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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 542TGD371 

ALAN Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ayakkabı Modelistliği  

MODÜLÜN ADI Üç Boyutlu Model 

MODÜL TANITIMI 

Üç boyutlu ayakkabı çizim programı yardımıyla bilgisayar 

ortamında tasarım yapımının anlatıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Üç boyutlu model yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağladığında bu modül ile bilgisayar 

ortamında değiĢik ayakkabı tasarımlarını yaparak iki 

boyutlu programa aktarıp ıstampalarını çıkarabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Üç boyutlu mekanik tarayıcıyla kalıbı girebileceksiniz. 

2. Kalıbın üzerine çizim yaparak parça 

oluĢturabileceksiniz. 

3. Kalıbın üzerine yapılmıĢ parçaları iki boyutlu 

programa aktarıp ıstampalarını oluĢturabileceksiniz. 

EĞĠTĠMÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, tarayıcı, tablet, kesim makinesi, 

yazıcı, ayakkabı çizim programı 

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, 

 

Ayakkabı sektöründe tasarım çok önemlidir. Vücudun bütün yükünü taĢıyan ayakkabı 

hem sağlam hem de modaya uygun olmalıdır. Yapılan tasarımlar istekleri tam anlamıyla 

karĢılayabilmelidir. BiliĢim çağında bulunmamızdan dolayı artık bilgisayar sistemleri de 

ayakkabıcılık sektörüne girmiĢtir. Ülkemizde de bu geliĢmeler yavaĢ yavaĢ kendini 

göstermektedir. Günümüzde değiĢik firmalar, çizim programlarını üç boyutlu hazırlayıp 

ıstampaların daha hızlı ve düzgün yapılabilmesini sağlamaktadır. 

 

Bu modülde, bilgisayar ortamında üç boyutlu model yapımını ve buna göre 

ıstampaların hazırlanıĢını ayrıntılarıyla öğreneceksiniz. Modül sonunda ıstampaların 

hazırlanması için gerekli olan iĢlemleri uygulama becerisine sahip olabileceksiniz. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında üç boyutlu 

bilgisayar çizim programını kullanarak ayakkabı ıstampalarının hazırlanmasını 

öğreneceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araĢtırarak ayakkabı sektöründe bilgisayar 

destekli ayakkabı imalatı yapan yerlerdeki çalıĢmaları inceleyip edindiğiniz 

bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ÜÇ BOYUTLU ÇĠZĠM PROGRAMI 
 

1.1. Menüler 

 

 

 

Resim 1.1: Menüler 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Dosya (File) 

 

 

Resim 1.2: Dosya menüsü 

 

 Yeni (New): Yeni çizim alanı açar. 

 Aç (Open): Kayıtlı olan çalıĢmayı açar. 

 Kapat (Close): Çizim ekranını kapatır. 

 Kayıt (Save): Yapılan iĢleri kaydeder. 

 Farklı kaydet (Save as): Yapılan iĢleri belirtilen yere kaydeder. 

 Ayakkabı tabanı yükle (Load shoe sole): Kalıba uygun taban eklemek 

için kullanılır. 

 Kalıp güncelleme (Update last): Ġnternetten yeni kalıp yüklemek için 

kullanılır. 

 Gönder (Export): Kalıp üzerine yapılan modelin iki boyutlu çizim 

programına aktarılmasında kullanılır. 

 Al (Import): Ġki boyutlu çizim programından üç boyutlu programa çizim 

alınmasında kullanılır. 

 Özellikler (Preferences): Programda ekranın rengi ve dil seçeneklerini 

ayarlamada kullanılır. 

 Yazıcı (Print): Hazırlanan modelin    yazıcıdan çıkarılmasında kullanılır. 
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 Düzen (Edit) 

 

Resim 1.3: Düzen menüsü 

 

 Geri al (undo): Hatalı yapılan iĢlemi geri almada kullanılır. 

 Sil (Delete): Seçilen nesneleri siler. 

 Kes (Cut): Seçilen nesneyi keser. 

 Kopyala (Copy): Seçilen nesneyi kopyalar. 

 YapıĢtır (Paste): KopyalanmıĢ veya kesilmiĢ nesneyi istenen yere 

yapıĢtırır. 

 Tümünü seç (Select all): Kalıp üzerinde çizilmiĢ bütün çizgilerin 

seçilmesinde kullanılır. 

 Nesneyi dondur (Freeze object): Seçili nesnenin üzerinde iĢlem 

yapılmasını engellemek için kullanılır. 

 Nesneyi serbest bırak (Unfreeze object): Üzerinde iĢlem yapılması 

engellenen nesneyi eski hâline getirir. 

 ÇalıĢma alanı düzeni (Constrain edit): Kalıbın üzerinde çizimi iĢlemini 

iç, dıĢ veya taban üzerinde olacak Ģekilde ayarlamada kullanılır. 
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 Görünüm (Wiew) 

 

Resim 1.4: Görünüm menüsü 

 

 Araç çubuğu (Toolbars): Çizim ekranında seçilen simgelerin 

görünmesini sağlar. Bu seçilen simgelerle kalıp üzerinde çizim yapılması, 

parça oluĢturulması, aksesuar parçaları eklenmesi gibi iĢlemler kolayca 

yapılabilir. 

