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AÇIKLAMALAR 
KOD 582YIM283 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Makine 

MODÜLÜN ADI Üçüncü Ray 

MODÜLÜN TANIMI 

Raylı sistem araçlarında elektrikli-elektronik yardımcı 

üniteler kullanımıyla ilgili temel bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32  

ÖN KOġUL 
Öğrencinin temel elektrik bilgisine sahip olması 

gerekmektedir. 

YETERLĠK 
Temel el ve güç aletlerinin kullanım amacını, güvenli 

kullanım için yöntem ve teknikleri öğrenmek  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında raylı sistemlerdeki üçüncü 

rayın bakımı ve onarımını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Üçüncü rayın enerjisini kesmeyi öğreneceksiniz. 

2. Üçüncü rayın bakımını yapabileceksiniz. 

3. Üçüncü ray genleĢme noktalarının bakımını 

yapabileceksiniz. 

4. Üçüncü rayın izalosyan elemanlarını 

kullanabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, iĢletmeler 

Donanım: Avometre, termometre, topraklama Ģalteri, 

termometre, kumpas, kriko, izalatörler 

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. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Demir yollarında araçları hareket ettirmek için çeĢitli güç kaynaklarından 

faydalanılmıĢtır.  Ġlk örneklerinde enerji kaynağı odun, kömür gibi yakıtlardı. Odun, kömür 

yakılmasıyla buhar elde ediliyor ve araçların hareket etmesi sağlanıyordu. Ġçten yanmalı 

dizel motorların keĢfiyle enerji kaynağı olarak petrol türevleri kullanılmaya baĢlandı. 

Günümüzde ise elektrik motorlarının sahip olduğu ayrıcalıklardan dolayı elektrik enerjisi 

kullanılmaktadır. Bunun yanında Japonya’da manyetik enerji ile hareket eden yüksek hızlı 

araçların denemeleri sürmektedir. 

 

Günümüz itibarıyla ülkemizdeki araçların büyük bir kısmı elektrikle çalıĢmaktadır. 

Elektrik enerjisi ile çalıĢan bu araçlar enerjilerini, demir yolu boyunca döĢenmiĢ gerilim 

hatlarından temin eder. 

 

Demir yolları boyunca uzanmıĢ bu gerilim hatları iki çeĢittir. Bunlardan ilki daha çok 

Ģehirler arası demir yollarında kullanılan ve direkler vasıtasıyla trenin üzerinde seyreden 

havai hat (katener) tır. Diğeri ise genellikle Ģehir içi hatlarda kullanılan ve raylardan birinin 

hemen dıĢ tarafında bulanan üçüncü bir raydan oluĢan hattır. Bu iletim hattına üçüncü ray 

hattı denir.  

 

Bu modülümüzde üçüncü raylar hakkında bilgi edinecek ve kazandığınız becerilerle 

üçüncü rayın bakım ve onarımını yapabileceksiniz. Günümüzde ülkemizde Ankara, Ġzmir ve 

Ġstanbul metrolarında üçüncü ray tekniği kullanılmaktadır.  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1  
 

 

Uygun ortam sağlandığında üçüncü rayın enerjisini kesebilecek ve üçüncü rayı 

çalıĢmaya hazır hâle getirebileceksiniz.  

 

  

 

 Elektrik çarpmasının insan üzerindeki etkileri nelerdir? AraĢtırınız. 

 Elektrik akımına kapılan insanlara yapılacak ilk müdaheleler nelerdir? Ġnternet 

ortamından ve okulunuzdaki elektrik elektonik alanı öğretmenlerinden 

faydalanarak araĢtırınız. 

 

1. ÜÇÜNCÜ RAYIN TOPRAKLANMASI 
 

Üçüncü ray hatlarının en büyük olumsuzluklarının baĢında yolcu ve çalıĢanların can 

güvenliğine getirdiği riskler yer almaktadır. Çünkü üçüncü ray hattının üzerinde 750 V’de 

gerilim bulunmaktadır. Dolayısıyla yüksek gerilim hatlarında alınan önlemlerin burada da 

alınması gerekir.   

