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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

542TGD280

ALAN

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK

Ayakkabı Üretimi

MODÜLÜN ADI

Rok Montajı

MODÜL TANITIMI

Rok ayakkabı sayasını kullanıma hazır hale getirmek
için kullanılan makinelerin ve işlemlerin anlatıldığı
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL
YETERLİK

Rok montajı yapmak.
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile; tekniğine
uygun olarak rok sayanın montajını yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Montaya hazırlık yapabileceksiniz.
2. Rok sayayı kalıba çekebileceksiniz.
Ortam: Monta atölyesi

EĞİTİMÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Donanım: Buhar makinesi, sıcak kalıplar, plastik çekiç,
pudra, yarım taban astarı, çivi, danalya, kırma kalıplar,
kaşık, danalya, kalıp çıkarma aparatı, arka monta
makinesi.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test,
çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ayakkabı, gerek ihtiyaç gerekse moda yönünden hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz
bir üründür. Ayakkabı ülkemizde henüz belli standartlara maalesef oturtulamamıştır. Buna
rağmen öncelikle İstanbul olmak üzere Konya ve Gaziantep’te oldukça ileri seviyededir. Bu
modül ve siz öğrencilerimiz sayesinde ülkemizde bazı standartların oluşması mümkün
olacaktır.
Ayakkabının istenen kalite niteliklerine uygun olarak üretilmesi, ülkemizdeki ve
dünyadaki çalışmaların doğru yapılmasına bağlıdır. Bu modül de, rok ayakkabı üretiminin
temelini oluşturan makineler, malzemeler ve teknikler hakkında bilgiler verilmektedir.
Modül sonunda rok ayakkabı sayasının kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli olan
işlemleri uygulama becerisine sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam rok sayayı montaja hazır
hale getirebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırınız, rok saya montajı için
kullandıkları makineleri ve rok sayaya montaj öncesi yapılan işlemleri
gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. MONTAJA HAZIRLIK
1.1. Montaja Hazırlıkta Kullanılan Makineler
1.1.1. Buhar Makineleri
1.1.1.1. Tanımı
Rok sayalarını sıcak kalıba almadan önce, yumuşatmak için kullanılan sıcak hava
buharı üreten makinedir. Resim 1.1’de buhar makinesi gösterilmiştir.

Resim 1.1: Buhar makinesi

1.1.1.2. Kısımları
Buhar makinesinin genel kısımları şunlardır:
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Ayar Panosu: Üzerinde açma-kapama şalterinin, sıcaklık ve buhar miktarının
ayarlandığı düğmelerin bulunduğu panodur. Resim 1.2’de ayar panosu
gösterilmiştir.

Resim 1.2: Ayar panosu



Su Deposu: Su buharı üretmek için makineye su sağlayan depodur. Makinenin
ömrünü uzatmak için, kullanılan suyun kireçsiz olmasına dikkat edilmelidir.
Resim 1.3’te su deposu gösterilmiştir.

Resim 1.3: Su deposu



Buhar Çıkış Çubukları: Sayanın yumuşaması için üzerine konulduğu ve
buharı dışarı üfleyen çubuklardır. Resim 1.4’te buhar çıkış çubukları
gösterilmiştir.

Resim 1.4: Buhar çıkış çubukları
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1.1.1.3. Ayarları
Buhar makinesinde derinin cinsine göre sıcaklık ayarı kontrol panosundaki düğmeden
yapılmalıdır. Sıcaklık genelde 60 0 C olarak ayarlanmalıdır. Sayanın buhar çıkış çubukları
üzerindeki kalma süresi kullanılan derinin sıcaklığına göre, ince derilerde yaklaşık 1 dakika,
kalın derilerde yaklaşık 2.5 dakika olmalıdır.

1.1.2. Sıcak Kalıplar
1.1.2.1. Tanımı
Rok sayaların buhar makinesinde yumuşadıktan sonra, ayakkabı kalıplarına
yerleştirilmelerini kolaylaştırmak ve sayadaki kırışıklıkları düzeltmek için kullanılan içten
ısıtmalı, ayakkabı kalıbı şeklindeki metal kalıplardır. Bu kalıplar sıcaklık etkisiyle sayada
büzülme etkisi meydana getirerek, sayanın hem kendi şeklini almasını sağlar, hem de saya
kırışıklıklarını giderir. Resim 1.5’te sıcak kalıplar gösterilmiştir.