 Noktadan görünüm (Point of wiew): Kalıbın alttan, üstten, sağ veya sol 

yandan, arkadan, önden görünmesinde kullanılır. 

 Ölçek (Scale): Kalıbın büyütülüp küçültülmesinde (zoom) kullanılır. 

 Resim özellikleri (Image properties): Çizim alanında renk 

düzenlemesinde kullanılır. 

 IĢığı yenile (Reset ligth): Kalıbın daha net görünmesi için kullanılan 

ıĢığın iptal edilmesini sağlar. 

 Üç boyut penceresi (3D window): Kalıbın üç boyutlu görünümünde 

kullanılır. 

 Istampa görünümü (Upper flattening): Kalıp üzerine yapılan çizimin iki 

boyutlu görünümünde kullanılır. 

 Taban görünümü (Bottom flatening): Tabanın iki boyutlu görünümünde 

kullanılır. 
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 Araçlar (Tools) 

  

Resim 1.5: Araçlar menüsü 

 

 Seçim (Selection):  Çizginin tümünün veya çizgiyi oluĢturan bir noktanın 

seçiminde ve parça üzerinde değiĢik iĢlemler yapılması için seçimde 

kullanılır. 

 Çizim (Drawing): Kavisli veya köĢeli çizgi ile çizim yapılmasında 

kullanılır. 

 Yükseltme – alçaltma (Lifters): Seçilen çizgilerin aĢağı veya yukarı 

yönde hareket ettirilmesinde kullanılır. 

 Kalınlık ayarı (Thickness): Seçilen parçanın kalınlığının azaltılıp 

artırılmasında kullanılır. 

 Ölçme (Measurements): Seçilen çizginin ölçülmesinde kullanılır. 
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 Operasyonlar (Operations) 

 

 

Resim 1.6: Operasyonlar menüsü 

 

 Bağlantı açık-kapalı (Links on-off): Paralel çizgiler gibi birbirine 

bağımlı olan çizgilerin birlikte veya ayrı ayrı hareket ettirilmesinde 

kullanılır. 

 Türev çizgi (Offset): Seçilen çizginin verilen aralık ölçüsüne göre 

benzerini yapar. 

 Dik çizgi (Perpendicular): Dik çizgi çiziminde kullanılır. 

 Aynalama (Mirror): Seçilen çizginin kalıp üzerinde simetri eksenine göre 

aynalanmasında kullanılır. 

 Uzatma (Extend): Kısa kalan çizginin uzatılmasında kullanılır. 

 Aksesuar (Accessories): Parçanın üzerine aksesuar eklenmesinde 

kullanılır. 

 Baskılı delikler (Punches): Parçanın üzerine istenen Ģekillerde ve istenen 

sayıda deliklerin yapılmasında kullanılır. 

 DikiĢler (Stitches): Seçilen çizgiyi dikiĢ çizgisi yapmada kullanılır. 
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 Parçalar (parts) 

 

Resim 1.7: Parçalar menüsü 

 

 Parça oluĢtur (Create part): Kalıp üzerine yapılan çizimin parça hâline 

getirilmesinde kullanılır. 

 Delik oluĢtur (Create holes): OluĢturulan parça üzerine değiĢik Ģekillerde 

delikler açılmasında kullanılır. 

 Çizgileri yükselt (Create lifter lines): Toka kullanılan modelde kuĢak 

parçasının toka içinden geçmesini   ayarlamada kullanılır. 

 DikiĢ çizgisi oluĢtur (Create stitch lines): OluĢturulan parça üzerine dikiĢ 

çizgisi yapılmasında kullanılır. 

 

1.2. Araçlar Çubuğu 
 

Ekranın sol kenarında ve üst tarafında bulunan çizim, parça oluĢturma ve düzenlemeler 

için kullanılan simgelerdir. 

 

 Seç: Çizgilerin veya simgelerin seçilmesinde kullanılır. 

 

 Kavisli çizgi: Kalıp üzerine kavisli çizgi ile çizim yapılmasında kullanılır. 

 

 En yakın çizgi: Çizim sırasında en yakın çizgiye kenetlenmede kullanılır. 

 

 Ġç kısımda çalıĢma: Kalıbın iç kısmında çalıĢmak için kullanılır. 
 

 En yakın nokta: Çizim sırasında en yakın noktaya kenetlenmek için kullanılır. 
 

 En yakın son nokta: Çizim sırasında çizgilerin son noktasına kenetlenmede 

kullanılır. 
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 En yakın nokta: Çizim sırasında çizginin üzerinde bir noktaya kenetlenmede 

kullanılır. 

 

 DıĢ kısımda çalıĢma: Kalıbın dıĢ kısmında çizim yapılırken kullanılır. 

 

 Tabanda çalıĢma: Tabanın taban kısmını aktif hâle getirip üzerinde iĢlem 

yapılmasını sağlar. 

 

  Bağlantı açık-kapalı: Paralel çizgiler gibi birbirine bağımlı olan çizgilerin 

birlikte veya ayrı ayrı hareket ettirilmesinde kullanılır. 

 

  Türev çizgi: Seçilen çizginin verilen aralık ölçüsüne göre benzerini yapar.  

 

  Dizayn modu: Kalıbın üzerine çizilen çizgilerin ve Ģekilleri gösterir. 

