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öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme 
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AÇIKLAMALAR 
ALAN Müzik Aletleri Yapımı 

DAL/MESLEK Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları Yapımı 

MODÜLÜN ADI Klasik Gitar Ses Deliği ve Balkon 

MODÜLÜN TANIMI 
Klasik gitar ses deliği ve balkon yapımıyla ilgili gerekli bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Klasik gitar ses kutusu modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Klasik gitar ses deliği ve balkonlarını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli atölye ortamı ve donanımları sağlandığında tekniğine 

uygun olarak klasik gitar ses deliği ve balkonlarını 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak ses deliği ve rosa kanalını açıp 

yapıştırabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak balkon ve papelleri hazırlayıp 

yapıştırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Enstrüman yapım atölye ortamı  

Donanım 

Klasik gitar yapım katalogları, ağaç şerit testeresi, zımpara 

makinesi, el frezesi, klasik gitar ön tablası, fileto, balkon ve 

diğer malzemeler 

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 modül Müzik Aletleri Yapımı alanında Mızraplı Batı Müziği aletlerinden klasik 

gitar için ses deliği ve balkonların yapım aşamasını içermektedir. 

 

Klasik gitar yapımı ve diğer enstrüman yapımında olduğu gibi sesin dışarı çıkması için 

ses deliği açmak gerekir. Bu deliğin nereden açılacağı ve büyüklüğü nasıl olacak gibi 

sorular, daha önce yapılan denemelerden ve hesaplamalardan yola çıkılarak yapılmıştır. 

  

Ses deliği çoğunlukla çalgı aletinin ön tablasına açılmaktadır fakat bağlama ailesi ve 

kemanede gövdeye açılmaktadır. 

 

Enstrümanda balkon ve destek çıtalarının önemi çok büyüktür. Bu malzemelerin 

büyüklükleri ve konulacak yerleri iyi analiz etmek gerekir.  

 

Müzik aletleri yapımında ses deliğinin etrafına süsleme veya rosa dediğimiz eklentiler 

mutlaka yapılır. Süslemeler hazır veya yapımcı tarafından özel tasarımlar şeklinde yapılır. 

Malzeme olarak çeşitli renkte ve kalınlıkta kaplama, sedef, kaplumbağa derisi vb. kullanılır. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam ve donanım sağlandığında tekniğine uygun olarak 

klasik gitar ses deliği ve rosa kanalını açıp yapıştırabileceksiniz. 

 

 

ARAŞTIRMA 
 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Yapacağınız proje hakkında ön araştırma yapınız. 

 Rosa ve balkon yapımında hangi malzemenin kullanıldığını araştırınız. 

 Balkonların yerlerinin ve şekillerinin neler olabileceğini araştırınız. 

 Ses deliği nereye ve neden açılması gerektiğini araştırınız. 

 Gitarda kullanılan çıta, balkon gibi eklentilerin enstrümana kattığı özelikleri 

araştırınız. 

Araştırma işlemleri için internet ortamını kullanmalı ve müzik aletlerinin yapıldığı 

atölyeleri gezmeniz gerekmektedir. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri rapor hâlinde 

sunarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. SES DELİĞİ VE ROSA KANALI 
 

1.1. Ses Deliği Merkezinin Tespiti  
 

Ses deliği 12. perdeden 15,2 veya 15,4 cm uzaklıkta belirlenir. Bu ölçü çeşitli 

yapımcıların farklı yorumları vardır. Biz ise 15-15,5 cm arasında bir ölçü alabiliriz. Resim 

1,2’de gösterildiği gibi ön kapak parçalarının tam birleştirme yeri, orta koordinat olarak 

alınır. 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Resim 1.1: Ses deliği çeşitleri 

  

Resim 1.2: Ses deliğinin tespiti Resim 1.3: Ses deliğinin tespiti 

 

Resim 1.4: Ses deliğinin tespiti 

1.2. Rosa İçin Malzeme Seçim ve Hazırlığı 
 

Rosa yapımında da oldukça çeşitli renkte ve nitelikte kaplama malzemeler 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda sedef, kemik, imitasyon ürünler de kullanılmaktadır. 

