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AÇIKLAMALAR 
ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler İnşaat 

MODÜLÜN ADI El ile Yol Tamiratı 

MODÜLÜN TANIMI 

Balastlı üstyapılarda yol arazalarının tespit edilip önem 

sırasına göre tamiratlarının yapılmasıyla ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Demir Yolunda Hız modülünü başarmak 

YETERLİK Yolun el ile tamiratını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında kuralına uygun olarak yol 

üstyapısının bakım ve tamirini yapabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Yolun bakım ve tamiratını yapabileceksiniz. 

2. Yoldaki nivelman arızalarını tespit edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye ortamı 

Donanım: Kazma, kürek, kriko, bağlantı malzeme 

anahtarı, tebeşir, dever gabarisi, buraj kazması, bağlantı 

malzemesi, manivela, ray kancası, sentil, balyoz, tirfonez 

makinesi, çelikmetre 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  
 

Bu modül, Raylı Sistemler Teknolojisi alanında, balastlı üstyapıların bakım ve tamiri 

uygulamalarında kullanılmak amacı ile hazırlanmıştır.  
 

Bu modülün öğrenilmesinden sonra, sahip olduğunuz bilgi ve uygulama becerisi ile 

demir yolu üstyapılarında yol arızalarını tespit edebilecek yol bakım ve tamir usüllerini 

belirleyecek, tamiratı tekniğine uygun yapabileceksiniz.  
 

Ayrıca bu modülü başarmakla ortaya koyacağınız iş, sizin demiryolları bakım ve 

onarımı meslek dalında vazgeçilmezliğinizi gösterecektir. 
 

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği bu zamanda yol üstyapı arızalarının 

giderilmesi işlerini daha kolay yapabilmeniz için günümüzde geçerliliğini koruyan raylı 

sistem teknolojilerini ve malzemelerini takip etmeli, bununla ilgili araştırma çalışmalarında 

bulunmalısınız. 
 

Demir yolu taşımacılığına daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu zamanda demir yolu 

güvenliğine de büyük önem verilmektedir. Demir yollarının güvenli olabilmesi, yol 

güzergâhında teşkil edilen üstyapının bakım ve tamirinin kurallarına ve talimatlara uygun 

olarak yapılmasından geçmektedir.  
 

Demir yolu üstyapılarında yapılan yol bakımı ve tamiri çalışmaları ile ilgili bilgi ve 

becerileriniz ne kadar iyi ise demir yolu sektöründeki yeriniz o kadar sağlam olacaktır.  
 

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında demir yolu üstyapılarının kontrolü, 

bakımı ve tamiri uygulamalarını  yapabileceksiniz.   
 

 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 
 

 Üstyapının bakım ve tamir yöntem ve işlemleri nelerdir? Araştırınız.   

 Dresaj arızası nedir? Nasıl giderilir? Araştırınız.  

 Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

1. YOL TAMİRAT USULLERİ 
 

1.1. Demir Yolunun Bakım ve Onarım Yöntemleri 
 

Demir yolunun bakım ve onarımında kullanılan yöntemler, süreç açısından ve 

kullanılan araç gereçler açısından sınıflandırılabilir. 
 

1.1.1. Süreç Açısından Yol Bakım ve Onarım Yöntemleri 
 

1.1.1.1. Arama Yöntemi 
 

Demir yolu  üzerinde, özellikle gözlemsel yöntemlerle gerçekleştirilen kontrollerde 

belirlenmiş olan arızaların giderilmesidir. Bu yöntemde bir hat kesimindeki yolun tamamı ve 

tüm elemanları değil, sadece arızalı olan yol bölümünde arızanın durumuna göre arızaya 

neden olan elemanlarda bakım ve onarım gerçekleştirilmektedir. Örneğin kırık bir rayın 

belirlenmesi sonucu rayın değiştirilmesi veya kaynakla onarımının yapılması, çalışmakta 

zorlanan makasın yağlanması, kırık traverslerin değiştirilmesi, bir noktada oluşan düşüğün 

düzeltilmesi gibi. 
 

Arama yöntemi ile gerçekleştirilen bakım ve onarımlarda, yol kontrol makinelerinden 

elde edilen verilerden de yararlanılabilir. 
 

1.1.1.2. Revizyon Yöntemi 
 

Demir yolunda meydana gelen tekil arızaların dışında; belirli bir hat kesiminde oluşan 

sürekli ve düzenli arızaların giderilmesi veya yolda gerçekleştirilmesi gereken pozun 

gecikmesi nedeniyle yapılan yol üstyapısına ilişkin köklü bakım ve onarımlardır. Bu 

yöntemde bütün yol üstyapı malzemesi kontrol edilerek elden geçirilir. Küçük malzemeler 

sökülür, yağlanır ve tekrar yerlerine takılır, gerekenleri yenilenir. Ray başları, cebire içinde 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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kalan kısımları, ray gövde ve tabanları ile traversler gözden geçirilir. Eskileri yerine yenileri 

takılır, noksanları tamamlanır. Kırık ve çatlak kaynaklar ıslah edilir. Kısacası komple bakım 

yapılır. İşçilik ve malzeme masrafları çok yüksek olduğu için bu yöntem her zaman 

uygulanmaz. 
 

1.1.1.3. Poz Yöntemi 
 

Teknik açıdan ömrünü doldurmuş yol kesimlerinde yol üstyapı malzemelerinin 

yenilenmesi veya trafiğin niteliğinin değişmesi nedeniyle gereksinimleri karşılayamayan yol 

kesimlerinde yol standartlarının yükseltilmesi (dingil basıncının artırılması, hızın artırılması 

vb.) için yol altyapısının iyileştirilmesi ve üstyapı malzemelerinin tamamının yenilenmesi 

için gerçekleştirilen işlemlerdir. 
 