 

 Görünüm modu: Kalıbın üzerinde yapılan çizimin oluĢturulmuĢ hâlini 

gösterir. 

 

 Kalıbı göster-gösterme: Kalıbın üzerindeki çizimin kalıp ile birlikte veya 

kalıbı göstermeden görünmesinde kullanılır. 

 

 Kalıp tabanını göster-gösterme: Tabanın görünür veya görünmez olması için 

kullanılır. 

 

 Ayakkabı tabanını göster-gösterme: Modele uygun seçilen tabanın görünür 

veya görünmez olmasında kullanılır. 
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 Çizgileri göster-gösterme: kalıbın üzerinde yapılan çizimi oluĢturan çizgilerin 

görünür veya görünmez olmasını sağlar. 

 Aynalama (Mirror): Seçilen çizimin kalıbın karĢı tarafına aktarılmasında 

kullanılır. 

 

 Parçaları göster-gösterme: Kalıbın üzerinde oluĢturulmuĢ parçaların görünür 

veya görünmez yapılmasını sağlar. 

 

 Parçaya baskılı delme uygula: Kalıp üzerine çizilmiĢ çeĢitli Ģekillerin 

oluĢturulan parçanın üzerine uygulanmasında kullanılır. 

 

  Parçaya dikiĢ çizgisi uygula: DikiĢ çizgilerinin parça üzerine 

uygulanmasında kullanılır. 

 

  Aksesuar göster-gösterme: Kalıp üzerine uygulamıĢ aksesuarların görünür 

veya görünmez olmasında kullanılır. 

 

 Bağcık göster- gösterme: Kalıp üzerine eklenmiĢ bağcık iplik Ģekillerinin 

görünür veya görünmez olması için kullanılır. 

 

 Çizimi kontrol: Kalıbın üzerine yapılan çizgilerden istenen çizginin görünür 

veya görünmez olmasında kullanılır. 

 

 Parça oluĢtur: Çizgilerin parça hâline getirilmesinde kullanılır. 

 

 Delik oluĢtur: Parça üzerine delik oluĢturulmasında kullanılır. 
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 Baskılı delme oluĢtur: Parça üzerine çizim programında bulunan Ģekiller 

kullanılarak deliklerin oluĢturulmasında kullanılır. 

 

 Parçaya dikiĢ uygula: Parça üzerine dikiĢ çizgisi uygulamasında kullanılır. 

 

 Yükselt-alçalt: Seçilen çizginin tamamının aĢağı veya yukarı yönde 

hareket ettirilmesinde kullanılır. 

 

 Aksesuar çubuğu: Hazırlanan modelin üzerine aksesuar parçaları eklenmesi 

için kullanılır. 

 

 Bölme: Seçilen çizginin istenen yerlerden bölünmesinde kullanılır. 

 

 Gösterme: Seçilen parçanın görünmez olması için kullanılır. 

 

 Göster: Görünmez yapılan parçaların tekrar görünür yapılması için kullanılır. 

 

 Özellikleri kopyala: Parçanın özelliklerinin kopyalanıp baĢka parça üzerine 

aktarılmasında kullanılır. 

 

 Doku özellikleri: Seçilen parçanın doku özelliklerinin değiĢtirilmesi için 

kullanılır. 

 

1.3. Fare TuĢlarının Tanıtılması 
 

Çizimin düzgünlüğü fare kullanımı ile ilgilidir. Bu yüzden fare özellikleri iyi bilinmeli 

ve buna göre kullanılmalıdır. Fare sağ tuĢ, sol tuĢ ve tekerlek ismi verilen üç parçası sayesinde 

görevini yapar. Resim 1.1’de gösterilmiĢtir. Bu parçaların iĢlevleri aĢağıda anlatılmıĢtır. 
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1.3.1. Sol TuĢ 

 

Asıl görevi seçme ve çizimdir. Bu tuĢa her tıklamada çizimi istenen Ģekilde devam 

ettirir. Çizgilerin seçilmesini sağlar. Klavyeden “Ctrl” tuĢu ile birlikte kullanılırsa birden çok 

çizginin seçilmesini sağlar. Çizgilerin seçilmiĢ olduğu, çizgi renginin beyaz olmasından 

anlaĢılır. 

 

1.3.2. Sağ TuĢ 

 

Onaylama tuĢudur. Yapılan iĢlemlerin sonunda iĢlemlerin onaylanması için kullanılır. 

Çizim ekranında sağ tuĢa tıklandığında çizimin özellikleriyle ilgili düzenlemelerin 

yapılabileceği bir menü açılır. 

 

1.3.3. Tekerlek 

 

Tekerleğe basılı tutulurken fare hareket ettirilirse üzerinde iĢlem yapılan kalıbın 

istenilen yönde döndürülmesini sağlar. Klavyeden “Ctrl” tuĢu ve tekerlek basılı tutulurken 

fare hareket ettirilirse kalıbı büyütüp küçülterek çizgilerin daha net görülebilmesi için büyüteç 

görevi yapar. Klavyeden Shift () tuĢu ve tekerleğe basılı tutularak kullanılırsa ekrandaki 

kalıbın sağa-sola veya aĢağı-yukarı yönde hareket ettirilebilmesini sağlar. 

 

 

Resim 1.1: Fare 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Üç boyutlu mekanik tarayıcıyla kalıbı giriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bilgisayarı açınız. 

 Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz. 

 Klavye, fare, tarayıcı, tablet bağlantılarını 

kontrol ediniz. 

 Paket programı açınız. 

 Masaüstü ekranındaki çizim programı 

simgesini fare sol tuĢu ile çift tıklayarak 

açınız. 

 Menüdeki komutları kullanınız. 

 Menülerin Ġngilizce ve Türkçe isimlerini 

öğreniniz. 

 Menülerin görevlerini ve kullanıĢ 

biçimini öğreniniz. 

 Geometrik çizim komutlarını kullanınız. 
 Geometrik çizim komutlarının kullanıĢ 

biçimini öğreniniz. 

 Fare ve klavyeyi kullanınız. 

 Fare tuĢlarının görevlerini ve kullanıĢ 

biçimlerini öğrenip alıĢtırmalar yapınız. 

 Çizim sırasında çoklu seçim için fare ile 

birlikte klavyeden Ctrl tuĢunu kullanınız. 

 Araçlar menüsü komutlarını kullanınız. 

 Araçlar çubuğunda bulunan simgeleri 

öğreniniz. 

 Simgelerin görevlerini ve kullanılıĢ 

biçimlerini öğreniniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgisayar elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

2. Klavye, fare bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

3. Çizim programını açtınız mı?   

4. ÇalıĢacağınız uygun kalıbı seçip ekrana aktardınız mı?   

5. Ekrandaki kalıbı rahat görülecek Ģekilde büyüttünüz mü?   

 

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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (   ) Fare tekerlek parçasına basılı tutularak hareket ettirilirse ekrandaki kalıp sağa sola 

kaydırılır. 

2. (   ) Klavyeden Ctrl tuĢu basılı iken fare sol tuĢu tıklanarak çoklu seçim yapılır. 

3. (   )  simgesi seçilen çizgilerin aynalanmasında kullanılır. 

4. (   ) Bir çizginin istenen mesafede benzerini oluĢturmak için aynalama (mirror) 

kullanılır.   

5. (   ) Çizim sırasında kısa kalmıĢ çizgi; operasyonlar menüsünden uzatma (extend) ile 

uzatılır. 

6. (   ) Klavyedeki Ctrl tuĢu ve tekerlek basılı tutulurken fare hareket ettirilirse kalıbın 

büyüyüp küçüldüğü (zoom) görülür. 

7. (   )  simgesi parça oluĢturmada kullanılır. 

 

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 

 
 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında bilgisayar 

ortamında ıstampa hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araĢtırarak bilgisayar ortamında ıstampa 

yapım iĢlemlerini gözlemleyip edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

2. MODEL ÇĠZGĠLERĠNĠ GĠRME 
 

2.1. Model Çizimi 
 

Model hazırlamaya dosya menüsünden çalıĢılacak kalıbın seçimiyle baĢlanır. Çizim 

yapılırken fare tuĢlarını doğru ve hızlı kullanabilmek çok önemlidir. Kalıp 360˚ her yöne 

döndürülebildiğinden yapılan çizim her açıdan görülebilir. Çizim alanının üst ve sol kenarında 

bulunan çizim araç çubuğu simgeleri çalıĢana hızlı iĢlem yapabilme fırsatı vermektedir. 

 

Çizim:  simgesi tıklanıp arka yüksekliği belirten noktanın biraz üst kısmından 

fare sol tuĢu ile çizime baĢlanır. Çizim sol tuĢ ile devam ettirilir çizginin bitiminde sağ tuĢ ile 

iĢlem tamamlanır. ġekil 2.1’de gösterilmiĢtir. Parçayı oluĢturacak diğer çizgiler de aynı 

Ģekilde çizilir. ġekil 2.2, 2.3, 2.4, 2.5’te gösterilmiĢtir. Model, çizimi yapan kiĢinin isteklerine 

göre Ģekillenir. Çizim sırasında çizgilerde görülen bozukluklarda düzeltilecek çizgi seçilir. 

Çizginin üzerindeki noktalardan fare sol tuĢuyla tutularak istenen düzeltmeler yapılabilir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.1: Kalıp üzerinde çizim iĢlemi 

    

ġekil 2.2: Kalıp üzerine çizim iĢlemi   ġekil 2.3: Kalıp üzerine çizim iĢlemi 

  

ġekil 2.4: Kalıp üzerine çizim iĢlemi  

  

ġekil 2.5: Kalıp üzerine çizim iĢlemi 
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Türev çizgi (ofset): Seçilen çizginin belirtilen aralık miktarına göre aynısını yapar. 

Önce türevi yapılacak çizgi seçilir.  simgesi tıklanıp açılan menüye istenen aralık 

miktarı verilir. Fare sol tuĢu ile seçilen çizginin sağ veya sol tarafında tıklanıp iĢlem 

tamamlanır. ġekil 2.6 ve 2.7’de gösterilmiĢtir. 