Ġnsan vücudundan geçen elektrik akımı ağır iç yanıklara, kalp durmasına neden 

olmaktadır. Özellikle yüksek gerilim hattı çarpılmaları iç organlarda yüksek akımların 

geçmesi sonucu iç organların yanmasına nihayetinde ise feci Ģekilde can kaybına neden 

olmaktadır.  

Yüksek gerilim hatlarında çalıĢanların ölüm tehlikesi ile karĢı karĢıya kalmamaları 

için öncelikle tüm tedbirleri almaları ve son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Bir çeĢit 

yüksek gerilim hattı olan üçüncü rayların da haftalık, aylık, yıllık ve beĢ yıllık bakımları 

vardır. Gerek bu bakımların yapılmasından önce gerekse raylarda karĢılaĢılabilecek 

arızaların onarımından önce üçüncü rayın mutlak süretle enerjisinin kesilmesi ardından da 

topraklanması gerekmektedir.  
 

1.1. Üçüncü Rayın Topraklama Aletleri 
 

Üçüncü rayın topraklanması için avometreye ve topraklama Ģalterine ihtiyaç vardır.  
 

1.1.1. Yapısı 
 

Topraklama Ģalteri üçüncü rayı ve taĢıyıcı rayı kavrayabilecek iki kutup ve bunları 

birbirine bağlayan kalın bir iletkenden ibarettir. Kutuplar rayları tam kavrayacak Ģekilde 

tasarlanmıĢtır. Ayrıca kutupların raylara sabitlenmesi için üzerlerine cıvatalar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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yerleĢtirilmiĢtir. Kutupları birbirine bağlayan iletkenin üzerinden geçecek yüksek gerilimlere 

dayanıklı olması gerekmektedir. 

 

 

Resim 1.1: Üçüncü ray topraklama aleti 

 

Resim 1.2: Topraklama Ģalteri kutbu 
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1.1.2. ÇalıĢma Prensibi 
 

Topraklama Ģalteri "yüksüz" durumda çalıĢtırılan bir Ģalterdir. ġalterin açılıp 

kapatılabilmesi için üçüncü ray enerjisiz yani gücü kesilmiĢ olmalıdır. Bu yüzden 

topraklamaya baĢlamadan önce mutlaka bir avometre yardımıyla raylarda enerji olup 

olmadığı kontrol edilmelidir.  

Topraklama Ģalteri hat üzerinde yapılan çalıĢmalar esnasında istemsiz olarak 

yükelenebilecek enerji sonucu olası kazalara engel olmak için kullanılır. Bu alet sayesinde 

enerjisi kesilen hatta kazara enerji yüklense bile topraklama Ģalteri üçüncü raydaki elektrik 

enerjisini iletken vasıtasıyla taĢıyıcı hatta, oradan da toprağa aktaracaktır.  

 

1.1.3. Kullanımı 
 

Topraklama Ģalterinin kullanımında; 

 ÇalıĢma yapılacak bölge belirlenir. 

 ÇalıĢma yapılacak hattın enerjisi trafo merkezinden kesilir. 

 

 

 Bir avometre vasıtası ile üçüncü rayda enerji olup olmadığı kontrol edilir. 

 

 Üçüncü ray yüksüz ise topraklama Ģalterinin bir kutbu alınarak taĢıyıcı raya 

yerleĢtirilir ve cıvatalar vasıtasıyla sabitlenir. 
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 Topraklama Ģalterinin diğer kutbu alınarak üçüncü raya yerleĢtirilir ve 

sabitlenir. 

 

 

 Gerekli bakım onarım iĢi yapılır. 

 Topraklama Ģalterinin üçüncü ray üzerindeki kutbu sökülür. 

 Topraklama Ģalterinin taĢıyıcı ray üzerindeki kutbu sökülür. 