1.1.2. Kullanılan Araç-Gereç, İşçilik Açısından Yol Bakım ve Onarım 

Yöntemleri 
 

1.1.2.1. El ile Yol Bakımı ve Onarımı 
 

Küçük çaplı, tekil, düzenli olmayan demir yolu arızalarının giderilmesi veya yolun 

bakımı, işçiler tarafından küçük el aletleri, araçlar ve makinelerin kullanılması ile yapılabilir. 

Bu yöntemde; buraj kazması, kriko, manivela, ray kesme-delme, tirfonöz gibi alet ve 

araçlardan yoğun olarak yararlanılır. Büyük onarım ve bakımlarda zamanın uzaması ve 

maliyetin yükselmesi nedeniyle ekonomik ve verimli değildir. 
 

1.1.2.2. Makine ile Yol Bakım ve Onarımı 
 

Standartlara uygun demir yolu hattının gerçekleşmesi için, niteliksel olarak daha 

büyük bakım ve onarımların makineler ile gerçekleştirilmesi gereklidir. Makineli yol bakım 

ve onarımı daha ekonomik ve daha kalitelidir. Makineli yol tamirat modülllerinde bu konu 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 
 

1.2. El ile Yol Bakım ve Tamiri İşlem Basamakları 
 

El ile yol bakım ve tamiri yapan ekip ve postabaşı durumundaki sorumlu personel 

çalışma mahalline gittiklerinde o kesimdeki arızaları tespit edip aşağıda belirtilen arızalardan 

hangileri mevcutsa  aynı işi tekrar yapmamak için sıralamaya göre bakım ve tamirat 

yapmalıdır. Ancak zaman azlığı, işçi ve alet edevat yetersizliği gibi durumlarda acil olan 

işlerin bakım ve tamirini yapmalıdır. Kısa sürede aynı arızanın tekrar oluşmaması için 

gerekli tedbirleri almalıdır. 
 

Genel olarak yol bakım ve tamir işleri aşağıdaki sıraya göre yapılmalıdır: 
 

 Kontrol ve yapılacak işlerin tespiti 

 Ot temizliği 

 Yarma, hendek ve derivasyon temizliği (Altyapı dersinde anlatılacak.) 

 Balastın elenmesi ve tamamlanması 

 Travers ekeri ve aralık tanziminin kontrol ve bakımı  

 Ekartman kontrol ve bakımı  
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 Küçük malzemenin tamamlanması ve sıkılması 

 Yolun mihverine getirilmesi (dresaj) 

 Yolun kotuna getirilmesi (rölövaj)  

 Travers altlarındaki balastın sıkıştırılması (buraj) 

 Banket, şev ve hendeklerin tanzimi (reglaj) 
 

1.3. Ot Temizliği 
 

Ot temizliğinin amacı balastın ve diğer yol malzemesinin niteliğini ve ömrünü 

korumaktır. Otlu yol kesimlerinde düşük ve dresajlar iyi görülemez, ayrıca kurumuş otlar 

yangına neden olur. Bu bakımdan yolun otlardan temizlenmesi şarttır.  
 

Ot temizliği 3 şekilde yapılmaktadır. 
 

1.3.1. El ile Ot Temizliği  
 

İşçi gücü ile yapılan bu ot temizliğinin maliyeti yüksektir. Otların kökleri ile birlikte 

temizlenmesi gerekir. Kökler yerinde bırakılırsa toprak otun yeniden büyümesini sağlar ve 

balastı kirletir. Ot temizliği platform genişliğince yapılmalıdır. Yol içindeki otlar kazma ve 

çapa ile sökülmemeli, banketlerde ve çift yol aralarında temizlenip uzaklara atılmalıdır. 

Hendek ve şevlere atılmamalıdır. Ayrıca ahşap traverslerin, köprü azman ve tomruklarının 

istiflendiği sahalar ile patlayıcı ve parlayıcı madde depolarının etrafları da otlardan 

temizlenmelidir. Otların kökünden temizlenmesi için ot temizliği elle yapılmalıdır. 
 

1.3.2. Kimyasal Ot Temizliği  
 

Otları kurutacak bir kimyasal maddenin el (pulvarizatör yardımı) veya püskürtme 

makinesi (ilaçlama treni) kullanılarak otların üzerine püskürtülmesiyle yapılır. İlaçlamadan 

sonra kuruyan otlar elle toplanır.  
 

Bu ilaçlamada dikkat edilecek hususlar şunlardır: 
 

 Çevre kirliliği oluşturmayan kimyasal ilaç kullanılmalıdır. 

 Randıman alınabilmesi için otlar tohumlanmadan, rüzgârsız ve yağışsız 

havalarda ilaçlama yapılmalıdır. 

 Bu işlem yapılmadan önce zehirlenme gibi olaylar olmaması için halka duyuru 

yapılmalıdır. 

 İlaçlama esnasında yol kenarındaki ağaçlara ve ekili alanlara zarar 

verilmemelidir.   
 

1.3.3. Buhar ile Yakmak Suretiyle Ot Temizliği  
 

El ile ot temizliğinin pahalı ve zor olması, kimyasal ot temizliğinin çevre kirliliği 

yaratması açısından riskli olması nedeniyle buharla ot temizliği geliştirilmiştir. Bu sistemde 

otlar üzerine sıcak su buharı püskürtülerek otların kuruması sağlanmaktadır. Daha sonra 

kuruyan otlar elle temizlenir. 
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1.4. Balast Elenmesi 
 

Balast elemesinin amacı, travers mesnetlerini teşkil eden kalıplar arasındaki balastın 

sızdırma ve geçirme kabiliyetini yükseltmektir.  
 

