir. Bu delme işlemi çeşitli 

yapılardaki mekanik kontrollü aletlerle veya elektronik kontrollü cihazlarla 

yapılabilmektedir. 

 

                    

   1 2 3 4 5     

    o     o o     1 

            

    o o     o     2 

            

    o o o         3 

            

      o o o       4 

            

        o o o     5 

            

                    

Şekil 1.9: Armür karton delimi 

Şekil 1.9’da armür planında atkı sırasına göre her atkıda yukarı kalkması gereken 

çerçevelere kumanda edilmesi için armür kartonunun delinerek hazırlanışı görülmektedir. 

Genellikle küçük atkı raporlu desenlerde az sayıda kartonun desen tomruğunda dönmesi 

problem oluşturacağı için tekrar edilerek karton dizisi çoğaltılır. Böylece armür sistemi daha 

rahat çalışır.  

 

1.4. Mekanik Armür Mekanizmasının Bakım ve Ayarı 
 

 

Resim 1.13: Mekanik armürlü dokuma makinesi 
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Tüm hareketli parçaların yağ banyosu ile çalıştığı sistemde yağ filtrelerinin 

temizliğine büyük önem verilmelidir. Mekanik armürlü ağızlık açma sisteminde yapılan 

bakım ve ayarlar; armürün zamanlama ayarı, kapanma açısının ayarı, ağızlık yükseklik ayarı 

gibi işlemlerdir. 

 

 

Resim 1.14: Mekanik armürlü ağızlık açma sistemi  

1.5. Mekanik Armür Mekanizmasını Bakım ve Ayarlarını Yapma Sırasında 

Dikkat Edilecek Hususlar 
Mekanik armür mekanizmasında yapılacak olan bakım ve ayarlar sırasında makinenin 

diğer kısımlarından çok farklı olmayan, uyulması elzem olan kurallar vardır. Bunları genel 

olarak aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

 Dokuma makinelerinde kullanılan mekanik armür sistemleri teknolojik olarak 

ileri seviyede makinelerdir. Bundan dolayı ayarlanırken, çalıştırılırken ve 

bakımları yapılırken büyük hassasiyet gösterilmelidir. 

 Bakım ve ayarlar için gerekli olan talimatlar, işlemleri yapmakla sorumlu olan 

personelin el kitabını dikkatli bir şekilde okuması, tam olarak anlaması ve 

verilen işlem basamaklarını izlemesi şarttır. 

 Mekanik armür sisteminin ayar ve bakımları yapılırken makine kesinlikle 

durdurulmalıdır. 

 Mekanik armür sisteminin yağının gerekiyorsa değiştirilmesi ve diğer bütün 

yağlama işlemlerinde temizliğin sağlanması gerekir. Etrafa saçılan yağ 

parçacıklarından dolayı en küçük kayma riski önlenmelidir. 

 Mekanik armür sisteminin bakım ve ayarını yapan yetkili elemanın kendisini 

basınçlı hava ile temizlemesi kesinlikle yasaktır. 

 Armür sisteminin bakımı sırasında çevre kirliliğini önlemek veya en aza 

indirmek için makineden alınan kullanılmış yağ, yağ işleme tesisinde 

toplanmalı ve işlenmelidir. 

 

Mekanik armür sisteminin sökülüp takılması sırasında parçaların, vida ve çeşitli tutucu 

elemanların tekrar yerine takılması ve uygun torklarda sıkılmaları şarttır. Yoksa vidaların 

çok sıkılması kırılmalarına, gevşek bırakılmaları da parçanın çıkmasına ve daha büyük 

hasarlara sebep olabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Verilen iş talimatına göre işlem basamaklarını uygulayarak verilen sürede mekanik 

armürlü ağızlık açma sisteminin ayarlarını yapınız. 

 

UYGULAMA FAUYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş ve bakım talimatını okuyunuz. 

 

 

 Üretici firmanın makine ile ilgili 

talimatlarının her makine için farklı 

olduğunu göz önünde 

bulundurunuz. 

 Dokuma makinesinin ana butondan 

durdurulduğunu kontrol ediniz. 

 Mekanik armür mekanizmasını hava ile 

temizleyiniz. 

 

 
 

 
 

 
 

 Makinenin bakım levhasını tezgâh 

üzerinde görülebilecek şekilde 

asmaya dikkat ediniz. 