 Hatta enerji verilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Üçüncü rayın enerjisini kesme ve üçüncü rayı çalıĢmaya hazır hâle getirme 

uygulamaları yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hattaki enerjiyi kesiniz. 

 Üçüncü rayda elektrik olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Topraklama kutbunun birini taĢıyıcı raya 

sabitleyiniz. 

 Topraklama Ģalterinin diğer kutbunu 

üçüncü raya sabitleyiniz. 

 Üçüncü raydan kutbu sökünüz. 

 TaĢıyıcı raydan kutbu sökünüz. 

 Hatta enerji veriniz. 

 Bu iĢlemler sırasında son derece dikkatli 

olunuz. 

 Yalıtkan eldiven kullanınız. 

 ÇalıĢma bölgesine giderken ve gelirken 

üçüncü ray kapaklarına basmayınız. 

 

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 

Hattaki enerjiyi kestiniz mi?   

Üçüncü rayda elektrik olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

Topraklama kutbunun birini taĢıyıcı raya sabitlediniz mi?   

Topraklama Ģalterinin diğer kutbunu üçüncü raya sabitlediniz mi?   

Üçüncü raydan kutbu söktünüz mü?   

TaĢıyıcı raydan kutbu söktünüz mü?   

Hatta enerji verdiniz 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. 

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

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Üçünçü rayın kullanım amacı trenin devrilmesini engellemektir. 

2. (   ) Üçüncü rayın hiçbir riski yoktur.  

3. (   ) Üçüncü rayın diğer bir ismi de katenerdir. 

4. (   ) Hat üzerinde çalıĢmadan önce elektrik enerjisinin mutlaka kesilmesi gerekir. 

5. (   ) Eğer hat üzerinde enerji yoksa topraklama yapmaya gerek yoktur. 

6. (   ) Topraklama Ģalteri önce üçüncü raya takılır. 

 

 

 

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 
 

 

  

 

Uygun ortam sağlandığında üçüncü ray profilini kontrol edebilecek, üçüncü rayın 

bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çeliğin üretimi ve ham maddesini araĢtırınız. 

2. ÜÇÜNCÜ RAYIN BAKIMI  
 

2.1. Üçüncü Ray ĠĢlevi 
 

Üçüncü ray, demir yolu araçlarına elektrik enerjisi sağlamak amacıyla kullanılan 

yöntemdir. Bu yöntem adını taĢıyıcı rayların birinin dıĢ tarafında hat boyunca devam eden 

üçüncü raydan almaktadır. Üçüncü ray nadir de olsa bazen iki rayın ortasında da 

olabilmektedir.  

 

Resim 2.1: Akım pabucu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Elektrik, araçların yan taraflarında bulanan akım pabuçları aracılığıyla raydan trene 

aktarılır. Bu pabuçlar aracın her iki tarfında da bulunur. Aracın hareket etmesi için bu akım 

pabuçlarından en az birinin üçüncü ray ile temas hâlinde olması gerekir. Aksi takdirde araca 

güç aktarılamayacağından dolayı araç hareket etmeyecektir.  

 

Üçüncü rayların üzeri genellikle yalıtkan kapaklarla kapatılır böylece yağmur gibi 

hava Ģartlarının olumsuz etkilerinin üçüncü raya etkileri en aza indirilirken yolcu ve 

çalıĢanların yüksek gerilim hattıyla karĢı karĢıya gelmeleri önlenmiĢ olur.  

 

Pabuçlar yalıtkan kapağın yapısına göre çeĢitlilik gösterir. Pabuçlar yalıtkan kapağın 

konumuna göre üçüncü rayın üst kısmından, yan kısmından ya da alt kısmından temas 

edebilir. ġekil 2.2’de pabuçların üçüncü raya göre konumları gösterilmektedir.  

 

Elektrik enerjisinin pabuç vasıtası ile araca ulaĢabilmesi ve bir akım elde edilebilmesi 

için dervrenin tamamlanması gerekir. Bunun için de taĢıyıcı raylardan faydalanılır. Araca 

gelen elektrik enerjisi taĢıyıcı raylara aktarılır. TaĢıyıcı raylar vasıtası ile de negatif akım 

trafo merkezine aktarılarak devre tamamlanmıĢ olur.  

