
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERLĠ ÖRGÜLERDE ANALĠZ VE 

DESEN 3 
542TGD1013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

 2 

 
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... 3 
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 4 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 ..................................................................................................... 6 
1. Saç Örgünün analizi ve desen programı ............................................................................... 6 

1.1. Saç Örgünün Örgü Analizi ............................................................................................ 6 
1.1.1. 1x1 Sağa Saç Örgüsü ............................................................................................. 8 
1.1.2. 1x1 Sola Saç Örgüsü .............................................................................................. 9 
1.1.3. 2x2 Sağa Saç Örgüsü ........................................................................................... 10 
1.1.4. 2x2 Sola Saç Örgüsü ............................................................................................ 10 
1.1.5. 3x3 Sağa Saç Örgüsü ........................................................................................... 11 
1.1.6. 3x3 Sola Saç Örgüsü ............................................................................................ 11 

1.2. Saç Örgünün Desen Programı ..................................................................................... 15 
1.2.1. 1X1 Sağa Saç Örgüsünün Desen Programı ......................................................... 15 
1.2.2. 1x1 Sola Saç Örgüsünün Desen Programı ........................................................... 17 
1.2.3. 2X2 Sola Saç Örgüsünün Desen Programı .......................................................... 19 
1.2.4. 2X2 Sağa Saç Örgüsünün Desen Programı ......................................................... 21 
1.2.5. 3X3 Sola Saç Örgüsünün Desen Programı .......................................................... 23 
1.2.6. 3X3 Sağa Saç Örgüsünün Desen Programı ......................................................... 25 

1.3. Desenin Teknik Verilerinin Kontrolü ......................................................................... 26 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 27 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 30 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ................................................................................................... 31 
2. YÜRÜTME ÖRGÜNÜN ANALĠZĠ VE DESEN PROGRAMI ........................................ 31 

2.1. Yürütme Örgünün Örgü Analizi ................................................................................. 31 
2.1.1. Birli Sağa Yürütme (1x1 Yürütme) ..................................................................... 32 
2.1.2. Birli Sola Yürütme (1X1 yürütme) ...................................................................... 33 
2.1.3. Ġkili Sola Yürütme (2x1 Yürütme) ...................................................................... 34 
2.1.4. Ġkili Sağa Yürütme (2x1 Yürütme) ...................................................................... 35 
2.1.5. Ġki Yana Birli Yürütme ........................................................................................ 36 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 37 
2.2. Yürütme Örgünün Desen Programı ............................................................................ 40 

2.2.1. Birli Sağa Yürütme (1X1 yürütme) ..................................................................... 40 
ġekil 2.2: 1X1 yürütme örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı 2.2.2. 

Birli Sola Yürütme (1X1 Yürütme) ............................................................................... 41 
2.2.2. Birli Sola Yürütme (1X1 Yürütme) ..................................................................... 42 
2.2.3. Ġkili Sola Yürütme (2x1 Yürütme) ...................................................................... 44 
2.2.4. Ġkili Sağa Yürütme (2x1 Yürütme) ...................................................................... 46 
2.2.5. Ġki Yana Birli Yürütme ........................................................................................ 48 

2.3. Desenin Teknik Verilerini Kontrol Etme .................................................................... 50 
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 51 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 54 

MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 55 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 56 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 57 
 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

 3 

AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD1013 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Endüstriyel Düz Örme 

MODÜLÜN ADI Transferli Örgülerde Analiz ve Desen 3 

MODÜLÜN TANIMI 
Transferli örgülerin analizini ve desen programını yapabilme 

bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Temel Örgülerde Analiz ve Desen 1 modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Transferli örgülerin analizine göre desen programını yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında düz örmede transferli 

örgülerin analizine göre desen programını yapabileceksiniz.  

Amaçlar 
1. Saç örgünün analizini ve desen programını 

yapabileceksiniz. 
2. Yürütme örgünün analizini ve desen programını 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Ergonomik masa, sandalye, kareli kâğıt, kareli 

tahta, numune kumaĢlar, lup, renkli kalem, iğne, ıĢıklı mercek, 

makas, bilgisayar ve projeksiyon cihazı  
Ortam: AydınlatılmıĢ atölye ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Basit ĢiĢ ve tığlarla üretilmeye baĢlanılan örme yüzeyler, makinelerin icadından sonra 

hızlı bir geliĢim içine girmiĢtir. Moda akımının da etkisiyle bugün tekstilin en önemli 

dallarından biri olan örme sanayi, son teknolojiyi kullanarak her geçen gün geliĢmekte ve 

büyümektedir. 

 

Düz örme ürünler esnekliği, vücudu sarması, kullanım rahatlığı, çok geniĢ renk ve 

desen özellikleri nedeniyle dokuma kumaĢların yerlerini alarak kullanımları yaygınlaĢmıĢtır. 