 Kullanacağınız el aletlerini bakım 

aracının üzerinde ya da kontrollü bir 

yerde muhafaza etmeyi 

unutmayınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Armür iğnelerini ve yuvalarını temizleyip 

kontrol ediniz. Gerekli yerleri yağlayınız. 

 

 

 İğnelerin ve yuvaların kontrolünü 

yaparak değiştirilmesi gerekenleri 

tespit etmeyi unutmayınız. 

 Örgünün armür planına göre armür 

kartonunu deliniz. 

 

 
 

 
 

  Kullanılacak armür kartonunu 

makine tipine uygun seçmeye özen 

gösteriniz. 
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 Armür kartonunu mekanizmaya taktıktan 

sonra iki ucunu raporun başlangıç ve bitiş 

sınırını göz önüne alarak bağlayınız. 

 
 

 
 

 Armür kartonunun bağlantılarının 

sağlamlığını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 
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 Mekanizmayı armürdeki yatağa yerleştirerek 

sabitleyiniz. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Armür üzerinde el ile ağızlık ayarını yapınız. 

 
 

 Armür kapağını kapatınız. 

 

 

 Kapağın kapanması için gerekli 

bağlantı elemanlarının kontrolünü 

yapmayı unutmayınız. 
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 İşlemin yapıldığı ortamın temizliğini 

sağlayınız. 

 

 
 

 Makine üzerindeki gezici temizlik 

robotunun hava emiş kanallarının 

kontrolünü yapınız. 

 Yağ seviyesini kontrol ediniz. 

 

 
 

 

 Yağ gösterge çubuğunu kontrol 

ediniz. Gerekirse yağ ilavesi 

yapmayı unutmayınız. 
 Yağ gösterge çubuğunun minimum 

ve maksimum değerlerine dikkat 

ediniz. 
 

 Armür sistemini yağlayınız. 

 

 
 

 Kullanılan yağ çeşitlerini ve 

oranlarını uygun şekilde yapmaya 

özen gösteriniz. 
 Çerçeve ayak bağlantılarını 

yağlamayı unutmayınız. 
 Çerçeve kenar tutucularını 

yağlamayı unutmayınız. 
 Dokuma makinesi üzerinde çözgü 

ve/veya kumaş varsa bunların 

yağlanmamasına dikkat ediniz. 
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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. İş ve bakım talimatını okudunuz mu?   

2. Mekanik armür mekanizmasını hava ile temizlediniz mi?   

3. Armür iğnelerini ve yuvalarını temizleyip kontrol ederek gerekli 

yerleri yağladınız mı? 

  

4. Örgünün armür planına göre armür kartonunu deldiniz mi?   

5. Armür kartonunu mekanizmaya taktıktan sonra iki ucunu raporun 

başlangıç ve bitiş sınırını göz önüne alarak bağladınız mı? 

  

6. Mekanizmayı armürdeki yatağa yerleştirerek sabitlediniz mi?   

7. Armür üzerinde el ile ağızlık ayarını yaptınız mı?   

8. Armür kapağını kapattınız mı?   

9. İşlemin yapıldığı ortamın temizliğini sağladınız mı?   

 

 

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. (   )Dokuma makinelerinde ağızlık açma sistemlerinden armürlü ağızlık açma sistemi, 

eksantrikli sisteme göre daha az çerçeveye hareket verir.   

 

2. (   )Armürlü ağızlık açma sistemi, örgü hareketlerinin okunmasına göre mekanik ve 

elektronik olarak ikiye ayrılır.  

 

3. (   )Çift stroklu armür makinesinin her bir devrinde beş atkı atılır.  

 

4. (   )Elektronik kumandalı armürlerde mekanik armürlerdeki kart veya zincirler yerine 

manyetik kumanda çubukları bulunur.   

 

5. (   )Armürlü ağızlık açma sisteminin diğer adı armür planıdır. 

 

 

 

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. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında, armür sisteminin ayarını tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Dokuma makinelerinde armürlü ağızlık açma sistemi hakkında çevrenizdeki 

işletmelerden bilgi edininiz. 

 Atölyenizde bulunan dokuma makine ve tezgâhlarında armürlü ağızlık açma 

sistemleri hakkında araştırma yapınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla sınıf ortamında paylaşınız. 