 

Resim 2.2: Akım pabucu  
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2.2. Üçüncü Ray ve Özellikleri 
 

Üçüncü ray çelikten üretilir. Çelik bir alaĢımdır ve demir ile karbonun belirli oranlarda 

karıĢımından elde edilir. Demire katılan karbon miktarı çeliğin sertliğini ve dayanımını 

belirler. Karbon miktarının artması aynı zamanda sünekliği, dövülebilirliği, derin 

çekilebilirliği ve kaynak kabiliyetini düĢürür. Yüksek karbonlu çeliklerin ısıl iĢleminde 

çatlama riski de fazladır. 

 

Üçüncü rayın elektrik iletkenliğinin yüksek olması ve kolay bükülebilmesi istenir. Bu 

bakımdan üçünçü ray çeliğinde karbon miktarı son derece düĢüktür. Ancak karbon 

miktarının düĢük olması, kolay dövülebilir olması, gerek taĢıma esanasında gerekse kullanım 

süresince bazı olumsuzlukları beraberinde getirir.  

 

2.2.1. Üçüncü Rayın Ayrıcalıkları 
 

 Maliyet  

 

Üçüncü rayın kurulumu havadan giden iletim hatlarına göre daha ucuzdur. Olumsuz 

hava Ģartlarının daha az etkili olduğu tünel köprü gibi alanlar için en uygun çözümdür. 

Demir yolu inĢa maliyetlerini düĢürme çabaları yer altı hatlarında üçüncü rayın tercih 

edilmesini sağlıyor.  

 

 Görüntü 

 

Üçüncü ray hatları fazla göz önünde olmayan yapılardır. Havai hatlar görüntü 

kirliliğine yol açmaktadır. Havai hatları oluĢturan direk ve kablolar Ģehrin cadde ve 

sokaklarında çirkin bir görüntü oluĢturmaktadır. Singapur’da açık alanlarda havai hatların 

kullanımı bu sebepten dolayı yasaklanmıĢtır. 

 

 Sürekli iletim 

 

Üçüncü ray yönteminde elektrik iletimin sürekliliği havai hatlara göre daha yüksektir. 

Ayrıca iletken raylar daha yüksek güçleri iletebilir. Akım pabuçları iletken raya mekanik 

basınç uygulayarak temasın kopmasını engelleyecek Ģekilde tasarlanmıĢtır. Ayrıca araçlarda 

birden fazla akım pabucu aynı anda kullanılır. Bu da yolculuğun sürekliliğini sağlar. 

KarmaĢık havai hatlarda seyahat sürekliliği bu kadar garanti edilemez. 

 

 EriĢim 

 

Havai hatlara eriĢim iletken raya nazaran daha zordur. Bu da üçüncü rayın bakım ve 

onarımının daha kolay olmasını sağlar.  
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2.1.2. Üçüncü Rayın Sakıncaları 
 

 Güvenlik 

 

Elektrik yüklü muhafazasız raylar güvenlik sorunlarını beraberinde getirmektedir. 

Ġletken raylara dokunan ya da karĢıdan karĢıya geçmeye çalıĢan insanlar hayatlarını 

kaybetmiĢlerdir. Ancak bu tür olaylar çoğunlukla dikkatsizlik ve ihmal sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu tür olaylar genellikle hemzemin geçitlerde meydana gelmektedir.  

Güvenlik sorunlarından dolayı, ülkemizde inĢa edilen üçüncü ray kullanan hatlar, 

insanların ve hayvanların eriĢimine kapatılmıĢtır. Ġstasyonlarda ise iki tür önlem 

alınmaktadır. Bunlardan ilki hatların insanların biniĢ mesafesinden bir ile bir buçuk metre 

kadar aĢağıda kalmasıdır. Diğeri ise aracın hareket edebilmesi için sadece bir akım 

pabucunun temasının yeterli olmasından dolayı istasyon içerisinde iletken hatta yer 

verilmemesidir. 