Resimde gördüğünüz üzere renk uyumunu iyi tespit etmek gerekir. 

 

Her üründe farklı ve seçimlerde iyi rosa yapmak ustanın seçimiyle ve becerisiyle 

ilgilidir. 
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Resim 1.5: Rosa yapımında kullanılan kaplama çeşitleri 

 

Resim 1.6: Kaplama çeşitleri 

 

Resim 1.7: Filato kesimi 
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1.3. Rosanın Şekilsel Seçimi ve Yüzeye Aktarılması 
 

Rosa yapımında da oldukça çeşitli yorumlar ve yapımlar vardır. Aşağıdaki resimlerde 

örnekler görmektesiniz. Bunlar ustanın sanatkârlığını gösteren çeşitli ürünlerdir. 

  

Resim 1.8: Rosa  

 

Resim 1.9: Rosa  
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Rosa yapım tekniği ve kullanılan malzemeler oldukça geniştir. Bunlardan bazıları: 

 

 Hazır rosa 

 

Resim 1.10: Hazır rosa 

 El yapımı rosa 

 

Resim 1.11: El yapımı rosa 

 Sedefli rosa 

 

Resim 1.12: Sedefli rosa 
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 Kakmalı ve rolyefli rosa 

 

Resim 1.13: Kakmalı ve rolyefli rosa 

Gitarın çeşitli bölgelerine gönderme yapılarak tasarlanan özgün çalışmalar vardır. 

 

Resim 1.14: Özgün rosa 

Hatta bazı ustalar rosasız da yapmaktadır. Çeşitli şekillerle ses deliğini ifade 

etmişlerdir. 

 

Resim 1.15: Rosasız yapım 
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1.4. Rosanın Kanalının İçinin Boşaltılması 

 

Resim 1.16: Rosanın şekilsel seçimi 

 

Resim 1.17: Rosa tespiti 
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Resim 1.18: Rosa kanalının boşaltılması 

 

Resim 1.19: Rosa kanalının başka teknikle boşaltılması 
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1.5. Rosanın Hazırlanması 

 

Resim 1.20: Rosanın hazırlanması 

 

Resim 1.21: Rosanın hazırlanması 

 

Resim 1.22: Rosanın hazırlanması 
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1.6. Tutkalla Yapıştırılması 

 

Resim 1.23: Rosanın tutkalla yapıştırılması 

 

Resim 1.24: Hazır rosanın yapıştırılması 
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1.7. Temizlik İşleminin Yapılması 

 

Resim 1.25: Rosanın temizlenmesi 

 

Resim 1.26: Rosanın temizlenmesi 
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1.8. Deliğin Kesici Yardımıyla Kesilip Açılması 

 

Resim 1.27: Ses deliğinin kesici yardımıyla kesilip açılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bu faaliyet sonunda; format ve oranlarına uygun olarak ses deliği ve rosa kanalını açıp 

yapıştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Ses deliği merkezinin tespitini 

yapınız (Resim 1.2-1.4). 

 12. perdeden ön kapağın birleşme noktasına 15 

cm ölçü tespiti yapınız (Resim 1.2). 

 Freze ile açacağımız için merkeze çaktığınız 

pimin sabit olduğundan emin olunuz  (Resim 

1.4). 

 Rosa için malzemeyi seçip 

hazırlayınız  (Resim 1.6). 

 Yapacağımız rosa el yapımı olacağından, 

kaplamaları resimde görüldüğü üzere mastar 

yardımıyla bıçakla kesiniz (Resim 1.7). 

 Aynı zamanda kaplamaları dairesel olarak da 

kesebilir ve yan taraflarına dikey kaplamalar 

yerleştirebilirsiniz. 