 

2. ELEKTRONİK ARMÜRLÜ AĞIZLIK 

AÇMA SİSTEMLERİ 
 

2.1. Elektronik Armür Mekanizmasının Tanımı ve Çalışma Prensibi 
 

Dokuma makinelerinde elektronik kumandalı armürlerde mekanik armürlerdeki kart 

veya zincirler yerine manyetik kumanda çubukları bulunur. Manyetik bloklar elektronik 

desen hafızası veya direkt mikro işlem birimiyle bağlantılı çalışır. 

 

 

Resim 2.1: Elektronik armür  sistemleri 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: Elektronik armür 

Desen bilgileri elektrik sinyalleri olarak doğrudan manyetik çubuğa gönderilir. Tırnak 

alıcı disk üzerindeki boşluğa girince alıcı disk ana mil tarafından döndürülür. Alıcı diskin 

dönmesiyle çerçevelere hareket iletimi başlar. Tırnak çentiğe girmediğinde çerçeveler 

durumlarını korur. Elektronik kumandalı armürlerde mikro işlemli bir kumanda aleti 

bulunur. Tüm hareketler bu kumanda aleti ile kontrol edilir. 

 

Resim 2.3: Elektronik armür kontrol panosu 

 

 Resim 2.4: Elektronik armür kontrol ekranı 
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2.2. Elektronik Armür Mekanizmasının Bakım ve Ayarı 
 

Elektronik armürlü ağızlık açma sisteminde yapılan bakım ve ayarlar her üretici 

firmaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Aşağıda verilecek ayarlar armür üreticisi olarak 

dünyada dokuma makineleri armür sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Armürün 

zamanlama, kapanma açısının ayarı ve ağızlık yükseklik ayarı bilgilerine yer verilmiştir. 

 

Armürün zamanlama ayarı: 

 

Ağızlık kapanma pozisyonunda armür durumu mutlak ‘0’ pozisyonu ile doğru olarak 

senkronize edilmelidir. 

 

İzlenecek işlem sıraları: 

 

 Armürden koruma kapağını çıkarınız. 

 Armür ağızlık kapanma konumuna gelene kadar makineyi hareket ettiriniz. 

 Salınım hareketi yapan kolda “B” pozisyon alana kadar 1 nu.lı pimi “A” konik 

dişlisinin yanındaki delikten ileri itiniz. 

 Bağlantı parçasındaki “C” vidalarını gevşetiniz. 

 Makine açısal pozisyonu, ekran sayfası girilen ağızlık kapanma açısına karşılık 

gelene kadar makineyi yavaş hareket (çalışma) ile hareket ettiriniz. 

 Bağlantı parçasını takınız ve 4 adet vidayı değerinde (el kitabında verilen) bir 

tork ile sıkınız. 

 1 nu.lı pimi armürden çıkarınız. 

 Koruma kapağını armüre geri takınız. 

 

Şekil 2.1: Elektronik armür zamanlama ayarı 

 Kapanma açısının ayarı 

 

Ağızlık kapanma açısı hiçbir zaman armürün küçük konik dişlisi “D” üzerinden 

ayarlanmamalıdır. Makinelerde ağızlık kapanma açısı ayarı otomatik olarak ayarlama sistemi 

ile donatılmıştır. Ekran sayfası üzerinde genellikle 310 ile 360 derece arasında bir değer 

girilerek makinede otomatik olarak gerekli tuşlara basılarak kapanma açısı ayarı yapılır. 
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 Ağızlık yükseklik ayarı 

 

 Makineyi ağızlık kapanma pozisyonuna hareket ettiriniz. Armürde, 

yukarı konumdaki çerçeveleri tahrik eden “C” kolları ile aşağı konumdaki 

çerçeveleri tahrik eden “C” kolları aynı hizada olur. 

 “D” vidalarını gevşetiniz ve “E” tutucusunu “C” kollarının ucundan 

itibaren “a” mesafesine hareket ettiriniz. 

 “D” vidalarını gerekli olan değerde bir tork ile sıkınız. 

 

Şekil 2.1: Elektronik armür ağızlık yükseklik ayarı 

İlk işlem bakım ve ayar için makinenin çalışmayacağını gösteren levha ya da uyarı 

ışıklarıyla belirtilmesidir. Armür siteminin kapakları sökülür. 