Balastın içine toprak, çamur ve organik artıklar girdiğinde balast kirlenir. İstenilen 

geçirimlilik işini göremez, yolun esnekliği kalmaz, kışın platform donar ayrıca traversler 

kırılır, yol bozulur, metal malzeme oksidasyona uğrar.  
 

Platformdan gelen toz ve çamurun balasta karışmaması için platform üzerine balastın 

altına bir tabaka çakıllı kum, mıcır veya iri kum döşenmelidir. Özellikle çamurlu kesimlerin 

suyunun akıtılıp kuruduktan sonra balast elenmeli ve platform üzerine mıcır ve iri kum 

serilerek temiz balast verilmelidir. 
 

Yolda balast eleme çalışması yapılırken, travers altındaki kalıplar bozulmamalıdır. 

Ancak genel revizyonda travers altları da elenmelidir. Balast elemesinin randımanlı olarak 

yapılabilmesi için hava rüzgârsız olmalıdır. Ayrıca çok kurak olmaması gerekir. Travers 

aralığı elenirken travers altından 5 cm’den fazla aşağı inilmemelidir. 
 

Önce birinci aralık tamamen boşaltılmalıdır. Platformun eğimine dikkat edilmeli, eğim 

bozulmamalı ve platform seviyesinden aşağı inilmemelidir. İkinci aralıktaki balast kazma ile 

çapalandıktan sonra yaba ile alınmalıdır. Yabadaki balast iyice silkelenip temizlendikten 

sonra birinci aralığa temiz balast doldurulur. İkinci aralıktaki toprak ve yabancı maddeler 

dışarı atılır. Atıklar yarma şevine ve hendeğe atılmamalıdır. Diğer aralıklar da bu sıra ile 

elenir ve temizlenir. Travers başlarındaki balast, balast eteğine kadar tamamen alınmalıdır. 

Travers başları tam olarak açılmazsa orası bir havuz gibi travers aralarından gelen suyu 

toplamakta ve yapılan eleme hiçbir işe yaramamaktadır. Dolayısıyla elenen kesime travers 

başlarındaki balast etekleri de elenmelidir. Yolda travers üst seviyesinden fazla balast 

olmamalıdır. 
 

UKR’li yollarda eleme işi UKR yol bakım standartlarına göre yapılmalıdır. UKR’li 

yollarda eleme yaparken yan yana iki aradan fazla travers arası boşaltılmamalıdır. Contalı 

yollarda yan yana en fazla 4 travers arası boşaltılır. 
 

Contalı yollarda ray sıcaklığı optimum sıcaklığın (-20) +15 derece arasında çalışma 

yapılmalıdır. UKR’li yollarda; R1200 m (büyük) yarıçaplı kurplarda ve aliğmanlarda 

optimum sıcaklığın (-20) +10 derece arasında, R≤1200 m (eşit ve küçük) yarıçaplı kurplarda 

optimum sıcaklığın (-20) +5 derece arasında çalışma yapılmalıdır.  Acil durumlarda çalışma 

yapılırsa yola 30 ila 70 km/h arasında seyir kısıtlaması konulmalıdır. Seyir kısıtlaması 

50.000 ton yük geçtikten sonra kaldırılır. 
 

1.5. Küçük Malzeme Bakımı 
 

Yol bakımı sırasında küçük yol malzemesi gözden geçirilerek;  
 

 Cebireler sökülmeli yanakları silinmeli iç yüzeydeki paslar temizlenmeli raylara 

temas eden yanaklar yağlanmalıdır. Cebirelerin; eğri, kambur, çatlak 

olmamasına dikkat edilmelidir. 



 

 7 

 Cebire blonları, yağlanmalı somun ve rondelalar temiz ve alıştırılmış olmalıdır.  

 Krapo, ergo ve travers blonları, yağlı ve alıştırılmış olmalı, gevşek olmamalı 

ekartmanı ve rayın aşağı yukarı oynama hareketlerini önleyecek şekilde 

olmalıdır. Rondela katları arasında 1,5 mm’lik (çeyrek tur geri alınarak) aralık 

kalacak şekilde sıkılmalıdır. HM travers tirfonları 200-220 niwton arası basınçla 

sıkıldığında (tirfonez tork ayarı) tirfon yataklarındaki plastik dübel dişleri 

bozulmaz. Bu şekildeki sıkmalarda gergi kıskacı tirfon yatağı ile ray tabanı 

arasında en az 5 mm’lik mesafe kalması sağlanır. 

 Tirfonlar, laçka olmamalıdır. Tirfon yuvalarındaki dişler bozulacak şekilde aşırı 

sıkılmamalıdır.  

 Ray altı seletleri eksik olmamalı ezilmiş olanlar değiştirilmelidir. 

 HM tipi K tipi yoldaki küçük malzemeler üzerinde balast olmamalıdır. Küçük 

malzemeler açıkta olmalıdır. Bağlantı malzemeleri oksitlenir özellikle HM tipi 

bağlantı malzemeleri elastik bir bağlantı sistemi olduğundan üzerleri balastla 

kaplı olursa elastikiyet kaybolabilir. 

 Noksan malzemeler tamamlanmalı, laçka olup çalışmayan malzemeler çalışır 

hâle getirilmelidir. Aksi takdirde diğer malzemeler de yıpranır. Yol bozulur. 

Küçük malzemeler sökülürken zorlanmamalı, yağlandıktan sonra sökülmelidir. 

Küçük malzeme bakımı ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılmalıdır. Bu gibi 

malzemeler pahalı ve zor temin edildiklerinden iyi bakılıp korunmalıdır.  