  

ġekil 2.6: Türevi yapılacak çizgi  ġekil 2.7: Türevi yapilmiĢ çizg 

 

Baskılı delme (Punches): Çok değiĢik Ģekillerin kalıp üzerine delik olarak 

aktarılmasında kullanılır. Önce deliklerin yapılacağı çizgi seçilir.  simgesi tıklanıp 

açılan menüden uygulanacak Ģekil seçilir. ġekil 2.8’de gösterilmiĢtir. Operasyonlar 

(operations) menüsünden baskılı delme (punches) tıklanır. Açılan menüye kaç tane olacağı 

veya aralık miktarı gibi değerler verilip onaylanarak iĢlem tamamlanır. ġekil 2.9’da 1 ve 2 

numara ile iki farklı delik uygulaması gösterilmiĢtir. Bu uygulamalar iki çizgiye de ayrı ayrı 

uygulanmıĢtır. 

 

 

ġekil 2.8: Aksesuarlar menüsü 
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ġekil 2.9: Çizgi üzerine baskılı deliklerin uygulanması 

 

Aynalama (Simetrik): Kalıbın iç veya dıĢ tarafına yapılan çizimin kalıbın diğer 

tarafına da aktarılması için kullanılır. Böylece diğer tarafa çizim yaparak vakit kaybedilmesi 

ve çizimin yanlıĢ olması önlenmiĢ olur. Aynalama (simetrik) iĢlemi Ģu Ģekilde yapılır: Önce 

fare sol tuĢu ile aynalaması yapılacak çizgiler seçilir. Birden çok çizgi seçmek için klavyeden 

Ctrl tuĢu ile fare sol tuĢu birlikte kullanılır.  simgesi tıklanınca seçilen çizgilerin 

aynalandığı görülür. ġekil 2.10’da gösterilmiĢtir. 
 

 

ġekil 2.10: Aynalama iĢleminin uygulanması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Kalıbın üzerine çizim yaparak parça oluĢturunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çizimi kalıp üzerindeki referans 

noktalarına dikkat ederek yapınız. 

 Çizim komutlarını öğreniniz. 

 Fare ve klavye tuĢlarının görevini 

öğreniniz. 

 Hatalı çizgileri düzeltiniz. 

 Hatalı çizgileri, çizgiyi seçtikten sonra 

çizgi üzerindeki noktalardan fare sol tuĢu 

ile tutarak düzeltiniz. 

 Menüdeki komutları kullanınız. 

 Menülerin Ġngilizce ve Türkçe isimlerini 

öğreniniz. 

 Menülerin görevlerini ve kullanılıĢ 

biçimlerini öğreniniz. 

 Doğru ve hızlı çizim için aynalama 

iĢlemini doğru yapınız. 

 Aynalama iĢlemi için fare ve araç 

çubuğunu kullanınız. 

 Fare ve klavyeyi kullanınız. 

 Fare tuĢlarının görevlerini ve kullanıĢ 

biçimlerini öğrenip alıĢtırmalar yapınız. 

 Çizim sırasında çoklu seçim için fare ile 

birlikte klavyeden Ctrl tuĢunu kullanınız. 

 Araçlar menüsü komutlarını kullanınız. 

 Araçlar çubuğunda bulunan simgeleri 

öğreniniz. 

 Simgelerin görevlerini ve kullanılıĢ 

biçimlerini öğreniniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgisayar elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?   

2. Klavye, fare bağlantılarını kontrol ettiniz mi?     

3. Çizim programını açtınız mı?   

4. ÇalıĢacağınız uygun kalıbı seçip ekrana aktardınız mı?   

5. Ekrandaki kalıbı rahat görülebilecek Ģekilde büyüttünüz mü?   

 

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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   )  simgesi seçilen kalıbın üzerine çizim yapmak için kullanılır. 

2. (   ) Yapılan çizgilerdeki hatalar, çizgi seçilip üzerine nokta ekleyerek yapılır. 

3. (   ) Kalıbın yarısına çizim yapılıp diğer tarafına simetriği  simgesi ile yapılır. 

4. (   ) Baskılı delik, uygulama yapılacak çizgi ve “Parça” menüsünden baskılı delme 

seçilerek yapılır. 

5. (   ) Seçilen çizginin belirlenen aralık miktarına göre benzerini yapmak için  

simgesi kullanılır. 

 

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–3 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında bilgisayar 

ortamında üç boyutlu değiĢik modeller hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araĢtırarak bilgisayar ortamında ıstampa 

yapım iĢlemlerini gözlemleyip edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

3. KATI MODEL OLUġTURMA 
 

3.1. Parça OluĢturma 
 

Kalıp üzerinde çizim iĢlemleri tamamlandıktan sonra bu çizgilere göre parçaların 

oluĢturulmasına baĢlanır. Genel olarak parça oluĢturulması Ģu Ģekilde yapılır:   simgesi 

tıklanıp fare sol tuĢu ile oluĢturulacak parçanın bütün çizgileri sırasıyla seçilir. Sonra seçilen 

çizgilerin içindeki alanda fare sağ tuĢu tıklanıp açılan menüden parça oluĢtur, (finish part) 

seçilerek iĢlem tamamlanır. Parça oluĢturma iĢlemi her parça için ayrı ayrı yapılmaktadır. 

  

ġekil 3.1: Parça oluĢturmak için  ġekil 3.2: Parçanın oluĢturulmuĢ hâli 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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OluĢturulmuĢ parçanın malzeme, renk gibi özelliklerini değiĢtirmek için “Parça” seçilir, 

fare sağ tuĢla tıklanır. Resim 3,1’deki menü açılır. Menüden gerekli değiĢiklikler yapılıp 

onaylanır. Özelikleri değiĢtirilen parçanın görünümü ġekil 3,3’te gösterilmiĢtir. 