Her yaĢ grubunun her mevsim koleksiyonlarında üst giyim ve dıĢ giyim olarak görmek 

mümkündür. 

 

GeçmiĢte ürün oluĢturmada temel örgüler yeterli gelirken geliĢen teknoloji ve oluĢan 

rekabet nedeniyle farklı yüzey görüntüleri elde etmemiz gerekmektedir. Bu görüntüleri elde 

edebilmemiz için ilmek yapıları ve örgülerin analizi konularına hâkim olunmalıdır. 

 

Bu modül ile örgü analizinde iĢlem basamaklarını uygulayarak transferli örgülerin 

analizini ve desen programını yapabileceksiniz.  Bu bilgi ve beceriler sektörde düz örmede 

örgülerin analizini yaparak desen programını hazırlama konusunda size temel oluĢturacaktır. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında saç örgünün analizini ve desen programını doğru olarak 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Fabrika, internet, çeĢitli mesleki kataloglar, moda dergileri ve süreli yayınlardan 

saç örgülü ürünleri takip ederek farklı örnekler toplayınız. 

 Topladığınız örnek kumaĢ veya ürünlerle katalog hazırlayınız. 

 

1. SAÇ ÖRGÜNÜN ANALĠZĠ VE DESEN 

PROGRAMI 
1.1. Saç Örgünün Örgü Analizi 
 

Bir ve birden fazla ilmeğin yer değiĢtirmesi iĢlemidir. Yer değiĢtirecek ilmeklerin 

belirli örgü sırası örmesinin sonunda yer değiĢtirecek ilmeklerin diğer plakaya transfer 

edilmesidir. Yer değiĢtirecek ilmek adedinin yarısı kadar jakar kırarak aynı plakaya 

alınmasıyla saç örgüsü iĢlemi tamamlanmıĢ olur.  

 
ġekil 1.1: Saç demetlerinin kumaĢ üzerindeki görüntüsü 

 

KumaĢı elinize alarak saç örgüsü yapan ilmek demetine baktığınızda saç 

demetlerinden sol demetin sağ demetin üzerinden geçmesi ile Z harfi oluĢtuğu 

görülmektedir. Z harfinin görülmesi ile sağ saç olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 1.2: Sağ saç demetlerin görüntüsü 

 

Sağ saç için makine önce sağa jakar kırar ve ilk olarak sol saç blokunun (demetinin) 

yerini değiĢtirir. 

   
 

ġekil 1.3: Sol saç demetlerin görüntüsü 

 

Sol saç için makine önce sola jakar kırar ve ilk olarak sağ saç blokunun (demetinin) 

yerini değiĢtirir. 
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1.1.1. 1x1 Sağa Saç Örgüsü 
 

1X1 saç örgüsü sağda ve solda fitiller haricinde birer ilmekten oluĢan saç 

demetlerinden meydana gelir. Saç demetleri istenilen örgü sırası kadar örüldükten sonra arka 

plakaya transfer edilerek ilmeklerin yer değiĢtirilmesi sağlanır. Ġlmeklerin yer değiĢtirilmesi 

için jakar önce sağa, saç demetinin adedi kadar kırılır ve ön plakaya transfer edilir. Daha 

sonra iĢlemin tam tersi yapılarak saç örgüsü oluĢturulmuĢ olur. 
 

AĢağıdaki örnekte her örgü sırası için ayrı ayrı teknik ilmek çizimi yapılmıĢtır. Bu 

Ģekilde yapılan analiz sonucunda desen programının hazırlanması kolaylaĢacaktır.  

 

 
ġekil 1.4: Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 
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1.1.2. 1x1 Sola Saç Örgüsü 

 
Birerli iğne gruplarının birbirlerinin üzerinden önce sola sonra sağa aktarılması ile 

oluĢur. 

                 
ġekil 1.5: Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 
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1.1.3. 2x2 Sağa Saç Örgüsü  

 
ĠkiĢerli iğne gruplarının birbirlerinin üzerinden  önce sağa  sonra sola aktarılması ile 

oluĢur. 

                  
ġekil 1.6: Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 

 

 

1.1.4. 2x2 Sola Saç Örgüsü  
 

ĠkiĢerli iğne gruplarının birbirlerinin üzerinden önce sola sonra sağa aktarılması ile 

oluĢur. 

               
ġekil 1.7: Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 
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1.1.5. 3x3 Sağa Saç Örgüsü 
 

Üçerli iğne gruplarının birbirlerinin üzerinden önce sağa sonra sola aktarılması ile 

oluĢur. 

           
ġekil 1.8: Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 

 

1.1.6. 3x3 Sola Saç Örgüsü  
 

Üçerli iğne gruplarının birbirlerinin üzerinden önce sola sonra sağa aktarılması ile 

oluĢur. 