  

Resim 2.5: Elektronik armür kapağının çıkarılması 
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Resim 2.6: Elektronik armür kapağı açılmış  

Armür ağızlık kapanma konumuna gelene kadar makine hareket ettirilir. Makinenin 

gerekli vidaları gevşetilir ve açısal pozisyonu elektronik panoda belirtilen ağızlık kapanma 

açısına karşılık gelene kadar makine yavaş bir konumda çalıştırılır. İşlem bitiminde gerekli 

olan vidaları sıkıştırıp armür kapağını kapatınız.  

 

2.3. Elektronik Armür Mekanizmasının Bakım ve Ayarlarını Yapma 

Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

Elektronik armür mekanizmasında yapılacak olan bakım ve ayarlar sırasında 

makinenin diğer kısımlarından çok farklı olmayan uyulması elzem olan kurallar vardır. 

Bunları genel olarak aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. 

 

 Dokuma makinelerinde kullanılan elektronik armür sistemleri teknolojik olarak 

ileri seviyede makinelerdir. Bundan dolayı ayarları, çalıştırılmaları ve bakımları 

yapılırken büyük hassasiyet gösterilmelidir. 

 Bakım ve ayarlar için gerekli olan talimatlar, işlemleri yapmakla sorumlu olan 

personelin el kitabını dikkatli bir şekilde okuması, tam olarak anlaması ve 

verilen işlem basamaklarını izlemesi şarttır. 

 Elektronik armür sisteminin ayar ve bakımları yapılırken makine kesinlikle 

durdurulmalıdır. 

 Elektronik armür sisteminin yağının gerekiyorsa değiştirilmesi ve diğer bütün 

yağlama işlemlerinde temizliğin sağlanması gerekir. Etrafa saçılan yağ 

parçacıklarından dolayı en küçük kayma riski önlenmelidir. 

 Elektronik armür sisteminin bakım ve ayarını yapan yetkili elemanın kendisini 

basınçlı hava ile temizlemesi kesinlikle yasaktır. 

 Armür sisteminin bakımı sırasında çevre kirliliğini önlemek veya en aza 

indirmek için makineden alınan kullanılmış yağ, yağ işleme tesisinde 

toplanmalı ve işlenmelidir. 

 

Elektronik armür sisteminin sökülüp takılması sırasında parçaların, vida ve çeşitli 

tutucu elemanların tekrar yerine takılması ve uygun torklarda sıkılmaları şarttır. Yoksa 

vidaların çok sıkılması kırılmalarına, gevşek bırakılmaları da parçanın çıkmasına ve daha 

büyük hasarlara sebep olabilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Verilen iş talimatına göre işlem basamaklarını uygulayarak elektronik armür 

sisteminin ayarlarını yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İş ve bakım talimatını okuyunuz. 

 

 Üretici firmanın makine ile ilgili 

talimatların her makine için farklı 

olduğunu göz önünde bulundurunuz. 

 Dokuma makinesinin ana butondan 

durdurulduğunu kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Elektronik armür mekanizmasını hava ile 

temizleyiniz ve kontrolünü yapınız. 

 

 
 

 

 Hava ile temizleme sırasında hava 

yönünü uygun seçiniz, çevrede bulunan 

diğer makine ve dokunan kumaşlara 

zarar vermemeye özen gösteriniz. 

 Dokunacak kumaşın örgüsünü girmek 

için makinenin bilgisayarını açınız. 
 

 

 Üretici firmanın kataloğuna uyarak örgü 

girişini yapmaya dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Dokunacak örgü desenini bilgisayara 

giriniz. 

 

 
 

 

 Örgü desen girişini dikkatli bir şekilde 

yapmayı unutmayınız. 

 Örgünün tahar ve armür planlarının 

girişini yapınız. 

 

 
 

 
 

 Tahar ve armür planlarını doğru olarak 

girmeye gayret ediniz. 
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 Dokunacak kumaşın örgü bilgilerini 

bilgisayardan diskete aktarınız. 

 

 
 

 Diskete zarar vermeden verileri girmeye 

dikkat ediniz. 

 İş talimatındaki ağızlık ayarı bilgilerini 

de içinde taşıyan disketi makineye 

takınız ve makineyi bilgisayar 

programına yükleyiniz veya iş 

talimatındaki bilgileri makineye el ile 

giriniz. 