 

 

Resim 3.1: Parça özelikleri menüsü 

 

 

ġekil 3.3: Parça özelliklerini değiĢtirme uygulaması 
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ġekil 3.4 ve 3.5’te parça oluĢturma gösterilmiĢtir. Burada dikkat edilmesi gereken 

oluĢturulması istenen parçanın çizgilerinin sırasıyla seçilmesidir. Öncelikle  simgesi 

tıklanır. Sonra sırasıyla çizgiler fare sol tuĢu ile tıklanır. Çizgilerin hepsi seçildikten sonra 

çizgilerin kapattığı alanın içinde fare sağ tuĢu tıklanır. Açılan menüden parça oluĢtur (finish 

part) tıklanır. 

 

 

ġekil 3.4: Parça oluĢturulması için çizgilerin seçimi 

 

 

ġekil 3.5: Parçanın oluĢturulmuĢ hâli 



 

 27  

3.2. Parçalar Üzerinde ĠĢlem Yapma 
 

Çizim aĢamasında veya parçalar oluĢturulduktan sonra ayakkabının görünümünü 

tamamlayacak değiĢik baskılı delikler yapılabilir. 

 

Baskılı delik uygulaması: Parçaların üzerine bilgisayarın hafızasında bulunan değiĢik 

geometrik Ģekillerin uygulanmasında kullanılır. Uygulama Ģu Ģekilde yapılır:  simgesi 

tıklanarak geometrik Ģekiller ekrana getirilir. Ekrana gelen Ģekillerden istenen, fare sol tuĢu ile 

seçilir. Seçilen Ģekil yeĢil renkli çerçeve içinde görülmektedir. Ayrıca seçilen Ģekil üzerinde 

fare sağ tuĢu ile tıklanıp Ģeklin ölçüleri büyütülüp küçültülebilir. Resim 3.2’de gösterilmiĢtir. 

 

 

Resim 3.2: Aksesuarlar menüsü 

 

Baskılı delik Ģekillerin yapılacağı çizgi seçilir. Operasyonlar (operations) menüsünden 

baskılı delikler (punches) tıklanır. Açılan menüden delik sayısı (number of items) seçilip 

istenen sayı belirtilir. ġekil 3.6’da 1 nu.lı çizgi üzerine 4 adet yıldız Ģeklinin uygulanmıĢ hâli 

görülmektedir. 

 

 

ġekil 3.6: Baskılı delik uygulaması 
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ġekil 3.6’da görülen 1 nu.lı çizgi üzerine yapılan yıldız Ģekillerinin parça üzerinde delik 

Ģekline getirilmesi ise Ģu Ģekilde yapılır:  simgesi tıklanır. Yıldız Ģekilleri seçilir. ġekil 

3.7’de gösterilmiĢtir. Daha sonra  simgesi tıklanarak oluĢturulan parçalar görünür hâle 

getirilir. Parça üzerinde fare sağ tuĢu tıklanır. Açılan menüden baskılı delik bitir (finish 

punch) tıklanarak iĢlem tamamlanır. ġekil 3.8’de gösterilmiĢtir. 

  

ġekil 3.7: Baskılı delik Ģeklinin seçilmesi   ġekil 3.8: Baskılı deliğin tamamlanmıĢ hâli 

 

Parçalar üzerinde değiĢik Ģekillerde boĢluk oluĢturulması: Parçaların üzerine 

istenen Ģekillerde boĢlukların yapılması iĢleminde kullanılır. ġekil 3.9’da 1 nu.lı alanın 

boĢaltılmıĢ olduğu görülmektedir. 

 

 

ġekil 3.9: Çizim üzerinde boĢluk uygulaması 
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 Uygulamanın yapılıĢı Ģu Ģekildedir: Öncelikle kalıbın üzerine ġekil 3.10’da 

görüldüğü gibi çizim yapılır. 

 

 

ġekil 3.10: BoĢluk oluĢturulacak çizgilerin çizilmesi 

 

 

ġekil 3.11: Parçanın oluĢturulması 

 

 simgesi tıklanıp parça oluĢturma iĢlemi gerçekleĢtirilir. ġekil 3.11’de 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 3.12: BoĢluk uygulaması için çizgilerin seçilmesi 

 

 simgesi tıklanıp sadece kalıbın üzerindeki çizgilerin görünmesi sağlanır.  

simgesi tıklanıp boĢluk oluĢturulacak çizgiler sırasıyla seçilir. ġekil 3.12’de gösterilmiĢtir. 

 simgesi tıklanıp oluĢturulmuĢ olan parçanın görünür olması sağlanır. Parçanın üzerinde 

fare sağ tuĢu tıklanıp açılan menüden boĢluğu bitir (finish hole) tıklanıp iĢlem tamamlanır. 

ġekil 3.13’te gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3.13: BoĢluk uygulamasının tamamlanmıĢ hâli 
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Parça üzerine dikiĢ uygulaması 

 

ġekil 3.14: DikiĢ uygulaması 

Öncelikle dikiĢ uygulaması yapılacak parça fare sol tuĢu ile seçilir.  simgesi 

tıklanır veya parçalar (parts) menüsünden dikiĢ çizgisi oluĢtur (create stitch line) tıklanır. Bu 

iĢlemler yapıldıktan sonra çizim alanında ġekil 3.15’teki menü ekrana gelir. 