          
ġekil 1.9: Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 
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 AĢağıdaki saç örgülü kumaĢın analizini yapınız. 

 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 IĢıklı bir 

ortamda 

çalıĢmaya özen 

gösteriniz. 

 KumaĢın ön ve arka yüzünü bulunuz. 

 Ġki yüzü de aynı 

görüntüye 

sahiptir. 

 BaĢlangıç iğnesi belirleyiniz.  

 Ġlmeklerin Ģeklini göz ile takip ederek yine göz ile örgüyü analiz 

ediniz. Hangi yöne saç yapıldığını, saç adedini, kaçlı saç olduğunu 

sayınız. 

 Saç 

demetlerinden 

hangisinin 

üstten geçtiğini 

anlamak için 

gözünüzde Z ve 

S harflerinden 

hangisine 

benzediğini 

canlandırabilirsi

niz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Saç örgünüzün oluĢması için kaç sıra örgü sırası yapıldığını 

bulmak için sayınız. 

 Saç demetinde 

saç birleĢme 

noktasından 

diğer bağlantı 

noktasına kadar 

saymalısınız. 

 Sacın 

rahatlatma 

sıralarına dikkat 

ediniz. 

 Bulduğunuz verileri dikkate alarak ilmek çizimini yapınız. 

 Zemin 

örgüsünün ve 

varsa saç 

fitillerinin ilmek 

çizimine dikkat 

ediniz. 

 Bir raporun teknik ilmek çizimini yaparak kumaĢın analizini 

bitiriniz. 

 Ġğne adedini 

belirtiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. KumaĢın ön ve arka yüzünü buldunuz mu?   

3. BaĢlangıç iğnesi belirlediniz mi?   

4. Sağ ya da sol saç olduğunu doğru tespit ettiniz mi?   

5. Ġlmekler sütun değiĢtirene kadar, kaç örgü sırası ördüğünü tespit 

edebilmek için sıraları sayarak çizimini yaptınız mı? 
  

6. Ġlmekler sütun değiĢtirdikten sonra aynı iĢlemi tekrar edip 

etmediğini kontrol ederek çizimini yaptınız mı? 
  

7. Raporu tespit ettikten sonra tekrar adedini belirlediniz mi?   
8. Teknik ilmek çizimini yaparak kumaĢın analizini bitirdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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1.2. Saç Örgünün Desen Programı 
 

1.2.1. 1X1 Sağa Saç Örgüsünün Desen Programı 

 

 
ġekil 1.10: 1x1 sağa saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 
ÖRNEK PROGRAMLAMA 1 : 
 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır. 

 

400  FBEG: 1X1 SAĞA SAÇ ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

420 << S: <1-> 0(5) -* (5) / UVSA ; V0 Y:=G; SX SX 1100 

430 >> S: <1->  A - *;  Y:=G; SX       1102 

440 << S: <1->  A - *;   SX       1104 

450 >> S: <1->  AB* -0 /  U^SAB  ; V0 Y:=G; SX SX 1106 

460 << S: UVSA; VR1  SX       

470 >> S: UVSB; VL1  SX 

480 << S: <1->  A - *; V0 Y:=G; SX       1108 

490 >> S:  A - *;  Y:=G; SX       1108 

480 REND 

490 FEND 

Tablo 1.1: 1x1 sağa saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2 : 

 

 
ġekil 1.11: 1x1 sağa saç örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı 

 

 
ġekil 1.12: 1X1 sağ saç örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı 
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1.2.2. 1x1 Sola Saç Örgüsünün Desen Programı 

 
ġekil 1.13: 1x1 sola saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 

ÖRNEK PROGRAMLAMA 1 : 

 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır.  

 

400  FBEG: 1X1 SOLA SAÇ ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

420 << S: <1-> 0(5) -* (5) / UVSA ; V0 Y:=G; SX SX 1100 

430 >> S: <1->  A - *;  Y:=G; SX       1102 

440 << S: <1->  A - *;   SX       1104 

450 >> S: <1->  AB* -0 /  U^SAB  ; V0 Y:=G; SX SX 1106 

460 << S: UVSB; VL1  SX       

470 >> S: UVSA; VR1  SX 

480 << S: <1->  A - *; V0 Y:=G; SX       1108 

490 >> S:  A - *;  Y:=G; SX       1108 

480 REND 

490 FEND 

Tablo 1.2: 1x1 sola saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2 : 

 

 
 

  
ġekil 1.15: 1X1 sola saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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1.2.3. 2X2 Sola Saç Örgüsünün Desen Programı 

 
ġekil 1.16: 2X2 sola saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 

ÖRNEK PROGRAMLAMA 1 : 

 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır.  