Resim 1.5: Sıcak kalıplar

1.1.2.2. Kısımları
Sıcak kalıp makinesinin genel kısımları şunlardır:


Kumanda Tablosu: Üzerinde açma-kapama düğmesi, manometre, basınç
ayarlayıcı, sıcaklık kontrol düğmesi ve pilot lambasının bulunduğu makinenin
ayarlarının yapıldığı tablodur. Resim 1.6’da kumanda tablosu gösterilmiştir.
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Resim 1.6: Kumanda tablosu



Sıcak Kalıplar: Üzerine sayanın yerleştirildiği, iki parçadan oluşan, içindeki
rezistanslar sayesinde sayaları şekillendiren kalıplardır. Sıcak kalıbın açılıpkapanma mesafesi ayarlanabilir. Genellikle alüminyumdan yapılırlar. Resim
1.7’de sıcak kalıpların kapalı (a) ve açık (b) halleri gösterilmiştir.

a

b
Resim 1.7: Sıcak kalıplar



Pnömatik Güç Ünitesi: Sıcak kalıpların açılıp kapanması için gereken gücü
üreten ve makineye veren sistemdir. Sıcak kalıpların çalışma işlemini pistonlar
sağlarlar. Resim 1.8’de kalıbın açılıp kapanmasını sağlayan pistonların uzantısı
gösterilmiştir.

Resim 1.8: Pnömatik silindirlerin uzantısı
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Pedal: Sıcak kalıpların açılıp kapanmasını kumanda eden kısımdır. Her sıcak
kalıbın kendine ait pedalı vardır. Pedal iki kademede çalışır. Birinci kademede
ayak basılı tutulduğu zaman açma işlemi yapılır, ayak çekildiğinde kapanır.
İkinci kademede pedal üzerindeki tırnağa basıldığında, tırnaktan kurtuluncaya
kadar kalıp açık kalır. Resim 1.9’da sıcak kalıp makinesinin pedalları
gösterilmiştir.

Resim 1.9: Pedallar

1.1.2.3. Ayarları
Makinenin sıcaklık, basınç ve mesafe ayarları yapılmalıdır. Basınç ayarı, makinelerin
üreticileri tarafından yapılmıştır ve yaklaşık 6 bar ila 10 bar arasındadır. Sıcaklık, maksimum
800C ila 950C arasındadır. Sıcaklık ayarı deri cinsine ve kalınlığına göre yapılmalıdır. Kalın
deriler için yüksek sıcaklık, ince deriler için düşük sıcaklık ve bunlara paralel olarak da
bekleme süreleri kullanılmalıdır. Mesafe ayarı da sıcak kalıpların açılıp kapanma mesafesi
için yapılır. Resim 1.8’de görülen silindirin uzantısı üzerinde bulunan ayar bileziği
yardımıyla yapılır. Bu mesafe, sayanın istenilen genleşme seviyesine kadar uzamasını sağlar.
1.1.2.4. Sıcak Kalıbı Pudralamanın Önemi
Sayaların alüminyum kalıplara kolay yerleştirilebilmelerini ve kolay
çıkarılabilmelerini sağlamak amacıyla pudra kullanılır. Pudra sıcak kalıpların üzerine
sürülür. Ayrıca, pudra buhar makinesinden nemlenmiş olarak çıkan sayanın nemini alır.
Sıcak kalıplara pudra dışında sabun veya deterjan sürülebilir. Ancak bu tür malzemeler, fazla
ısındıklarında ortaya kötü bir koku yaydıklarından tercih edilmezler.

1.2. Montaja Hazırlıkta Dikkat Edilecek Noktalar





Buhar makinesinin sıcaklık ayarları derinin cinsine ve kalınlığına göre
yapılmalıdır.
Sıcak kalıp makinesinin sıcaklık ayarları deri cinsine ve kalınlığına göre
yapılmalıdır.
Sayayı sıcak kalıba takmadan önce mesafe ayarı yapılmalıdır.
Kullanım kolaylığı ve zaman açısından sıcak kalıp pudralanmalıdır.
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Sıcak kalıp pudralanırken ve saya takılırken sıcak kalıpla temas edilmesi
çalışanın yaralanmasına sebep olabilir. Bu yüzden çalışırken son derece dikkatli
olunmalıdır.
Saya üzerindeki yapıştırıcılar sıcak kalıpta eriyerek kalıbın üzerine yapışabilir.
Bu da diğer kalıplanacak sayalara zarar verebilir. Bu yüzden çalışma bitiminde
veya çalışma esnasında kalıplar yapıştırıcılardan temizlenmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Sayayı
buhar
makinesinde
yumuşatınız.