 Contalı yollarda ray sıcaklığı optimum sıcaklığın (-20) +15 derece arasında 

çalışma yapılmalıdır. UKR’li yollarda; R1200 m (büyük) yarıçaplı kurplarda 

ve aliğmanlarda optimum sıcaklığın (-20) +10 derece arasında, R≤1200 m (eşit 

ve küçük) yarıçaplı kurplarda optimum sıcaklığın (-20) +5 derece arasında 

çalışma yapılmalıdır.  Acil durumlarda çalışma yapılırsa yola 30 ila 70 km/h 

arasında seyir kısıtlaması konulmalıdır. Seyir kısıtlaması 50.000 ton yük 

geçtikten sonra kaldırılır. 
 

1.6. Yolun Mihverine Getirilmesi (Dresaj) 
 

Yolun mihverine getirilmesine dresaj, yolun sıcaktan “S” şeklindeki kaçmalarına ise 

flambaj denir. Doğru yollarda dresaj hatalarının giderilmesi nispeten kolaydır. Bir diziden 

dresaj çektirecek görevli rayı ayaklarının arasına alır ve en az 15- 20 m ilerisine bakar. 

Yolun esas doğrultusundan ayrılmış olduğu yerlerin tespitine çalışır. Bu işlem, güneş arkaya 

alınmak suretiyle yapılmalıdır. Aksi hâlde raylar parlar ve doğru bir tespit yapılamaz. Ayrıca 

önceden yoldaki düşüklükleri gidermekte hata ihtimalini ortadan kaldırır. Gözlemle yol 

istikametine (eksenine) getirilir. Bir diziden çekilen dresaj işlemi bittikten sonra karşı 

diziden de kontrolü yapılmalıdır. Yolun kaçma sebebi tespit edilip giderilmelidir. Genel 

olarak yatay kuvvetler, balastın eksik olması sebebiyle yolu ekseninden kaçırmaktadır. 

 

 Contalı yollarda ray sıcaklığı optimum sıcaklığın (-20) +15 derece arasında 

çalışma yapılmalıdır. UKR’li yollarda; R1200 m (büyük) yarıçaplı kurplarda 

ve aliğmanlarda optimum sıcaklığın (-20) +10 derece arasında, R≤1200 m (eşit 

ve küçük) yarıçaplı kurplarda optimum sıcaklığın (-20) +5 derece arasında 

çalışma yapılmalıdır.  Acil durumlarda çalışma yapılırsa yola 30 ila 70 km/h 
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arasında seyir kısıtlaması konulmalıdır. Seyir kısıtlaması 50.000 ton yük 

geçtikten sonra kaldırılır. 

 Dresaj yapılırken beton ve ahşap traverslerde dresajın yapılacağı istikamette 

travers başlarındaki balast açılmalıdır. 

 Demir traversli yolda ise dresajın yapılacağı istikamette traversin baş tarafı ve 

aksi taraftaki tırnağın geleceği kesimdeki balast iyice açılmalıdır. Tırnağın içi 

açılmaz ise yol kabarır.  

 Yol mihverine alındıktan sonra önce çekilen taraf travers tırnakları, daha sonra 

boşaltılmış olan tırnaklar sıkıştırılmalı ve tamir edilmelidir. 

 Yolda dresaj kademeli olarak alınmalı bir defada 50 mm’den fazla ripaj  

yapılmamalıdır. Toplam dresaj miktarı 200 mm’yi aşmamalıdır. 

 Ripaj sırasında rayların eğrilmemesi için asla tek noktadan dayanılmamalı, en 

az 3 kriko ile ripaj alınmalıdır. Manivelalar ile krikolara yardım edilmelidir. 

Kriko ve manivelalar çok yatık tatbik edilirse yol şişer. Kriko ve manivelalar 

mümkün olduğunca dik tutulmalıdır. 

 Dresaj yapıldıktan sonra açılan balast doldurulmalı travers baş tarafındaki balast 

tokmaklanmalıdır. 

 Yoldaki düşüklükler ilk bakışta dresaj hatası şeklinde görülebilir. Bu durum bizi 

aldatmamalıdır. Makineli tamiratlarda 50 mm’den fazla dresaj işlemi burajdan 

önce yapılmalıdır. 

 Kurplarda ufak kaçıklıklar gözle kolayca görülebilir. Fakat muntazam 

kaçıklıklar gözü aldatabilir. Düzgün görünen her kurbu düzgün olarak kabul 

edemeyiz. Kurplarda daima fleşler ölçülerek kontrol edilmelidir. Bir kurbun 

fleşleri baştan başa bozuksa hemen fleş ipiyle düzeltilmelidir. 

 Dresaj alırken ripajı yapılan yer direnç gösteriyor, kaymıyor ise önce yan 

tarafları bir miktar kaydırıldıktan sonra istenilen noktanın kaydırma işlemi 

yapılmalıdır. Fazla alınan dresajlarda contalardaki imbisatların sıkışması kontrol 

edilmelidir. 
 

Genel olarak kurpların parabolleri her iki baştan ayrı ayrı düzeltilir. Bundan sonra iki 

PF arasındaki kurp fleşleri ölçülüp ortalama fleş bulunur. Kurp bu ortalama fleşe göre 

düzeltilir. Dresaj yapılacak yerde aplikasyon kazığı varsa  her kazık karşısına isabet eden 

dresaj miktarı kadar yol çekilmek suretiyle eksenine getirilir ve iki kazık arası gözle 

düzeltilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Demir yolu üstyapılarının kontrolü, bakımı ve tamiri uygulamalarını  yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Gözlemsel yöntemlerle  hat üzerinde el ile yapılacak 

tamir yerlerini tespit ediniz. 