 

400  FBEG: 2X2 SOLA SAÇ ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

420 << S: <1->  A - */ A - *; V0 Y:=G; SX SX 1100-02 

430 >> S: <1->  A - */ AB-*;  Y:=G; SX SX 1104-06 

440 << S: U^SAB;   SX        

450 >> S: UVSB; VL2 Y:=G; SX  

460 << S: UVSA; VR2  SX       

480 << S: <1->  A - *; V0 Y:=G; SX       1108 

490 >> S:  <1-> A - *;  Y:=G; SX       1110 

480 REND 

490 FEND 

Tablo 1.3: 2X2 sola saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2: 

 

 
 

 
ġekil 1.17: 2X2 sola saç örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı 



 

 21 

1.2.4. 2X2 Sağa Saç Örgüsünün Desen Programı 

 

 
ġekil 1.18: 2X2 sağa saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 

ÖRNEK PROGRAMLAMA 1 : 

 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır.  

 

400  FBEG: 2X2 SAĞA SAÇ ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

420 << S: <1->  A - */ A - *; V0 Y:=G; SX SX 1100-02 

430 >> S: <1->  A - */ AB-*;  Y:=G; SX SX 1104-06 

440 << S: U^SAB;   SX        

450 >> S: UVSA; VR2 Y:=G; SX  

460 << S: UVSB; VL2  SX       

480 << S: <1->  A - *; V0 Y:=G; SX       1108 

490 >> S:  <1-> A - *;  Y:=G; SX       1110 

480 REND 

490 FEND 

490 FEND 

Tablo 1.4: 2X2 sağa saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2: 

 

 
 

 
ġekil 1.19: 2X2 sağa saç örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı 
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1.2.5. 3X3 Sola Saç Örgüsünün Desen Programı 

 
ġekil 1.20: 3X3 sola saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 

ÖRNEK PROGRAMLAMA 1 :  

 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır.  

 

400  FBEG: 3X3 SOLA SAÇ ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

420 << S: <1->  A K- */ AK - *; V0 Y:=G; SX SX 1100-02 

430 >> S: <1->  AK - */ AKB-*;  Y:=G; SX SX 1104-06 

440 << S: U^SAB;   SX        

450 >> S: UVSB; VL3 Y:=G; SX  

460 << S: UVSA; VR3  SX       

480 << S: <1->  A - *; V0 Y:=G; SX       1108 

490 >> S:  <1-> A - *;  Y:=G; SX       1110 

480 REND 

490 FEND 

Tablo 1.5: 3X3 sola saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2: 

 

 
 

 
ġekil 1.21: 3X3 sola saç örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı 
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1.2.6. 3X3 Sağa Saç Örgüsünün Desen Programı 

 
ġekil 1.2: 3X3 sağa saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 

ÖRNEK PROGRAMLAMA 1:  

 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır.  

 

400  FBEG: 3X3 SAĞA SAÇ ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

420 << S: <1->  A K- */ AK - *; V0 Y:=G; SX SX 1100-02 

430 >> S: <1->  AK - */ AKB-*;  Y:=G; SX SX 1104-06 

440 << S: U^SAB;   SX        

450 >> S: UVSA; VR3 Y:=G; SX  

460 << S: UVSB; VL3  SX       

480 << S: <1->  A - *; V0 Y:=G; SX       1108 

490 >> S:  <1-> A - *;  Y:=G; SX       1110 

480 REND 

490 FEND 

Tablo 1.6: 3X3 sağa saç örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2 : 

 

 
 

 
ġekil 1.23: 3X3 sağa saç örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı  

 

1.3. Desenin Teknik Verilerinin Kontrolü 
 

Desen programını hazırlarken enine ve boyuna raporlar, ilmek boyu ayarları, merdane 

çekimleri, jakar pozisyonları, mekikler ve sistemler programlanmalıdır. Bu verilerin 

programlanmasını “Temel Örgülerde Analiz ve Desen” modüllerinde öğrenmiĢtiniz. Desen 

programını test ederken teknik verileri kontrol edebilirsiniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 AĢağıdaki ajur örgülü kumaĢın desen programını yazınız. 
 

 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç gereçleri ve çalıĢma ortamını 

hazırlayınız. 

KumaĢın örgü analiz ve teknik 

ilmek çizimini kontrol ediniz. 
Makineye uygun desen 

bilgisayarını seçtiğinizden 

emin olunuz. 

 Desen programını düzenlemek için sayfayı çağırınız. 
 Desen bilgisayarına göre 

farklılık gösterir. 

 KumaĢa bakarak jakar resmini çiziniz. 
 

K * * A A A A A A * * K 1100 

K * * A A A A A A * * K 1102 

K * * A A L L B B * * K 1104 

K * * A A A A A A * * K 1106 

K * * A A L L A A * * K 1108 

K * * A A A A A A * * K 1110 

 Jakar resmini ilmek 

sayılarını dikkate alarak 

çizmeye özen gösteriniz. 