Öneriler

 Sıcaklık ayarlarını 60o C olarak
yapınız.
 Makinedeki su miktarını kontrol
ediniz, makineyi susuz çalıştırmayınız.
 Sayayı resim 1.10’da görüldüğü gibi
yerleştiriniz.
Resim 1.10: Sayayı buhar makinesinde
yumuşatmak

 Kalıplar ısındıktan sonra pudrayı
sürünüz.
 Ellerinizin sıcak kalıplardan zarar
görmemesi için pudrayı kalıp üzerine
serpiştiriniz.
 Sıcaklıktan zarar görmemek için
dikkatli olunuz.
 Sayayı buhar makinesinden aldıktan
hemen sonra sıcak kalıba alınız.
 Resim 1.11’de görüldüğü gibi kalıba
alma işlemine önce sayanın burun
kısmından başlayınız.
 Mesafe ayarını kalıba almadan önce
yapmış olunuz.
 Sayanın ön kısmını kırışıksız ve
düzgün yerleştirdikten sonra sayanın
arka tarafını kalıba alınız ve pedala
basınız. Eğer yerleştirme düzgün
olmuş ise pedaldaki tırnağı tutturunuz
ve deri cinsine göre bekleyiniz.

 Sıcak kalıbı pudralayınız.
 Sayayı sıcak kalıba alınız.

Resim 1.11: Sayayı sıcak kalıba yerleştirme

Resim 1.12: Sayanın sıcak kalıba
yerleştirilmiş hali
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 Sayanın kırışıklıklarını plastik çekiçle
düzeltiniz.
 Rok ayakkabının saraç dikişi yapılmış
olan kısımlarını sayaya zarar vermeden
plastik çekiç kullanarak küçük
darbelerle düzeltiniz.
 Kırışıklıkların tamamı giderilinceye
kadar işleme devam ediniz.
Resim 1.13: Saya kırışıklıklarını düzeltmek

 Kalın deriler için yüksek sıcaklık, ince
deriler için düşük sıcaklık ve bunlara
paralel olarak da uygun bekleme
süreleri kullanılmalıdır.
 Pedaldaki tırnağı kurtarınız böylece
sayanın arka tarafı da kalıptan
kurtulmuş olacaktır.
 Ön tarafı tekrar kırışmayacak şekilde
kalıptan dikkatlice çıkarınız.

 Sayanın form almasını bekleyiniz.

 Sayayı sıcak kalıptan çıkarınız.
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ÖLÇME
ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
OBJEKTİF TEST (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

Buhar makinesindeki sıcaklık genelde 600C olarak ayarlanır.
Sıcak kalıplar tek parça olarak yapılırlar.
Sıcak kalıplar çoğunlukla alüminyum malzemelerden yapılırlar.
Kırışıklıkları düzeltmek amacıyla plastik çekiç kullanılmasının
sebebi sayada eziklik meydana getirmemektir.
5. Sıcak kalıplardaki sıcaklık ayarı sayanın şekline göre
yapılmalıdır.
1.
2.
3.
4.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST

Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Buhar makinesinin ısı ayarını yaptınız mı?
2. Sayayı buhar makinesinde yumuşattınız mı?
3. Sıcak kalıp makinesinin ısı ve mesafe ayarını yaptınız mı?
4. Sıcak kalıbı pudraladınız mı?
5. Sayayı düzgün bir şekilde sıcak kalıba aldınız mı?
6. Saya kırışıklıklarını plastik çekiç kullanarak düzeltiniz mi?
7. Sayanın form almasını deri kalınlığını dikkate alarak beklediniz mi?
8. Sayayı sıcak kalıptan kırıştırmadan çıkardınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız varsa uygulamayı
tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında montaj öncesi
işlemleri yapılan rok sayayı kalıba çekebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırınız, rok saya montajı için
kullandıkları makineleri ve rok sayanın montajında yapılan işlemleri
gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ROK SAYAYI KALIBA ÇEKME
2.1. Kalıbı Pudralamanın Önemi
Sayaların kalıplara kolay yerleştirilebilmelerini ve kolay çıkarılabilmelerini sağlamak
amacıyla pudra kullanılır. Pudra kalıpların üzerine sürülür. Kalıplara pudra dışında sabun
veya deterjan sürülebilir. Ancak bu tür malzemeler, saya üzerinde nem bırakacağından tercih
edilmezler.