 Rosanın şekilsel seçimini yaparak 

yüzeye taslağını aktarınız  (Resim 

1.16-1.17). 

 Rosa taslağını kâğıt üzerine pergelle veya diğer 

çizim aletleriyle aktarınız. 

 Rosanın geleceği yeri tespit etmek için karbon 

kâğıdıyla çizdiğiniz resmi ön kapak üzerine 

aktarınız. 

 Başka bir çözüm ise ölçüleri direkt pergel-

cetvelle ön kapak üzerine aktarmaktır. 

 Rosa kanalının içini boşaltınız 

(Resim 1.18-1.19). 

 Küçük el frezesi ve kalıp yardımıyla boşaltınız. 

 Frezenin dışında resimde görüldüğü gibi özel 

aparat da kullanınız. 

 İş güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Rosayı hazırlayınız  (Resim.1.20, 

1.21, 1.22). 

 Formu verirken frezede veya el rendesiyle 

yapabilirsiniz. 

 Üçgen veya oval bir şekil verebilirsiniz.    

 Rosayı tutkalla yapıştırınız 

(Resim 1.23). 

 Temizliğini yaparken ön tablaya gelecek 

bölgenin yanlıklarla aynı olmasına dikkat ediniz 

ve gerekiyorsa tesviyesini yapınız. 

 Yapıştırmada sıcak tutkal veya sarı tutkal 

kullanınız. 

 İlk çalışmalarda hazır rosa kullanmanız da fayda 

vardır. İleriki aşamalarda el yapımı rosa 

kullanabilirsiniz  (Resim 1.24). 

 Temizlik işlemlerini yapınız 

(Resim 1.25). 

 Temizliğini yaparken ön tablaya gelecek 

bölgenin yanlıklarla aynı olmasına dikkat ediniz 

ve gerekiyorsa tesviyesini yapınız. 

 Yapıştırmada sıcak tutkal veya sarı tutkal 

kullanınız. 

 Temizlikte sistre ve zımpara kullanınız, fazla 

derine dalmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Deliği kesici yardımıyla kesip 

açınız. 

 Temizliğini yaparken ön tablaya gelecek 

bölgenin yanlıklarla aynı olmasına dikkat ediniz 

ve gerekiyorsa tesviyesini yapınız. 

 Yapıştırmada sıcak tutkal veya sarı tutkal 

kullanınız. 

 

 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ses deliği merkezinin tespitini yaptınız mı?   

2. Rosa için malzeme seçimini ve hazırlığını yaptınız mı?   

3. Rosanın şekilsel seçimini yaparak yüzeye taslağını aktardınız mı?   

4. Rosa kanalının içinin boşaltınız mı?   

5. Rosayı hazırladınız mı?   

6. Rosayı tutkalla yapıştırdınız mı?   

7. Temizlik işlemlerini yaptınız mı?   

8. Deliği, kesici yardımıyla kesip açtınız 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. (   ) Rosanın merkez deliği 15–15,4 cm ölçüleri arasında tespit edilir. 

 

2. (   ) Rosa hazırlarken farklı renklerde kaplamalar kullanılmaz. 

 

3. (   ) Rosa, el yapımı gibi ve hazır olarak birçok teknikte yapılabilir.   

 

4. (   ) Rosa kanalı el frezesi ve iskarpela takımlarıyla açılır. 

 

5. (   ) Rosayı temizlemede sistire ve zımparalama teknikleri kullanılmaz, sadece 

rendeyle temizlenir. 

6. (   ) Ses deliği rosa yapma ve yapıştırma işlemi bittikten sonra kesilir. 

 

 

 

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 
 



 

18 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam ve donanım sağlandığında klasik gitar balkon ve 

papelleri hazırlayıp tekniğine uygun olarak yapıştırabileceksiniz. 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Yapacağınız proje hakkında ön araştırma yapınız. 