 

ġekil 3.15: DikiĢ uygulama menüsü 
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ġekil 3.16: DikiĢ uygulanacak kenarların seçimi 

Parçanın hangi kenarlarına dikiĢ çizgisi uygulanacaksa bu menüden seçilir. Menüde 

görülen 1 rakamları dikiĢlerin kenarlara olan aralık miktarını belirtmektedir. Kalınlık değeri 

dist (all) ile değiĢtirilebilmektedir. Ayarlamalardan sonra menüde görülen önce uygula (apply) 

sonra bitir (finish) tuĢlarına tıklanarak iĢlem tamamlanır. ġekil 3.17’de gösterilmiĢtir.  

 

 

ġekil 3.17: Birden fazla dikiĢ çizgisi oluĢturulma ayarları 
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ġekil 3.18: Birden fazla dikiĢ uygulamasının tamamlanmıĢ hâli 

 

 

ġekil 3.19: OluĢturulan çizgilerin parçalar üzerinde görünümü 

 

Aksesuar eklenmesi 

 

Hazırlanan modellerin üzerine programda bulunan aksesuarlardan veya çizimi yapan 

kiĢinin hazırlamıĢ olduğu değiĢik aksesuarlar istenilen yerlere eklenerek modelin bütünlüğü 

sağlanmıĢ olur.  simgesi tıklanırsa Ģekil 3.21’de görülen menü ekrana gelir. Bu menüden 

istenen aksesuar seçilir. Menüdeki yer (place) simgesine tıklanıp aksesuarın kalıp üzerindeki 

yeri fare yardımıyla ayarlanır. 
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Resim 3.3: Aksesuarlar menüsü 

 

Aksesuar üzerinde değiĢiklik yapılmak istenirse fare sağ tuĢu ile aksesuar seçilir. Açılan 

menüden özellikler (properties) tıklanır ve ekrana Resim 3.4 ve 3.5’teki nesne özellikleri 

(object properties) gelir. Bu menüden aksesuarın rengi, malzemesi, ölçüleri, kalıp üzerindeki 

duruĢ açısı gibi özellikleri belirlenir. 

   
ġekil 3.20: Aksesuarın ayarlanması   ġekil 3.21: Aksesuar renginin değiĢtirilmesi 

 

  
 

Resim 3.4: Aksesuar malzemesinin seçimi  Resim 3.5: Aksesuar ölçülerinin belirlenmesi 

ġekil 3.26’da görülen araçlar menüsünde bulunan tuĢlar model üzerindeki seçilen 

aksesuarın kalıbın üzerinde aĢağı veya yukarı yönde ettirilmesinde kullanılır. Aksesuar 

seçildikten sonra bu tuĢlar kullanılarak aksesuarın istenen yönde hareketi sağlanır. ġekil 3.22 

ve 3.23’te gösterilmiĢtir. 
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Resim 3.6: Araçlar menüsü 

 

 

ġekil 3.22: Kaba modelleme 

 

 

ġekil 3.23: Kaba modellemede renk uyumu 
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Bağcık deliği ve bağcık yapılması: Bağcık deliği yapılması için önce  simgesi 

tıklanır. Açılan menüden bağcık deliğinin Ģekli tespit edilir. Resim 3. 7’de gösterilmiĢtir. 

Bağcık deliği uygulaması yapılacak çizgi seçilir. Operasyonlar (operations) menüsünden 

baskılı delik (punches) seçilir. Çizgi üzerine kaç adet baskılı delik yapılacağı sayısı belirtilip 

onaylanır. ġekil 3.24’te 2 nu.lı görülen 4 adet baskılı delikler uygulamanın tamamlanmıĢ 

hâlidir. Bağcıklar için uygulama yapılmadan önce ġekil 3.24’te  1 numara ile gösterilen 

çizgiler çizilir. Çizgiler seçildikten sonra operasyonlar (operations) menüsünden bağcık (pipe) 

seçilip onaylanarak tamamlanır. Bağcıkların tamamlanmıĢ hâli ġekil 3.25’te gösterilmiĢtir. 

 

 

Resim 3.7: Bağcık deliği için Ģekil seçimi 

 

 

ġekil 3.24: Bağcık deliği ve bağcıkların yapılıĢı 
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ġekil 3.25: OluĢturulmuĢ bağcık ve bağcık delikleri 

 

3.3. Üç Boyutlu Kalıp ve Model Çizgilerini Ġki Boyutlu Programa 

Aktarma 
 

Üç boyutlu programda hazırlanan modelin ıstampa Ģeklinde hazırlanması için iki 

boyutlu programa aktarılması gerekir. Aktarma iĢlemi görünüm (wiew) menüsünden, saya 

görünümü (upper flattening) tıklanarak yapılır. ġekil 3.26’da gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 3.26: Modelin iki boyutlu programa aktarılmadan önce görünümü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bilgisayar ortamında ıstampa hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kalıp üzerinde yaptığınız çizime göre 

parçaları oluĢturunuz. 

 Parça oluĢturma komutlarını öğreniniz. 

 Fare ve klavye tuĢlarının görevini 

öğreniniz. 