 

 DüĢük güç 

 

Üçüncü rayda taĢınan gerilim nispeten daha düĢüktür. Bunun sebebi yüksek gerilimde 

elektiriğin taĢıyıcı raylara ya da toprağa atlama olasılığıdır. Bunun yanında iletim hattından 

geçen yüksek akım belirli bir mesafeden sonra zayıflamaya baĢlar. Zayıflayan akımı 

güçlendirmek için hat boyunca belli aralıklarla (genellikle 16 km) besleme istasyonları 

kurulmasına neden olur. Bu da iĢletme giderlerini artırır.  

Yük taĢımacılığı ve hızlı tren sistemleri yüksek güç gerektiren sistemlerdir. Üçüncü 

raylarda kullanılan gerilim düzeyi bu gücü sağlamakta yetersiz kalır. Bu yüzden üçüncü ray 

kullanımı toplu taĢıma araçlarında azami 160 km/sa. hızla kısıtlanmıĢtır. 

 

2.3. Üçüncü Ray Yükseklikleri ve Rampa Eğimleri  
 

Üçünü raylar taĢıyıcı raylara nazaran daha yüksektedir. Bunun baĢlıca sebebi üçüncü 

rayın izolatör denilen yalıtkan maddelerin üzerine monte edilmesidir. Ancak üçüncü rayın 

(iletken ray) baĢlangıç noktalarında eğim vardır. Bu eğim rampa olarak adlandırılmaktadır. 

 

 

Resim 2.4: Rampa ve taĢıyıcı raylar 
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Rampalar, kollektör pabucunun iletken rayın bir kesiminden diğerine yumuĢak bir 

Ģekilde geçmesine yarar. Her bir iletken ray kesimi mutlaka bir rampa ile baĢlayıp son bulur. 

Rampaların tasarımı bütün hatlarda iki yönlü iĢletmeye uygun olacak Ģekilde yapılmıĢtır. 

Rampaların konumu, üzerine kaynaklanmıĢ kablo terminal plakasının bulunduğu tarafa göre 

belirlenir. Plaka sağ tarafa kaynaklıysa sağ rampa; sol tarafa kaynaklıysa sol rampa adını alır. 

Rampada kablo terminal plakası bulunmuyorsa düz rampa olarak adlandırılır.  

 

 

ġekil 2.1: Üçüncü ray yükseklikleri ve rampa eğimleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Üçüncü ray profilinin kontrolü, üçüncü rayın bakımı uygulamalarını yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hat boyunca rayın genel durumunu gözle 

kontrol ediniz. 

 Ölçme cihazını üçüncü raya yerleĢtiriniz. 

 Ray rampa eğimini ve ray yüksekliğini 

ölçünüz. 

 Olması gereken değerlerle karĢılaĢtırınız. 

 Bu iĢlemler sırasında son derece dikkatli 

olunuz. 

 Yalıtkan eldiven kullanınız. 

 ÇalıĢma bölgesine giderken ve gelirken 

üçüncü ray kapaklarına basmayınız 

 

 

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 

 Hat boyunca rayın genel durumunu gözle kontrol ettiniz mi?   

 Ölçme cihazını üçüncü raya yerleĢtirdiniz mi?   

 Ray rampa eğimini ve ray yüksekliğini ölçtünüz mü?   

 Olması gereken değerlerle karĢılaĢtırdınız 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. 

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

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Her araçta yalnızca bir adet akım pabucu bulunur. 

2. (   ) TaĢıyıcı rayların elektrik iletimde hiçbir iĢlevi yoktur.  

3. (   ) Ġletken raylar kolay bükülebilir ve iletkenliği yüksek çelikten üretilir. 

4. (   ) Üçüncü rayın bakım ve onarımı alternatiflerine göre daha kolaydır. 

5. (   ) Üçüncü ray tekniği genellikle hızlı tren hatlarında kullanılır.  