 Eldeki imkânlar ve yapılacak işe göre bakım 

yöntemini belirleyiniz.  

 Kontrol ve yapılacak işlerin tespitini yapınız.  

 Ot temizliğini yapınız. 

 Yarma, hendek ve derivasyon temizliği yapınız. 

 Balastın elenmesi ve tamamlanmasını sağlayınız. 

 Travers ekeri ve aralık tanziminin kontrol ve bakımını 

yapınız. 

 Ekartman kontrol bakımını yapınız. 

 Küçük malzemeleri tamamlayınız. 

 Küçük malzemeleri sıkıştırınız. 

 Yolu yatay eksenine getiriniz.  

 Yolu düşey eksenine getiriniz. 

 Travers altlarındaki balastı sıkıştırınız. 

 Banket, şev ve hendeklerin tanzimini yapınız. 

 Mesleğe uygun iş 

kıyafetinizi giyiniz.  

 Güvenlik önleminizi alınız. 

 Demir yolunun bakım ve 

onarım yöntemini 

imkanlarınıza doğrultusunda 

doğru şekilde belirleyiniz. 

 El ile yol bakım ve tamiri 

işlemlerini yaparken gerekli 

tedbirleri alınız. 

 Malzemelerin bakımını 

yapmayı unutmayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gözlemsel yöntemlerle hat üzerinde el ile yapılacak tamir yerlerini 

tespit ettiniz mi? 
  

2. Eldeki imkânlar ve yapılacak işe göre bakım yöntemini 

belirlediniz mi? 
  

3. Kontrol ve yapılacak işlerin tespitini yaptınız mı?    

4. Ot temizliğini yaptınız mı?   

5. Yarma, hendek ve derivasyon temizliği yaptınız mı?   

6. Balastın elenmesi ve tamamlanmasını sağladınız mı?   

7. Travers ekeri ve aralık tanziminin kontrol ve bakımı yaptınız mı?   

8. Ekartman kontrol ve bakımını yaptınız mı?   

9. Küçük malzemeleri tamamladınız mı?   

10. Küçük malzemeleri sıkıştırdınız mı?   

11. Yolu yatay eksenine getirdiniz mi?    

12. Yolun düşey eksenine getirdiniz mi?   

13. Travers altlarındaki balastı sıkıştırdınız mı?   

14. Banket, şev ve hendeklerin tanzimini yaptınız mı?   

15. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

16. Çalışma alanını tertipli-düzenli kullandınız mı?   

17. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

18. Zamanı iyi kullandınız mı?   

19. Çalışma alanını tertipli-düzenli bıraktınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (   ) UKR’li yollarda eleme işi UKR yol bakım standartlarına göre yapılmalıdır. 

UKR’li yollarda eleme yaparken yan yana  iki aradan fazla travers arası 

boşaltılmamalıdır. 

2. (   ) Contalı yollarda yan yana en fazla 5 travers arası boşaltılır. 

3. (   ) Ot temizliğinin amacı balastın ve diğer yol malzemesinin niteliğini ve ömrünü 

korumaktır. 

4. (   ) Demir yolu  üzerinde, özellikle gözlemsel yöntemlerle gerçekleştirilen 

kontrollerde belirlenmiş olan arızaların giderilmesine bakım denir. 

5. (   ) Contalı yollarda ray sıcaklığı optimum sıcaklığın (-20) +15 derece arasında 

çalışma yapılmalıdır. 

6. (   ) UKR’li yollarda R1200 m (büyük) yarıçaplı kurplarda ve aliğmanlarda optimum 

sıcaklığın (-20) +10 derece arasında çalışma yapılmamalıdır. R≤1200 m (eşit ve 

küçük) yarıçaplı kurplarda optimum sıcaklığın (-20) +5 derece arasında çalışma 

yapılmalıdır. 

7. (   ) UKR’li yollarda R≤9000 m (eşit ve küçük) yarıçaplı kurplarda optimum sıcaklığın 

(-20) +5 derece arasında çalışma yapılmalıdır.   

8. (   ) Acil durumlarda çalışma yapılırsa yola 30 ila 70 km/h arasında seyir kısıtlaması 

konulmalıdır.  

9. (   )  Seyir kısıtlaması 40.000 ton yük geçtikten sonra kaldırılır. 

10. (   ) UKR’li yollarda eleme işi UKR yol bakım standartlarına göre yapılmalıdır. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 
 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında demir yolu üstyapılarında oluşan 

nivelman arızalarının tespiti ve tamirini yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 
 

 Buraj nedir? Araştırınız. 

 Düşüklük çeşitleri ve nedenleri nelerdir? Araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız. 
 

2. YOLDAKİ NİVELMAN ARIZALARINI 

TESPİT ETMEK  
 

Yol arızaları töleranslarla değerlendirilir. Toleranslara aynı zamanda  eşik değerlerde 

denir. Avrupa normlarına göre hat geometrisi kalitesi değerlendirilirken eşik değerlerde üç 

düzey göz önüne alınmalıdır. 
 

 Güvenlik eşiği (SL) : Aşılması hâlinde kusurlar düzeltilinceye kadar max. Tren 

hızını düşürmek veya hattı işletmeye kapatmak şeklinde acil önlem alınması 

gereken değerdir. 
 

 Müdahale eşiği (IL) : Aşılması hâlinde bir sonraki ölçüme kadar güvenlik 

eşiğine varmadan düzeltici bakımı gerektiren değeri ifade eder. 
 

 Uyarı eşiği (AL) : Aşılması hâlinde hat geometrisi koşullarının düzenli-planlı 

bakım çalışmaları kapsamında analiz edilmesini ve dikkate alınmasını ifade 

eden değerdir. 
 