 OluĢturduğunuz parçalar üzerinde 

düzeltme iĢlemlerini yapınız. 

 Hatalı çizgileri, çizgiyi seçtikten sonra 

çizgi üzerindeki noktalardan fare sol tuĢu 

ile tutarak düzeltiniz. 

 Menüdeki komutları kullanınız. 

 Menülerin Ġngilizce ve Türkçe isimlerini 

öğreniniz. 

 Menülerin görevlerini ve kullanılıĢ 

biçimlerini öğreniniz. 

 Gerekli yerlere uygun aksesuarlar 

ekleyiniz. 

 Kullanacağınız aksesuarları bilgisayardan 

seçebileceğiniz gibi programa siz de 

ekleyebilirsiniz. 

 Fare ve klavyeyi kullanınız. 

 Fare tuĢlarının görevlerini ve kullanılıĢ 

biçimlerini öğrenip alıĢtırmalar yapınız. 

 Çizim sırasında çoklu seçim için fare ile 

birlikte klavyeden “Ctrl” tuĢunu 

kullanınız. 

 Araçlar menüsü komutlarını kullanınız. 

 Araçlar çubuğunda bulunan simgeleri 

öğreniniz. 

 Simgelerin görevlerini ve kullanılıĢ 

biçimlerini öğreniniz. 

 Çizilen modeli iki boyutlu programa 

aktarınız. 

 Üç boyutlu programdan iki boyutlu 

programa aktarma komutunu öğreniniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Model çizimini kontrol ettiniz mi?   

2. OluĢturulan parçaları kontrol ettiniz mi?   

3. Kalıba uygun taban seçtiniz mi?   

4. Üç boyutlu çizim programından iki boyutlu çizim programına 

aktarmadan önce çizgilerin iki boyutlu görünüĢünü kontrol 

ettiniz mi? 

  

5. OluĢturulan modeli iki boyutlu çizim programına aktardınız 

mı? 
  

 

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. 



 

 40  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   )  simgesi parça oluĢturmada kullanılır. 

2. (   ) OluĢturulmuĢ parçanın rengi  simgesi tıklanıp değiĢtirilebilir. 

3. (   ) Baskılı delik oluĢturmak için  simgesi kullanılır. 

4. (   )  simgesi çizgilerin görünür yapılmasında kullanılır. 

5. (   )  simgesi aksesuar eklenmesinde kullanılır. 

6. (   ) Aksesuar üzerine fare sağ tuĢu tıklanıp açılan menüden değiĢtir seçilerek aksesuar 

özelikleri değiĢtirilebilir. 

7. (   ) Baskılı delik uygulanacak çizgi önce seçilir. Operasyonlar menüsünden baskılı 

delik seçilir. Baskılı delik sayısı belirtilip onaylanır. 

8. (   ) Bağcık oluĢturmak için çizgi seçilip parça oluĢtur menüsünden bağcık seçilip 

onaylanarak iĢlem 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Seçilen çizginin türevini yapmak için  simgesi kullanılır. 

2. (   ) Seçilen çizgilerin simetriğini yapmak için  simgesi kullanılır. 

3. (   ) Düz çizgi çizmek için  simgesi kullanılır. 

4. (   )  simgesi parça üzerine dikiĢ uygulamasında kullanılır. 

5. (   ) Shift tuĢu ile fare sol tuĢu birlikte kullanılarak çoklu çizgi seçimi yapılır. 

6. (   ) Fare sağ tuĢu onaylama tuĢudur. 

7. (   )  ekerleğe basılı tutularak fare sağa sola hareket ettirilince ekrandaki kalıbın istenen 

yönde hareket ettiği görülür. 

8. (   )  simgesi parça oluĢturmada kullanılır. 

9. (   ) Çizim sırasında çizgilerde görülen bozukluklarda düzeltilecek çizgi seçilir. Çizginin 

üzerindeki noktalardan fare sol tuĢuyla tutularak istenen düzeltmeler yapılabilir. 

10. (   ) Seçilen çizginin belirli aralık miktarında benzerini yapmak için aynalama  iĢlemi 

yapılır. 

11. (   )  simgesi bağcık yapımında kullanılır. 

12. (   ) Modele uygun aksesuar eklemek için  simgesi kullanılır. 

13. (   ) Modele eklenen aksesuarın özellikleri parça menüsünden özellikler tıklanarak 

değiĢtirilebilir. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bilgisayarın elektrik bağlantılarını kontrol ettiniz mi?    

2. Fare, klavye bağlantılarını kontrol ettiniz mi?    

3. Komutların Ġngilizce ve Türkçe karĢılıklarını öğrendiniz mi?   

4. Komutların uygulamasını yaptığınız alıĢtırmaların 

doğruluğunu kontrol ettiniz mi? 
  

5. Çizimleri kurallarına göre yaptınız mı?   

6. Parçaları oluĢturdunuz mu?   

7. OluĢturduğunuz parçaları kontrol ettiniz mi?   

8. Modele uygun aksesuarlar eklediniz mi?   

9. Parçalar üzerinde dikiĢ çizgilerini belirttiniz mi?   

10. Yapılan modeli üç boyutlu programdan iki boyutlu programa 

aktarıp kontrol ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

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

ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDĠRMEĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 YanlıĢ 
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