 Balkon ve papellerde hangi malzemenin kullanıldığını araştırınız. 

 Bu malzemede aradığınız özeliklerin neler olabileceğini araştırınız. 

 Ses tablosunda kullanılan destek çıtalarının ve papellerin kulanım amacının ve 

şeklinin ne olması gerektiğini araştırınız. 

Kullanılan ağaçlarda ne tür özellikler olmalıdır gibi soruları araştırınız. Araştırma 

işlemleri için İnternet ortamını kullanmalı ve mobilya atölyeleri ile müzik aletlerinin 

yapıldığı atölyeleri gezmeniz gerekmektedir. Kazanmış olduğunuz bilgi ve deneyimleri rapor 

hâlinde sunarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. BALKON VE PAPELLER 
 

Gitarda ses tablasının güçlenmesi ve ses alanı oluşturmak için balkonlar kullanılır. 

Destek çıtaların kullanımı ise sesin sürekliliğini ve köprünün yapmış olduğu baskıya karşı 

direnç oluşturur. 

 

Yapılan yapıyı sağlamlaştırmak için destek çıtaları, balkonlar ve papeller mutlaka 

kullanılır. Bunları kullanırken liflerine ve yapıştırma tekniğine dikkat etmek gerekir. 

 

Resim 2.1: Gitar atölyesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.1. Balkonların Hazırlanması  
 

Klasik gitarda ön tablaya yapıştırılan iki adet balkon vardır. Bu, yapımcının tekniğine 

göre değişir. Çeşitli şekil ve pozisyonlarda balkon yapılabilir. 

 

Resim 2.2: Balkonların hazırlanması 

2.2. Balkonların Zımparayla Düzeltilmesi 
Balkon parçalarının kenar kısımlarını kırmadan önce tablaya yapışacak yüzeyleri 

zımparayla düzeltilir ki yapışma işlemi tam olsun. 

 

Resim: 2.3: Balkonun zımparayla düzeltilmesi 

2.3. Balkonların Yerine Montajı 
 

Balkonların yerine montajında go-bar yöntemini kullanılır. Yapıştırma işlemine 

başlamadan önce gitar, kalıbına veya iyi bir zeminde zarar görmeyecek şekilde 

sabitlenmelidir. 
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Resim 2.4: Balkonların yerine montajı 

2.4. Papellerin Hazırlanması    
 

Papellerin hazırlanmasında ön tablaya yapıştırılacak ve arka tabloya gelecek papeller 

aynı formda olmalıdır. Bu yine tasarımcıya göre değişebilir. Genelde dikdörtgen görünen 

kısımları kırılmış ve yanlıklara yapışacak kısımlara şeritte kanal açılmış olmalıdır.  

 

Kanal açmanın amacı, yanlıları formunda kıvırırken çatlama ve kırılma olmasını 

istemediğimizdir.  Ayrıca işlemin de daha rahat olması içindir.  

 

Resim 2.5: Papel görünümü 
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Resim 2.6: Papellerin hazırlanması 

2.5. Papellerin Yerine Montajı 
Her iki alana da tutkal eşit şekilde sürülür. İki papel arasını kuvvetlendirmek için 

dikey çıtalar atılır. 

     

Resim 2.7: Papellerin yerine montajının yapılması 

2.6. Temizlik ve Düzeltme İşlemlerinin Yapılması 
 

Papellerin fazlalığı ve tutkal kalıntıları alınır. İskarpelayla çalışırken dikkat 

edilmelidir. 

 

Arka kapağın geleceği yerin gönyede olması için yüzey tesviyesi iyi yapılmalıdır. 
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Resim 2.8: Temizlik işleminin yapılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Bu faaliyet sonunda; format ve oranlarına uygun olarak balkon ve papelleri 

yapıştırınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Balkonları hazırlayınız (Resim 2,2). 

 Malzemenin uygun kalınlıkta olmasına 

dikkat ediniz. 