6. (   ) Ġletken rayın baĢında ve sonunda görünlen eğimler elektrik kabolarının kolay 

bağlanması içindir. 

7. (   ) Üçüncü ray raylı sistemlerde en çok görüntü kirliliği oluĢturan enerji iletim hattı 

çeĢitidir. 

8. (   ) Üçüncü rayın en büyük sakıncası elektrik akımna kapılma riskinin yüksek 

olmasıdır. 

 

 

 

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 
 

 

 

 

Üçüncü ray genleĢme noktalarının bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Köprülerde genleĢmeye yönelik önlemleri araĢtırınız. 

 TaĢıyıcı raylarda genleĢmeye karĢı alınan önlemleri araĢtırınız. 

 

3. ÜÇÜNCÜ RAY EKLEM NOKTALARI 
 

3.1. Ray Elemanlarının Isı Değerlerine Göre GenleĢme Özellikleri 
 

Maddeleri oluĢturan tanecikler arasında bir çekim kuvveti vardır. Katılarda bu 

kuvvetler çok büyük olduğundan tanecikler sadece titreĢim hâlindedir. Eğer maddeye ısı 

enerjisi verilerek sıcaklığı artırılırsa taneciklerin kinetik enerjileri artar. Bunun sonucunda 

tanecikler birbirinden uzaklaĢır ve maddenin boyutları büyür. Madde soğuduğunda ise 

taneciklerin hareketi yavaĢlayacağından tanecikler birbirlerine yaklaĢır ve maddenin 

boyutları küçülür. Kısaca ısıtılan cisimlerin hacimlerinde meydana gelen artıĢa genleĢme 

denir. Isı veren cisimlerin hacimlerinde meydana gelen küçülmeye de büzülme denir. 

 

 

Resim 3.1: Demir yolu termometresi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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GeliĢtirilen her yapının kendisinden istenilen amaçları her koĢulda karĢılaması, 

değiĢmemesi istenir. Oysaki içeriğinde metal kullanılan yapı, sistemlerde mevsimlere göre 

yapısal değiĢikliklere neden olur. Bunun sonucunda da önlem alınmazsa o yapı ve sistemler 

kullanılamaz hâle gelir. 

 

Elektrik iletim hatlarının direncinin düĢük metallerden yapılması beraberinde yüksek 

genleĢme katsayısını getirmektedir. Üçüncü raylarda görülebilecek genleĢmeden sistemin 

olumsuz etkilenmesini engellemek için ray birleĢim noktalarına genleĢme eklemleri 

yerleĢtirilmiĢtir.  

 

Resim 3.2: GenleĢme eklemi (Ankara Metrosu) 

GenleĢme eklemi 4 m uzunluğundadır. Üçüncü ray, ortam sıcaklığına bağlı olarak 

belirli bir miktarda uzar veya kısalır. GenleĢme eklemi, 15 derece açıyla kesilmiĢ ve kayar 

bir cebireyle birleĢtirilmiĢ iki ray parçasından oluĢur. Boylamasına hareket kabiliyeti olan 

eklem, raydaki uzama ve kısalma hareketlerini karĢılar. Ġki ray arasındaki elektriksel 

süreklilik, ekleme tespit edilmiĢ olan esnek bir Ģönt vasıtasıyla sağlanır. 

 

Açık alandaki genleĢme eklemi konmadan döĢenebilecek azami mütemadi üçüncü ray 

uzunluğu 144 metredir. Kapalı alanlarda ise genleĢme eklemi konmadan döĢenebilecek 

azami mütemadi üçüncü ray uzunluğu 288 metredir. 