2.2. Kaşıklar
Kalıba sayanın ön tarafı yerleştirildikten sonra, sayanın arka tarafını kalıba almak
oldukça zorlaşır, bu işlemi kolaylaştırmak için kaşık kullanılır. Kaşık sayanın ve kalıbın arka
kısmına oturtularak ve çekilerek arka taraf kolaylıkla kalıba alınır. Resim 2.1’de rok sayayı
montalamada kullanılan kaşık gösterilmiştir. Resim 2.2’de kaşığın kullanımı gösterilmiştir.

Resim 2.1: Kaşık

Resim 2.2: Kaşığın kullanımı
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2.3. Rok Sayayı Kalıba Çekerken Dikkat Edilecek Noktalar



Sayayı kalıba çekmeden önce pudralama işlemi yapılır.
Sayayı kalıba çekme işleminde önce ön tarafın düzgünce yerleştirilmesi yapılır.
(Resim 2.3)

Resim 2.3: Sayayı kalıba alma




Rok sayalarda yarım taban astarı kullanılır.
Taban astarı, kalıba sayayı kalıba almadan önce takılır, bu işlemi kolaylaştırmak
için taban astarının uç kısmı eğimli olmalıdır. Bu eğim zımparalanarak veya
tıraşlanarak yapılabilir. Resim 2.4’te taban astarına eğim verilme işlemi, Resim
2.5’te eğim verilmiş ve verilmemiş taban astarları gösterilmiştir.

Resim 2.4: Taban astarına zımparada eğim verilmesi

Resim 2.5: Taban astarının eğim verilmiş (sol) ve eğim verilmemiş hali
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Taban astarının düzgün yerleştirilmesi gerekir, herhangi bir potluk üste atma
işleminde ayakkabının bozulmasına yol açabilir. Bu yüzden taban astarı
sabitlenmeden önce el ile kontrol edilmelidir. Resim 2.6’da taban astarının
kontrolü gösterilmiştir.

Resim 2.6: Taban astarının yerleştirilmiş hali ve kontrolü



Rok sayanın kalıba çekilmesi işleminden sonra, yapıştırıcı sürmeden önce
sayanın düzgünlük kontrolü yapılmalıdır. Resim 2.7’de kalıba çekilmiş saya
gösterilmiştir.

Resim 2.7: Kalıba çekilmiş rok saya
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Kalıbı pudralayınız.






 Taban astarını takınız.


 Form almış sayanın ön tarafını

kalıba çekiniz.
 Kalıbı kalıp çıkarma aparatına takınız.
 Kalıbı kırınız.
 Kalıbı düzeltiniz.
 Sayanın arka yüksekliğini düzeltiniz.

Öneriler
Pudrayı sadece ön ve arka kısımlara
serpiştiriniz.
Yarım taban astarı kullanınız.
Kullanılan taban astarının uzunluğu
milo başlarına kadar olmalıdır.
Taban astarının uç kısmına eğim
veriniz.
Saya çekilmeden önce taban astarını
takınız.
Takılan taban astarının potluk
yapmamasına dikkat ediniz.

 Resim 2.3’teki gibi yapınız.
 Kalıp çıkarma aparatında daha kolay
işlem yapabilirsiniz.
 Kırma kalıpların kullanımında
anlatıldığı gibi yapınız.
 Kırma kalıpların kullanımında
anlatıldığı gibi yapınız.
 Kalıp üzerindeki ölçüyü belirleyiniz ve
sayayı sabitleyiniz.

 Arka monta yapınız.

Resim 2.8: Arka montası elle yapılmış saya

 Arka montayı el ile veya makine ile
yapabilirsiniz.
 El ile arka montayı yaparken neopren
kullanınız. Resim 2.9.
 Arka monta makinesinin ayarlarını saya
ve kalıba göre yeniden yapınız.