 Teknik ilmek çiziminin birim raporuna göre desen 

programını düzenleyiniz. 

 Program çeĢidine göre 

yazacağınızı veya 

çizeceğinizi unutmayınız. 

 Deseni rapora bağlayınız.  

 Sistem, semer turlaması ve 

mekik takibini yapmaya 

dikkat ediniz. 

 Ġlmek ayar adreslerini tanımlayınız. 

 Ġlmek adresi verilirken 

ilmek hareketlerine ve 

farklılıklarına dikkat  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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edilmelidir. 

 Örgünün oluĢması için gerekli merdane çekim 

değerlerini veriniz. 

 Örgü yapısına ve örgü 

alanına dikkat ediniz. 

 Örgünün oluĢması için jakar pozisyonunu yazınız. 

 Jakar pozisyonunda yapılan 

hata, desenin yanlıĢ 

olmasına neden olacağı gibi 

plakadaki iğnelerin de 

kırılmasına neden 

olacağından jakar 

pozisyonuna dikkat 

edilmelidir. 

 Örgünün oluĢması için mekikleri belirleyerek 

pozisyonunu yazınız. 

 Sistem adedine uygun 

planlanmalıdır. 

 Örgünün oluĢması için sistem sayınızı belirleyiniz. 

 Desen programını 

hazırladığınız düz örme 

makinesinin sistem sayısına 

uygun olmasına dikkat 

ediniz. 

 Örgü yapısına göre makine hızını veriniz. 

 Örgü sıralarında yapı 

farklılıkları varsa bunları 

takip etmeye özen 

gösteriniz. 

 Desen programını kaydediniz. 
 Desen bilgisayarına göre 

farklılık gösterir. 

 Desenin teknik verilerini kontrol ediniz. 

 Desen verilerini kontrol 

ederken örgü özelliklerine 

dikkat etmeye özen 

gösteriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli araç gereçleri ve çalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Desen programını düzenlemek için sayfayı çağırdınız mı?   
3. Teknik ilmek çiziminin birim raporuna göre desen programını 

düzenlediniz mi?  
  

4. Deseni rapora bağladınız mı?   

5. Ġlmek ayarlarını girdiniz mi?   

6. Örgünün oluĢması için gerekli merdane çekim değerlerini verdiniz mi?   

7. Örgünün oluĢması için jakar pozisyonunu yazdınız mı?   
8. Örgünün oluĢması için mekikleri belirleyerek pozisyonunu yazdınız 

mı? 
  

9. Örgünün oluĢması için sistem sayınızı belirlediniz mi?   

10. Örgü yapısına göre makine hızını verdiniz mi?   

11. Desen programını kaydettiniz mi?   

12. Desenin teknik verilerini kontrol ettiniz mi?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Bir ve birden fazla ilmeğin yer değiĢtirmesi ile ………. örgü oluĢur. 

2. Sol saç için makine önce …… jakar kırar ve ilk olarak sağ saç blokunun 

(demetinin) yerini değiĢtirir. 

3. Saç örgülerin görünümü ….. ve ….. yönlüdür. 

4. Saç örgünün yapılıĢı aĢamasında, ilmeklerin transferinde merdane çekim 

değeri…………… olmalıdır. 

5. Ġkiden fazla saç grubu aktarmaları yapılırken aktarma iĢlemini rahat 

yapılabilmesi için örgüye veya jakar plakasına  programla müdahale ederek 

…………….verilir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Yürütme örgünün analizini ve desen programını doğru olarak yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Fabrika, internet, çeĢitli mesleki kataloglar, moda dergileri ve süreli yayınlardan 

yürütme örgülü ürünleri takip ederek farklı örnekler toplayınız. 

 Topladığınız örnek kumaĢ veya ürünlerle katalog hazırlayınız. 

 

2. YÜRÜTME ÖRGÜNÜN ANALĠZĠ VE 

DESEN PROGRAMI 
 

2.1. Yürütme Örgünün Örgü Analizi  
Genellikle ters zemin örgüsü (L ilmek yüzeyi) üzerinde R ilmeklerin (birli, ikili çok 

nadiren üçlü) kaydırılması ile elde edilen örgüdür. Yürütme örgü, ilmeklerin sağa veya sola 

doğru, deliksiz olarak kaydırılmıĢ (yer değiĢtirilmiĢ) görüntüsü ile ajur örgüden ayırt edilir. 

AĢağıda kumaĢ görüntüsünün sadece bir yürütme yaparken yaptığı hareketleri gösteren 

teknik ilmek çizimi görülmektedir. KumaĢ görüntüsünde 6 defa yürütme (kaydırma) iĢlemi 

tekrar edilmiĢtir. Buna göre kaydırmayı göstermek amacıyla teknik çizimin tamamı 

yapılabilir. 