 

GenleĢme ekleminin düzgün çalıĢabilmesi için boĢluğun ray sıcaklığına göre doğru 

ayarlanması Ģarttır. Tablo 3.1’de sıcaklığa göre boĢluk değerleri gösterilmiĢtir. 
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Ray Sıcaklığı °C Ray  Mantarları   Arasındaki BoĢluk 

-35 39,3 mm 

-30 37,3 mm 

-25 35,2 mm 

-20 33,2 mm 

-15 31,0 mm 

-10 29,0 mm 

-5 26,9 mm 

0 24,9 mm 

5 22,8 mm 

10 20,7 mm 

15 18,7 mm 

20 16,6 mm 

25 14,5 mm 

30 12,5 mm 

35 10,4 mm 

40 8,3 mm 

Tablo 3.1: Sıcaklık değerine göre eklem boĢluğu 

GenleĢme eklemlerinin bakım iĢlemlerinde; 

 

 GenleĢme ekleminin kapağını ve bitiĢiğindeki standart kapakları çıkartın. 

 Cebireleri sökün ve uygun bir solvent ile gres ve pabuç metali tozlarını 

tamamen temizleyin. 

 Cebireleri dikkatlice inceleyin. 

 Kılavuz yüzlerinde derin oyuklar veya 1 mm ya da fazla aĢıntı görülürse 

cebireler değiĢtirilmelidir. 

 GenleĢme ekleminin birleĢen pahlı yüzeylerinde de benzer bir aĢınma olup 

olmadığını kontrol edin. 

 Yüzeylerdeki aĢıntı 1 mm ya da fazlası ise genleĢme eklemi değiĢtirilmelidir. 

 Yüzeylerdeki oyuklar derin değilse eğe ile törpüleyin ve zımpara kâğıdı ile iyice 

temizleyin. 

 Eklemi monte edip bol miktarda gres sürün. 

 Bağlantı elemanlarını sıkıĢtırdıktan sonra son kez, eklemin rahatça hareket edip 

etmediğini kontrol edin. 
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3.2. Orta Nokta Ankrajlarının ĠĢlevi ve Ayarlanması 
 

Orta nokta ankrajları, üçüncü ray sisteminde önemli bir yer tutar. Üçüncü rayda 

sıcaklığa bağlı olarak boylamasına bir hareket yani uzama veya kısalma meydana gelir. Bu 

hareketin kontrol altında tutulması gerekir. Hareketin sadece bir yönde olmasını engellemek 

amacıyla raya bir orta nokta ankrajı takılır. Üçüncü ray kesiminin ortasına takılan bir ankraj 

bu boylamasına hareketi her iki yönde eĢitler. Orta nokta ankrajı, uzunluğuna bakılmaksızın, 

her üçüncü ray kesimine takılır. 

 

  

Resim 3.3: Orta nokta ankrajı  

Orta nokta ankrajının bakımı sırasında; 

 

 Orta nokta ankrajında herhangi bir hasar veya oynama iĢareti olup olmadığını 

kontrol edin. 

 Arızalı bir orta nokta ankrajı, genellikle o kesim içerisindeki bir genleĢme 

ekleminin sıkıĢtığının iĢaretidir. 

 Ġlgili genleĢme eklemi bulunarak önceki notlara göre durum değerlendirmesi 

yapılmalıdır. 

 Rayda flambaj yoksa ve çevre sıcaklığı pek fazla artmayacak gibiyse arızanın 

tamiri, güç kesintisi yapılacak ilk çalıĢma iznine bırakılabilir. 



 

20 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Üçüncü ray genleĢme noktalarının bakımıyla ilgili uygulamalar yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Rayın sıcaklığını ölçünüz. 

 GenleĢme eklemleri arasındaki aralığı dik 

ve çapraz olarak ölçünüz. 

 Değerler normal ise elemanları yağlayınız. 

 Değerler normal değil ise orta nokta 

ankrajındaki tork değerlerini ayarlayınız. 

 Bu iĢlemler sırasında son derece dikkatli 

olunuz. 

 Yalıtkan eldiven kullanınız. 

 ÇalıĢma bölgesine giderken ve gelirken 

üçüncü ray kapaklarına basmayınız. 

 

 

 

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. Rayın sıcaklığını ölçtünüz mü?   

2. GenleĢme eklemleri arasındaki aralığı dik ve çapraz olarak ölçtünüz 

mü? 
  