Resim 2.9: Arka montajın makine ile
yapılması
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 Montaj sonrası işlemleri yapınız.
 Kalıplanmış sayayı sıcak fırından
geçiriniz ve iyice form almayı
sağlayınız.
 Zımparalama işlemini yapınız.
 Tabanın cinsine göre temizleyiniz.
 Taban ve sayaya yapıştırıcı sürünüz.

Resim 2.10: Zımparalama

 Üste atma işlemlerini yapınız.

Resim 2.11: Aktive edilmiş taban ve sayayı
elde birleştirmek

 Tekniğine uygun olarak yapınız.

Resim 2.12: Üste atma presine yerleştirme

 Finisaj yapınız.

 Tekniğine uygun olarak ve
kullandığınız deri çeşidine göre
yapınız.
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ÖLÇME
ÖLÇMEDEĞERLENDİRME
VE DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kalıbı pudraladınız mı?
2. Sayanın ön tarafını kalıba düzgün yerleştirdiniz mi?
3. Sayanın arka tarafını kaşık kullanarak yerleştirdiniz mi?
4. Saya arka yüksekliğini ayarladınız mı?
5. Sayanın arka montasını el ile yaptıysanız neopren kullandınız
mı?
6. Monta sonrası işlemleri yaptınız mı?
7. Üste atma işlemini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?
8. Finisaj işlemlerini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “Evet” olmalıdır. Eğer “Hayır” cevabınız
varsa uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Rok Montajı modülü faaliyetleri ve araştırma çalışmaları sonunda; kazandığınız bilgi
ve becerileri ölçme soruları ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki
modüle geçebilirsiniz.

ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.
Doğru

Yanlış

Sayanın yumuşaması için üzerine konulduğu ve buharı dışarı
üfleyen çubuklara buhar çıkış çubukları denir.
2. Sayanın buhar çıkış çubukları üzerinde kalma süresi ince
derilerde yaklaşık 5
dakikadır.
3. Sıcak kalıpların kullanım amaçlarından biri, sayanın saraç
dikişinden kalan kırışıklıklarını gidermektir.
4. Sıcak kalıpların sıcaklıkları maksimum 95 oC’dir.
5. Sıcak kalıbı pudralamak kullanım ve zaman açısından kolaylık
sağlar.
6. Kaşıkların kullanım amacı sayanın ön tarafını kolayca kalıba
almaktır.
7. Rok saya kalıplanırken yarım taban astarı kullanılmalıdır.
8. Taban astarının uç kısmına eğim verilmesi, taban astarının kalıba
takılmasını
kolaylaştırır.
9. Rok saya montalanırken taban astarını kalıba takma işlemi sayayı
kalıba
almadan önce yapılmalıdır.
10. Rok saya montalanırken künyeli kalıp kullanılması, kalıplama
işlemini kolaylaştırır.
1.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz yanıtları cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.
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PERFORMANS TESTİ (YETERLİK ÖLÇME)
Rok montajını yapmak için gerekli olan işlemleri, tekniğine uygun olarak yapınız.
Yaptığınız çalışmayı aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Buhar makinesinin ısı ayarını yaptınız mı?
2. Sayayı buhar makinesinde yumuşattınız mı?
3. Sıcak kalıp makinesinin ısı ve mesafe ayarını yaptınız mı?
4. Sıcak kalıbı pudraladınız mı?
5. Sayayı düzgün bir şekilde sıcak kalıba aldınız mı?
6. Saya kırışıklıklarını plastik çekiç kullanarak düzeltiniz mi?
7. Sayanın form almasını deri kalınlığını dikkate alarak beklediniz
mi?
8. Sayayı sıcak kalıptan tekrar kırıştırmadan çıkardınız mı?
9. Kalıbı pudraladınız mı?
10. Sayanın ön tarafını kalıba düzgün yerleştirdiniz mi?
11. Sayanın arka tarafını kaşık kullanarak yerleştirdiniz mi?
12. Saya arka yüksekliğini ayarladınız mı?
13. Sayanın arka montasını yaptınız mı?
14. Monta sonrası işlemleri yaptınız mı?
15. Üste atma işlemini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?
16. Finisaj işlemlerini tekniğine uygun olarak yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız “Evet” ise modülü başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz.
İlgili kişi ile görüşerek bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.

D
Y
D
D
Y

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D
Y
D
D
D
Y
D
D
Y
Y
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