 

1X1, 2X1 ifadeleri kumaĢın ön yüzünde 1 veya 2 ilmek sağa veya sola yürürken 

kumaĢın arka yüzeyinden görülen kapatma ilmeği (mayı) adı verilen ilmeğin oluĢan boĢluğu 

kapatmak için yer değiĢtirildiği görülmektedir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Birli Sağa Yürütme (1x1 Yürütme) 

 
AĢağıda 1x1 sağa yürütme örgü oluĢumu Ģekille gösterilmiĢtir. 

 
ġekil 2.6:  Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 
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2.1.2. Birli Sola Yürütme (1X1 yürütme)  
 

AĢağıda 1x1 sola yürütme örgü oluĢumu Ģekilde gösterilmiĢtir. 

 

   
 

 
ġekil 2.6:  Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 
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2.1.3. Ġkili Sola Yürütme (2x1 Yürütme)  
 

AĢağıda 2x1 sola yürütme örgü oluĢumu Ģekille gösterilmiĢtir. 

 

 
 

 
ġekil 2.6: Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 
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2.1.4. Ġkili Sağa Yürütme (2x1 Yürütme)  
 

AĢağıda 2x1 sağa yürütme örgü oluĢumu Ģekille gösterilmiĢtir 

 

 
 

 
ġekil 2.6: Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 
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2.1.5. Ġki Yana Birli Yürütme 
AĢağıda iki yana birli yürütme örgü oluĢumu Ģekille gösterilmiĢtir. 

                       
ġekil 2.6: Örgü satırı ve satırların ilmek çizimi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
AĢağıdaki yürütme örgülü kumaĢın analizini yapınız. 

 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 
 IĢıklı bir ortamda çalıĢmaya özen 

gösteriniz. 

 KumaĢın ön ve arka yüzünü bulunuz.  Ġki yüzü de aynı görüntüye sahiptir. 

 BaĢlangıç iğnesi belirleyiniz.  

 Ġlmeklerin Ģeklini göz ile takip ederek 

örgüyü analiz ediniz ve ajur adedini sayınız. 

 

 Örgünün 2X2 saç örgü ile baĢladığına 

dikkat ediniz. 

 Yürütme adedini tespit edebilmek 

için kumaĢın tersinden kapatma 

ilmeklerini sayabilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġlmeklerin değiĢik hareket yapana kadar kaç 

örgü sırası ördüğünü tespit edebilmek için 

sıraları sayınız. 

 Ġlmeklerin rahat yürüyebilmesi için 

en az iki örgü sırası yapılır. 

 BaĢlangıç örgü satırını bulana kadar örgü 

satırlarını takip ediniz, ilmek çizimini 

yapınız. 
 

 Bir raporun teknik ilmek çizimini yaparak 

kumaĢın analizini bitiriniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölüçütleri Evet hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. KumaĢın ön ve arka yüzünü buldunuz 

mu? 
  

3. BaĢlangıç iğnesi belirlediniz mi?   

4. Ġlmeklerin Ģekline göre örgüyü analiz 

edip ajur adedini saydınız mı? 
  

5. Ġlmeklerin değiĢik hareket yapana kadar 

kaç örgü sırası ördüğünü tespit 

edebilmek için sıraları saydınız mı? 

  

6. BaĢlangıç örgü satırını bulana kadar örgü 

satırlarını takip edip ilmek çizimini 

yaptınız mı? 

  

7. Teknik ilmek çizimini yaparak kumaĢın 

analizini bitiriniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise öğrenme faaliyetine devam ediniz. 
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2.2. Yürütme Örgünün Desen Programı 
 

Yürütme örgünün desen programı aĢağıda anlatılmıĢtır. 

 

2.2.1. Birli Sağa Yürütme (1X1 yürütme)  
 

1X1 saç örgüsü ile aynıdır. Sadece yer değiĢtirecek ilmeklerin biri önde diğeri arka 

plakada örülür. 

 

 
ġekil 2.1: 1X1 sağa yürütme örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 

ÖRNEK PROGRAMLAMA 1 :  

 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır.  

 

400  FBEG: 1X1 SAĞA YÜRÜTME ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

415 REP*4 

420 << S: <1->  UXS*W-A/A(5)- *W(5);   V0 Y:=G; SX SX 1100 

430 >> S: A - *W / U^S A;  Y:=G; SX SX  

440 << S: UVSA; VR1  SX 

450 >> S:UVSW; VL1  SX 

455 REPEND       

460 REND 

470 FEND 

ġekil 2.8: 1X1 sağa yürütme örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2: 

 

 
 

 

ġekil 2.2: 1X1 yürütme örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı 
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2.2.2. Birli Sola Yürütme (1X1 Yürütme)  
 

AĢağıdaki Ģekilde birli sola yürütme desen programının yapılıĢı gösterilmiĢtir. 