Bu değerler hızın bir fonksiyonu olarak verilir çünkü hız, hat  kalitesinin 

degerlendirilmesinde  önemli bir faktördür. 
 

Güvenlik ve müdahale eşikleri sadece münferit kusurlar için verilirken, uyarı eşiği 

münferit kusurlar ve standart sapmaların her ikisi için de verilir. 
 

2.1. Yolun Kotuna Getirilmesi (Rölövaj) 
 

Nivelman hatası veya düşüklerin giderilmesi işlemidir.  Yol kotunun bozulmaması, 

bozulduğu takdirde yolun kaldırılıp kotuna getirilmesi gerekir. Yol düşüklüğünün tamiratı 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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uzun zamana bırakılmamalıdır. Bırakıldığı takdirde ray ve cebireler eğileceğinden yol bir 

daha kolayca düzeltilemez. 
 

2.1.1. Yolda Düşüklüğü Meydana Getiren Sebepler 
 

 Platformun çürük olmasıdır. 

 Travers altı balastının az, çamurlu olması veya balast evsafının uygun 

olmamasıdır. 

 Çerçevedeki travers adedinin az olması veya kırık, çürük olmasıdır. 

 Dingil basıncının fazla olmasıdır. 

 Küçük bağlantı malzemesinin iyi sıkılmaması, aşınmış olması veya eksik 

olmasıdır. 

 Rayların eğri veya mantarının ezik olması, apleti, ondülasyon (ray mantarı üst 

yüzeyindeki dalgalı aşınmalar) olmasıdır. 
 

2.1.2. Yoldaki Düşüklük Çeşitleri ve Islahı 
 

 Aralıklı düşük: Bir yolda kısa mesafelerle yer yer oluşan seviye farklarına  

aralıklı  düşük denir. 
 

 Salgı düşük: Döşenmiş bir yolun daha uzun mesafesinin sürekli düşük 

olmasına denir. Salgı hâlindeki düşüklere yüksek dolgular ile platformun çürük 

olduğu sulu yarmalarda ve platformun dar ve balastın yetersiz olduğu hat 

kesimlerinde rastlanır. Bu düşüklükleri gözle tespit etmek mümkündür. 
 

 Gizli düşüklük: Normal durumda ray dizilerinde gözle görülür düşüklük 

görülemediği hâlde travers altlarının boş olması sebebiyle tren geçerken yolun 

bu kısımlarda oturup, tren geçtikten sonra normal duruma gelmesi hâline gizli 

düşüklük denir. Gizli düşük olan yerlerde ray ve travers tren geçerken 

körükleme yaparak balastı beyazlaştırır. 250 km/h hız yapılan bir yolda 

körükleme arızası bir gecede uzunlamasına 9 kat artar. Bu durumda körükleme 

arızası en kısa sürede ıslah edilmelidir. 
 

 Islahları: Düşüklüğe sebep olan çamurlu balastın elenmesi, yarmada biriken 

suların akıtılması, küçük malzemenin bakımının yapılıp sıkılmasından sonra 

düşüklük olan kesimlerde aplikasyon kazığı var ise yol,  kazığa göre kaldırılır. 

İki kazık arasındaki seviye farkı gözle alınır ve buraj tamiratı yapılır. Kurpta ise 

önce kurbun iç tarafındaki rayda yukarda anlatıldığı gibi düzeltme yapıldıktan 

sonra dış dizinin deveri verilir. Aplikasyon kazığı yok ise önce kaldırılacak 

dizideki yüksek noktalar tespit edilir. Bu noktalar arası yol seviyesine getirilir. 

Diğer dizi lata veya tesviye ruhu ile düzeltilen diziye ayarlanır. Doğru yolda her 

iki dizi aynı seviyededir. Kurpta dış ray dizisi dever kadar yüksektir.  
 

Tren durumları dikkate alınarak yol kademeli olarak kaldırılır. Bir defada azami 

kaldırma miktarı 50 mm’yi aşmamalıdır. Kaldırma miktarı 50 mm’yi geçiyor 

ise yol iki veya üç defada kaldırılır, her seferinde 50 mm’yi geçmemelidir. İki 

kaldırma arasında trenlerin geçerek yolun oturmasına zaman tanınmalıdır. Yol 

oturma yaptıktan sonra yeniden bir kademe daha kaldırılmalıdır.  
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Yolda yeterli balast yoksa önceden balast hazırlanmalıdır.  
 

Yol krikolar yardımıyla kaldırılır. Ray seviyeleri daima kontrol edilmeli, tesviye 

ruhu daima elde olmalıdır. Yol kaldırılan yerlerde birkaç defa buraja devam 

edilir. Bu şekilde traverslerin yatakları oluşturulur. 
 

Yolun eğiminin bozulmaması için rampa yukarı gidilerek yol kaldırılmalıdır. 

Yol ile sık sık oynanmamalı mümkün olduğunca oturmaya bırakılmalıdır. 
 

2.1.3. Yolun Kaldırılmasında Dikkat Edilecek Sıra 
 

Rölövaj, dresaj ve burajdan evvel; ot temizliği, küçük malzemenin tamamlanması ve 

sıkılması, travers ekerlerinin  düzeltilmesi gerekir. Bundan sonra doğru yolda önce  az 

bozulmuş (yüksek ray) dizi  düzeltilir sonra diğer dizi tesviye ruhu ile bu diziye ayarlanır. 

Kurpta ise dever kontrol edilir. Dever normal ise iç ray düzeltilir. Dış ray normal dever 

verilerek ayarlanır. Hatalı yol kaldırmalarında kaldırılan yol düşürülmelidir. 
 