 Elyafın gövdeye dik gelmesini sağlayınız. 

 Zımparayla düzeltiniz (Resim 2,3). 

 Resim 2,2’de görüldüğü üzere balkon 

parçalarının kenar kısımlarını kırmadan 

önce tablaya yapışacak yüzeylerini 

zımparayla düzeltiniz ki yapışma işlemi 

tam olsun. 

 Balkonların yerine montajını yapınız 

(Resim 2,4). 

 Balkonların yerine montajında go-bar 

yöntemini kullanınız. 

 Yapıştırma işlemine başlamadan önce 

gitarı kalıbına veya iyi bir zeminde zarar 

görmeyecek şekilde sabitleyiniz. 

 Papelleri hazırlayınız (Resim 2. 6). 

 Ön tablaya gelen papeller, parçalar hâlinde 

de olabilir bütün halinde de. 

 Papellerin yeterli kalınlık ve genişlikte 

olması gerekir.  

 Papellerin Yerine montajını yapınız 

(Resim 2,7). 

 Her iki alna da tutkalı eşit şekilde sürünüz. 

 İki papel arasını kuvvetlendirmek için 

dikey çıtalar atınız. 

 Temizlik işlemini yapınız (Resim 2,8). 

 Papellerin fazlalığını ve tutkal kalıntılarını 

alınız. 

 İskarpelayla çalışırken dikkat ediniz. 

 Arka kapağın geleceği yerin gönyede 

olması için yüzey tesviyesini iyi yapınız. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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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. Balkonları hazırladınız mı?   
2. Zımparayla düzeltiniz mi?   
3. Yerine montajını yaptınız mı?   
4. Papelleri hazırladınız mı?   
5. Yerine montajını yaptınız mı?   
6. Temizlik işlemini yaptınız 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. (   ) Gitarda ses tablasının güçlenmesi ve ses alanı oluşturmak için balkonlar kullanılır. 

 

2. (   ) Klasik gitarda ön tablaya yapıştırılan iki adet balkon vardır.  Aynı zamanda ustaya 

göre değişkenlik gösterir. 

 

3. (   ) Balkonların yerine montajında go-bar yöntemi kullanılmaz, bunlar sadece 

işkenceyle sıkılır. 

 

4. (   ) Balkonlar kesildikten sonra yüzeye iyi yapışması için zımparayla tesviye işlemi 

yapılır. 

 

5. (   ) Papellerin yanlıklara geldiği bölgeler eşit aralıklarla şerit testerede veya yatarda 

kanallar açılır. Amaç, yanlığın formunda rahatlıkla kıvrılması ve yapıştırılabilmesidir. 

 

 

 

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 
 



 

26 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 

Tekniğine uygun olarak klasik gitarın ses deliğini ve balkonlarını yapınız. 

 

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 

Ses deliği ve rosa kanalı   

1. Rosa merkezini tespit ettiniz mi?   

2. Rosa için uygun kaplama renkleri seçtiniz mi?   

3. Rosada kullanılan çeşitli malzeme ve şekilsel denemeleri 

araştırtınız mı? 
  

4. Rosayı hazırladınız mı?   

5. Rosayı yerine montaj ettiniz mi?   

6. Rosayı yerine yapıştırdıktan sonra temizleyip kontrol ettiniz 

mi? 
  

Balkonlar ve papeller   

7. Balkonları yapacağınız yeri tespit edip ve seçtiniz mi?   

8. Balkonları hazırlayıp zımparayla yapışacak yüzeyleri 

düzelttiniz mi? 
  

9. Yerine montaj ettiniz mi?   

10. Papellerin kesimini ve hazırlama işlemini yaptınız mı?   

11. Yerlerine montaj edip temizleme işlemini yaptınız mı?   

12. Yapışma yüzeylerini iyice kontrol ettikten sonra sonuç 

olumlu ise sistire temizliğini yaptınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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