 
ġekil 2.3: 1X1 sola yürütme örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 

ÖRNEK PROGRAMLAMA 1 :  

 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır.  

 

400  FBEG: 1X1 SOLA YÜRÜTME ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

415 REP*4 

420 << S: <1->  UXS*W-A/A(5)- *W(5);   V0 Y:=G; SX SX 1100-02 

430 >> S: A - *W / U^S A;  Y:=G; SX SX 1104-06 

440 << S: UVSA; VL1  SX 

450 >> S:UVSW; VR1  SX 

455 REPEND       

460 REND 

470 FEND 

ġekil 2.8: 1X1 sağa yürütme örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2: 

 

 
 

 
ġekil 2.4: 1X1 yürütme örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı  
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2.2.3. Ġkili Sola Yürütme (2x1 Yürütme)  
 

AĢağıdaki Ģekilde ikili sola yürütme desen programının yapılıĢı gösterilmiĢtir. 

 

 
ġekil 2.5: 2X1 sola yürütme örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 

ÖRNEK PROGRAMLAMA 1:  

 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır.  

 

400  FBEG:2X2 SOLA YÜRÜTME ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

415 REP*4 

420 << S: <1-> UXS*W-A/A(5)- *W(5);   V0 Y:=G; SX SX 1100 

430 >> S: A - *W / U^S A;  Y:=G; SX SX  

440 << S: UVSA; VL1  SX 

450 >> S:UVSW; VR2  SX 

455 REPEND       

460 REND 

470 FEND 

ġekil 2.8: 2X1 sola yürütme örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2: 

 

 
 

 
ġekil 2.6: 2X1 yürütme örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı 
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2.2.4. Ġkili Sağa Yürütme (2x1 Yürütme)  
 

AĢağıdaki Ģekilde ikili sağa yürütme desen programının yapılıĢı gösterilmiĢtir. 

 

 
ġekil 2.7: 2X1 sağa yürütme örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 

ÖRNEK PROGRAMLAMA 1:  

 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır.  

 

400  FBEG: 2X1 SAĞA YÜRÜTME ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

415 REP*4 

420 << S: <1->  UXS*W-A/A(5)- *W(5);   V0 Y:=G; SX SX 1100 

430 >> S: A - *W / U^S A;  Y:=G; SX SX  

440 << S: UVSA; VR1  SX 

450 >> S:UVSW; VL2  SX 

455 REPEND       

460 REND 

470 FEND 

ġekil 2.8: 2X1 sağa yürütme örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2: 

 

 
 

 
ġekil 2.8: 1X1 yürütme örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı 
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2.2.5. Ġki Yana Birli Yürütme  
 

AĢağıdaki Ģekilde ikili yana yürütme desen programının yapılıĢı gösterilmiĢtir. 

 
ġekil 2.9: 1X1 sola yürütme örgülü kumaĢın 1. örnek programının jakar resmi 

 

ÖRNEK PROGRAMLAMA 1:  

 

Bu programlama harf kodları ile çalıĢmaktadır.  

 

400  FBEG: ĠKĠ YANA BĠRLĠ  YÜRÜTME ÖRGÜ; 

410 RBEG*RS2 

415 REP*8 

420 << S: <1->  UXS*LQ-ABWK/ABWK(5)- *LQ(5);   V0Y:=G; SX SX  

430 >> S: ABWK(5)- *LQ(5)/ U^S AWKB;  Y:=G; SX SX  

440 << S: UVSBW; VL1  SX 

450 >> S:UVSAQK; VR1  SX 

460 << S:UVSL; VL1  SX 

470 >> S0 V0 W0 

475 REPEND       

480 REND 

490 FEND 

ġekil 2.8: Ġki yana birli yürütme örgülü kumaĢın 1. örnek programının desen programı 
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ÖRNEK PROGRAMLAMA 2: 

 

 
 

 
ġekil 2.10:  Ġki yana yaslı yürütme örgülü kumaĢın 2. örnek programının desen programı 
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2.3. Desenin Teknik Verilerini Kontrol Etme 
 

Desen programını hazırlarken enine ve boyuna raporlar, ilmek boyu ayarları, merdane 

çekimleri, jakar pozisyonları, mekikler ve sistemler programlanmalıdır. Bu verilerin 

programlanmasını Temel Örgülerde Analiz ve Desen modüllerinde öğrenmiĢtiniz. Desen 

programını test ederken teknik verileri kontrol edebilirsiniz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 AĢağıdaki ajur örgülü kumaĢın desen programını yazınız. 

 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gerekli araç gereçleri ve çalıĢma ortamını 

hazırlayınız. 

 KumaĢın örgü analiz ve 

teknik ilmek çizimini kontrol 

ediniz. 

 Makineye uygun desen 

bilgisayarını seçtiğinizden 

emin olunuz. 