 

 
 

 Disket veya direkt makine üzerinde 

gerekli bilgileri makineye girerken 

bilgilerin kontrolünü yapmayı 

unutmayınız. 

 Makine çevresinin temizliğini yapınız. 

 

 
 

 Temizlik robotunun kanallarının tıkanık 

olmamasına dikkat ediniz. 

 

 Makinenin üzerinin temizliğini yapınız. 

 

 Kullanılan temizlik malzemelerini 

makine etrafında ya da dokuma 

salonunda unutmayınız. 
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 Elektronik armür kapağını çakararak 

temizleyiniz. 

 

 
 

 
 

 Armür kapağını dikkat bir şekilde 

çıkarmaya dikkat ediniz. 

 Platin ve bıçakların temizliğini yapınız. 

 

 
 

 Temizlik sırasında platin ve bıçaklara 

zarar vermemeye dikkat ediniz. 
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 Çalışılan ortam temizliğini yaparak 

işlemi tamamlayınız. 

 

 
 

 Temizlik araçlarını makine etrafında 

unutmamaya dikkat ediniz. 
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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. İş ve bakım talimatını okudunuz mu?   

2. Elektronik armür mekanizmasını hava ile temizleyip kontrolünü 

yaptınız mı? 
  

3. Dokunacak kumaşın örgüsünü bilgisayara girip tahar ve armür 

planını yaptınız mı? 
  

4. İş talimatındaki ağızlık ayarı bilgilerini de içinde taşıyan disketi 

makineye takarak makinenin bilgisayar programına yüklediniz 

mi?  

  

5. Elektronik armür kapağını çıkararak temizliğini yaptınız mı?   

6. Armür platin ve bıçaklarının temizliğini yaptınız mı?   

7. İşlemin yapıldığı ortamın temizliğini sağladınız mı?   

 

 

 

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. (   ) Elektronik armür sisteminde manyetik bloklar, elektronik desen hafızası veya 

direkt mikro işlem birimiyle bağlantılı çalışır. 
 

2. (   ) Elektronik armürlü ağızlık açma sitemine, örgüye ait eksantrik plakalar takılarak 

makine çalıştırılır.  
 

3. (   ) Elektronik armürlü ağızlık açma sisteminde tüm hareketler kumanda aleti ile 

kontrol altında çalıştırılır. 
 

4. (   ) Elektronik kumandalı armürlerde mekanik armürlerdeki kart veya zincirler yerine 

manyetik kablolar bulunur. 
 

5. (   ) Elektronik armürde armürün zamanlama ayarı, kapanma açısının ayarı, ağızlık 

yükseklik ayarı gibi ayarlar bulunmaktadır. 

 

 

 

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 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi armürlü ağızlık açma sistemleri için yanlış bir ifade olur? 

A) Ağızlık açma sistemlerindendir. 

B) Mekanik ve elektronik olarak ikiye ayrılır. 

C) En az çerçeve sayısı ile çalışan sistemdir. 

D) Özel ihtiyaca göre 48 çerçeve çalışılabilir. 
 

2. Hareket alma şekline göre armür çeşitleri hangisidir? 

A) Pozitif, negatif armürler 

B) Tek kurslu, çift kurslu armürler 

C) Üst ağızlıklı, alt ağızlıklı armürler 

D) Tek eksantrikli, çift eksantrikli armürler 
 

3. 3- Aşağıdakilerden hangisi mekanik armürün kısımlarından değildir? 

A) Tomruk 

B) Desen kartonu 

C) Bıçaklar 

D) Malyon iplikleri 
 

4. Mekanik armür sisteminde desen kartonundan önce ilk üretilen tezgâhlarda kullanılan 

armür çeşitleri hangileridir? 

A) Plastik ve demir çivili armürler 

B) Elektronik armürler 

C) Eksantrikli armürler 

D) Manyetik armürler 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi elektronik armürün ayarlarından değildir? 

A) Armürün zamanlama ayarı  

B) Kapanma açısı ayarı 

C) Ağızlık yükseklik ayarı 

D) Platinlerin ayarı 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi elektronik armürle ilgilidir? 

A) Malyon iplikleri 

B) Manyetik bloklar 

C) Eksantrikler 

D) Havan tahtası 
 

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.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI  

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 A 

5 D 

6 B 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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