Dever fazla ise dış raydaki düşüklükler alındıktan sonra iç ray dever kadar 

yükseltilmek suretiyle elle yol tamiratı yapılır. 
 

2.1.4. Zamanında Tamiri Yapılmayan Düşüklüklerin Meydana Getireceği  

Sakıncalar 
 

 Dresaj bozukluğu,  

 Raylarda aşınma ve eğilme, 

 Ahşap traversli yollarda ekartman bozukluğu,  

 Küçük bağlantı malzemelerinde aşınma ve kırılma, 

 Lokomotif ve vagonlarda yıpranma, 

 Traverslerde aşınma, 

 Trenlerin derayına sebep olur. 
 

2.1.5. Yol Tamiratına Esas Teşkil Eden Düşüklük Toleransları 
 

Ölçme boyu 

Süratler (km/h) 

40< V 60 60< V 80 80< V 100 V  100 

1 metre 4 mm 3 mm 2 mm l,5 mm 

3 metre 12 mm 9 mm 6 mm 4,5 mm 

Tablo 2.1: Hıza göre düşüklük değerleri 

Bu değerler yolda muhafaza edilmesi gerekli değerler olup yol tamiratına esas teşkil 

eder. 
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2.2. Travers Altlarının Sıkıştırılması (Buraj) 
 

Rayın dışında, traversin başına kadar 40-50 cm’lik kesim, rayın alt kesimi ve rayın iç 

tarafında yine 40 – 50 cmlik kesimdeki travers altını 5 cm derinlikte balastla doldurulup 

sıkıştırılmasına buraj denir. Terfi-tanzim-burajda; terfi: yolun kaldırılması, tanzim: dresajı 

düzeltme, buraj: sıkıştırma demektir. 
 

Buraj yapılırken rayın iki yanından 40 – 50 cm boyda traversin yanları açılır. Derinlik 

travers alt seviyesinden en çok 5 cm’dir. Travers altı balastları kazmanın sivri ucuyla 

gevşetilir. Kazmanın tokmaklı tarafı ile belirtilen kesim doldurup sıkıca çakılır. Daha sonra 

dengeli şekilde rayın içine ve dışına rastlayan kesimler çakılır. Travers orta kesimindeki 45 – 

50 cm’lik kesim balastla doldurulup biraz sıkıştırılır.  
 

Yol kaldırılırken bütün traversler yoklanmalıdır. Boş travers bırakılmamalıdır. 

Traversler aynı sıkılıkta çakılmalıdır. Traversler çapraz yani ekerli olmamalıdır. Buraj 

yapılırken traversler zedelenmemelidir. Özellikle beton traverslerin alt kesimindeki 

tırnakların kırılmaması için buraj kazmasının tokmaklı tarafı kullanılmamalı sadece sivri 

ucuyla çapa yapılmalıdır. Travers altına çok iri taşlar kama gibi çakılmamalıdır çünkü bu iri 

taşlar traverslerin kırılmalarına sebep olur. 
 

İdeal bir burajın bir traverste karşılıklı ikişer kişi olmak üzere dört kişi ile yapılması 

söylenir ise de iş kazasına sebebiyet vermesi ve çalışma alanının çok dar olması gibi 

sebeplerle iyi netice vermez. Burajı her rayda bir kişi olmak üzere bir traverste iki kişi buraj 

yapmalıdır. 
 

Bir traversin burajı daima tam olarak yapılmalıdır. Traversin bir tarafı buraj yapılmaz 

veya hafif yapılırsa o taraf dizi düşer, yol bozulur hatta traverslerde kırılmalar meydana gelir. 

Çapraz düşüklerde düşük olan dizideki travers altları sıkılandıktan sonra diğer dizi altıda 

kısmen oynayacağından burada da kontrol ve sıkılama yapılmalıdır.  Onun için her iki dizi 

ray altları ve yanları çok dengeli çakılmalıdır. Bir düşük kotuna getirilip buraj yapılınca 

etrafındaki traverslerde buraj yapılır. Balast nemli olursa buraj daha iyi tutar. Buraj yaparken 

kazmalar omuz hizasına kadar kalkar. 
 

Contalı yollarda ray sıcaklığı optimum sıcaklığın (-20) +15 derece arasında çalışma 

yapılmalıdır. UKR’li yollarda; R1200 m (büyük) yarıçaplı kurplarda ve aliğmanlarda 

optimum sıcaklığın (-20) +10 derece arasında, R≤1200 m (eşit ve küçük) yarıçaplı kurplarda 

optimum sıcaklığın (-20) +5 derece arasında çalışma yapılmalıdır.  Acil durumlarda çalışma 

yapılırsa yola 30 ila 70 km/h arasında seyir kısıtlaması konulmalıdır. Seyir kısıtlaması 

50.000 ton yük geçtikten sonra kaldırılır. 
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Şekil 2.1: Travers burajı esnasında işçilerin çalışma vaziyetleri 

Bir traversin burajı esnasında 4 işçinin çalışma vaziyetleri yukarıda gösterilmiştir. 

Krokide gösterilen traversler üzerindeki taralı kısımlar burajlanması gerekli olan kesimlerdir. 
 

2.3. Burulma ve Toleransları 
 

Yoldaki nivelman hatası, iki ray arasındaki seviye farkı ve gizli boşlukların tespiti ile 

değerlendirilen bir bozukluktur. Bir boji düzleminde 3 tekerin raya basıp, bir tekerin yoldaki 

nivelman hatası nedeniyle raya basmaması neticesi tekerin boşta kalıp tekrar raya basması 

esnasında ray mantarı üstüne veya ray dışına basarak deraya sebebiyet verebilecek 

düşüklüklere burulma denir. Yoldaki burulma hataları; 

 Tek taraflı düşüklükler, 

 Çapraz düşüklükler, 

Fazla dever rampa eğimleridir. Dever rampa eğimleri kontrolümüz altında bilerek 

verilen bir burulma çeşididir. Ancak hıza göre verilmesi gereken değerden fazla eğim olursa 

burulma nedeniyle deraylara neden olur. 
 