 Desen programını düzenlemek için sayfayı 

çağırınız. 

 Desen bilgisayarına göre 

farklılık gösterir. 

 KumaĢa bakarak jakar resmini çiziniz. 

 Jakar resmini ilmek sayılarını 

dikkate alarak çizmeye özen 

gösteriniz. 

 Teknik ilmek çiziminin birim raporuna göre desen 

programını düzenleyiniz. 

 Program çeĢidine göre 

yazacağınızı veya 

çizeceğinizi unutmayınız. 

 Deseni rapora bağlayınız.  

 Sistem, semer turlaması ve 

mekik takibini yapmaya 

dikkat ediniz. 

 Ġlmek ayar adreslerini tanımlayınız. 

 Ġlmek adresi verilirken ilmek 

hareketlerine ve 

farklılıklarına dikkat  

edilmelidir. 

 Örgünün oluĢması için gerekli merdane çekim 

değerlerini veriniz. 

 Örgü yapısına ve örgü alanına 

dikkat ediniz. 

 Örgünün oluĢması için jakar pozisyonunu yazınız. 

 Jakar pozisyonunda yapılan 

hata, desenin yanlıĢ olmasına 

neden olacağı gibi plakadaki 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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iğnelerin de kırılmasına 

neden olacağından jakar 

pozisyonuna dikkat 

edilmelidir. 

 Örgünün oluĢması için mekikleri belirleyerek 

pozisyonunu yazınız. 

 Sistem adedine uygun 

planlanmalıdır. 

 Örgünün oluĢması için sistem sayınızı belirleyiniz. 

 Desen programını 

hazırladığınız düz örme 

makinesinin sistem sayısına 

uygun olmasına dikkat ediniz. 

 Örgü yapısına göre makine hızını veriniz. 

 Örgü sıralarında yapı 

farklılıkları varsa bunları 

takip etmeye özen gösteriniz. 

 Desen programını kaydediniz. 
 Desen bilgisayarına göre 

farklılık gösterir. 

 Desen programını test ediniz. 
 Desen bilgisayarına göre 

farklılık gösterir. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gerekli araç gereçleri ve çalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Desen programını düzenlemek için sayfayı çağırdınız mı?   

3. Teknik ilmek çiziminin birim raporuna göre desen programını 

düzenlediniz mi?  
  

4. Deseni rapora bağladınız mı?   

5. Ġlmek ayarlarını girdiniz mi?   

6. Örgünün oluĢması için gerekli merdane çekim değerlerini verdiniz mi? 
  

7. Örgünün oluĢması için jakar pozisyonunu yazdınız mı?   

8. Örgünün oluĢması için mekikleri belirleyerek pozisyonunu yazdınız 

mı? 
  

9. Örgünün oluĢması için sistem sayınızı belirlediniz mi?   

10. Örgü yapısına göre makine hızını verdiniz mi?   

11. Desen programını kaydettiniz mi?   

12. Desenin teknik verilerini kontrol ettiniz mi?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

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

 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Genellikle L ilmek zemin örgüsü üzerinde R ilmeklerin ……………… ile elde 

edilen örgüdür. 

2. Yürütme örgüyü ajur örgüden ayıran en önemli özellik 

…………….olmamasıdır. 
3. Enine ve boyuna raporlar, ilmek boyu ayarları, merdane çekimleri, jakar pozisyonları, 

mekikler ve sistemler desenin ……………………verileridir. 
4. Desen programında sabit olarak 8 tekrar vermek için …………….yazılmalıdır. 
5. Ġlmek transferi sırasında örme iĢlemi yapılmıyor ise  merdane değeri sintral satırına 

………..yazılmalıdır.  
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (     )  Sağ tarafa doğru atılan saç demetlerinin görüntüsü Z  harfine benzer. 

 

2. (     ) 2x2 saç örgü 2 iğne üzerindeki ilmeklerin yer değiĢtirmesi ile oluĢur. 

 

3. (     ) Sola saç örgü yapmak için önce saç blokunun biri sağa, diğer blok ise sola 

aktarılır. 

 

4. (    ) Yürütme örgü genellikle L ilmek zemin örgüsü üzerinde R ilmeklerin 

kaydırılması ile elde edilen örgüdür. 

 

5. (    ) Saç örgü arka plakaya ihtiyaç duyulmadan yapılır. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖLÇME DEĞERLENDĠRME-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Saç 

2 Sola 

3 Sağ- Sol 

4 Sıfır (W0) 

5 Rahatlatma 

 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 Kaydırılması 

2 Teknik 

3 Deliklerin 

4 Rep*8 

5 W0 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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KAYNAKÇA 
 http://www.marmara.edu.tr/ 

 http://www.cu.edu.tr 

 www.ege.edu.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

http://www.marmara.edu.tr/
http://www.cu.edu.tr/
http://www.ege.edu.tr/