Ölçme boyu 
Süratler (km/h) 

40< V 60 60< V 80 80< V 100 100< V 120 V 120 

3 metre l5 mm l0,5 mm 9 mm 6 mm 4,5 mm 

3 m’de eğim 0.005 0,0035 0,003 0,002 0.0015 

Tablo 2.2: Hıza Göre Burulma Değerleri 

 

Hiçbir zaman metrede 0.005’ten fazla meyil teşkil eden burulmaya izin verilmez. Bu 

ölçüler yol bakımına esas teşkil eder. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Demir yolu üstyapılarında oluşan nivelman arızalarının tespiti ve tamirini 

yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Yoldaki nivelman arızalarını tespit 

ediniz. 

 Yolun kotuna getiriniz. 

 Travers altlarının sıkıştırılmasını 

yapınız.  

 Yoldaki burulmaları tespit ediniz. 

 Yoldaki düşüklük çeşitlerini tespit 

ediniz. 

 Burulma ve toleransları tespit ediniz. 

 Mesleğe uygun iş kıyafetinizi giyiniz.  

 Güvenlik önleminizi alınız. 

 Yoldaki düşüklük çeşidini doğru şekilde 

tespit ediniz. 

 Travers altlarının sıkıştırılması 

işleminde tedbirli olunuz. 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yoldaki nivelman arızalarını tespit ettiniz mi?   

2. Yolu kotuna getirdiniz mi?   

3. Travers altlarının sıkıştırılmasını yaptınız mı?    

4. Yoldaki burulmaları tespit ettiniz mi?   

5. Yoldaki düşüklük çeşitlerini tespit ettiniz mi?   

6. Burulma ve toleransları tespit ettiniz mi?   

7. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

8. Çalışma alanını tertipli-düzenli kullandınız mı?   

9. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

10. Zamanı iyi kullandınız mı?   

11. Çalışma alanını tertipli-düzenli bıraktınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Rölövaj, dresaj ve burajdan evvel; ot temizliği, küçük malzemenin tamamlanması 

ve sıkılması, travers ekerlerinin  düzeltilmesi gerekir. 

2. (   ) Yolda yeterli balast yoksa  çevredeki ufak taşlar toplanır. 

3. (   ) Tren durumları dikkate alınarak yol kademeli olarak kaldırılır. Bir defada azami 

kaldırma miktarı 100 mm’yi aşmamalıdır. 

4. (   ) Rayların eğri veya mantarının ezik olması, apleti, ondülasyon olması, gibi 

nedenler yolda düşüklük meydana getirir. 

5. (   ) (SL) :Aşılması hâlinde kusurlar düzeltilinceye kadar max. tren hızını düşürmek 

veya hattı işletmeye kapatmak şeklinde acil önlem alınması gereken güvenlik eşiği 

değeridir. 

6. (   ) (DL) aşılması hâlinde bir sonraki ölçüme kadar güvenlik eşiğine varmadan 

düzeltici bakımı gerektiren değeri  yolun değiştirilmesini ifade eder. 

7. (   ) (IL) : Aşılması hâlinde bir sonraki ölçüme kadar güvenlik eşiğine varmadan 

düzeltici bakımı gerektiren değeri müdahale eşiği ifade eder. 

8. (   ) (UR): Aşılması hâlinde bir sonraki ölçüme kadar güvenlik eşiğine varmadan 

düzeltici bakımı gerektiren değeri rayların sökmünü ifade eder. 

9. (   ) (AL) : Aşılması hâlinde hat geometrisi koşullarının düzenli-planlı bakım 

çalışmaları kapsamında analiz edilmesini ve dikkate alınmasını ifade eden uyarı eşiği 

değeridir. 

10. (   ) Bir yolda kısa mesafelerle yer yer oluşan seviye farklarına  aralıklı  düşük denir. 
 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Gözlemsel yöntemlerle  hat üzerinde el ile yapılacak tamir yerlerini 

tespit ettiniz mi? 

  

2. Eldeki imkânlara ve yapılacak işe göre bakım yöntemini belirlediniz 

mi? 

  

3. Kontrol ve yapılacak işlerin tespitini yaptınız mı?    

4. Ot temizliğini yaptınız mı?   

5. Yarma, hendek ve derivasyon temizliği yaptınız mı?   

6. Balastın elenmesi ve tamamlanmasını sağladınız mı?   

7. Travers ekeri ve aralık tanziminin kontrol ve bakımını yaptınız mı?   

8. Ekartman kontrol ve bakımını yaptınız mı?   

9. Küçük malzemeleri tamamladınız mı?   

10. Küçük malzemeleri sıkıştırdınız mı?   

11. Yolu yatay eksenine getirdiniz mi?    

12. Yolu düşey eksenine getirdiniz mi?   

13. Travers altlarındaki balastı sıkıştırdınız mı?   

14. Banket, şev ve hendeklerin tanzimini yaptınız mı?   

15. Yoldaki nivelman arızalarını tespit ettiniz mi?   

16. Yolu kotuna getirdiniz mi?   

17. Travers altlarının sıkıştırılmasını yaptınız mı?    

18. Yoldaki burulmaları tespit ettiniz mi?   

19. Yoldaki düşüklük çeşitlerini tespit ettiniz mi?   

20. Burulma ve toleransları tespit ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

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

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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