3. Değerler normal ise elemanları yağladınız mı?   

4. Değerler normal değil ise orta nokta ankrajındaki tork değerlerini 

ayarladınız 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. 

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

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) GenleĢme katı metallerde görülen fiziki bir olaydır. 
2. (   ) GenleĢme eklemi konmadan döĢenebilecek azami üçüncü ray uzunluğu kapalı 

alanlarda daha uzundur. 

3. (   ) GenleĢme eklemleri rayın genleĢmesini önler. 
4. (   ) GenleĢme eklemi, dirsek misali 0 ile 90 derece arasında kırılabilir. 
5. (   ) Sıcaklık düĢtükçe raylar arasındaki mesafe artar. 
6. (   ) Orta nokta ankrajı rayın iki uçtan eĢit genleĢmesini sağlar. 

 

 

 

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 



 

22 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 
 

 

 

 

Üçüncü rayın yalıtım elemanlarının kullanımıyla ilgili iĢlemleri yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Evinizdeki elektrik sigortalarını sökerek yapısını inceleyiniz.  

 Çevrenizdeki elektrik direklerini inceleyiniz.  

 Elektrik hatlarının direklere bağlanıĢ yöntemlerini dikkatlice gözlemleyiniz. 

4. ÜÇÜNCÜ RAYIN YALITIM 

ELEMANLARI 

 

Resim 4.1: Ġzalatör 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.1. Yalıtım Malzemeleri 
 

Günlük hayatımızda elektrik enerjisini aktarmak için iletkenlere ihtiyaç duyarız.  

Ancak sadece iletken maddeleri kullanarak enerjiyi aktarmamız mümkün değildir. Elektrik 

enerjisinin iletimi için iletken maddelere olan ihtiyacımız kadar iletmeyen maddelere de 

ihtiyaç duyulur. Elektiriği iletmeyen maddelere ise yalıtkan denir. Elektriğin diğer 

iletkenlerle temasını önlemek için yapılan çalıĢmaya ise yalıtım denir. 

 

Yalıtım iki amaçla yapılır: Birincisi günlük hayatta kullanılan elektrikli malzemeler 

için gelen elektriğin insanlara ya da hayvanlara zarar vermemesi için iletkenlerin yalıtkan 

madde ile kaplanmasıdır. Diğeri ise iletim hatlarında iletkenden akan elektriğin toprağa ya da 

diğer iletkenlere akmasını önlemektir. Özellikle iletim hatlarında iletkenlerin taĢınması ya da 

bağlanması izolatör denilen yalıtkan malzeme ile yapılır.   

 

Elektriksel vasıfları yanında büyük mekaniksel yüklere de dayanması beklenen 

izolatörler genel olarak porselenden veya camdan yapılsa da bazen stealit ve özel kompoze 

malzemelerden de yararlanılmaktadır. Ġzolatör imalinde kullanılan porselenin her türlü 

yabancı maddeden, çatlak, kabuklanma, hava kabarcığı, benek, leke ve benzeri kusurlara 

sahip olmayan saf, gözeneksiz, parlak, ince ve sıkı bir yapıda olması istenir. Aksi hâlde 

izolatörün yalıtkanlık dayanıklılığı azalır. 

 

Üçüncü rayda iletken rayın yalıtımı için kullanılan malzemeler izolatörler ve kapaklar 

olmak üzere iki baĢlıkta incelenebilir. 

 

4.1.1. Ġzolatörler 
 

Üçüncü rayda kullanılan izolatörlerin baĢlıca görevi iletken rayda bulunan enerjinin 

toprağa ve taĢıyıcı raylara atlamasını önlemektir. Bunun yanında izolatörler iletken rayı 

taĢıma görevini de üstlenir. Sistemde kullanılan izolatörler üçe ayrılır:  
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Resim 4.2: Ġzolatör kesit resimleri 

 Standart izolatörler: Çok maksatlı olup her türlü ahĢap veya beton tipi seletle, 

doğrudan tespitli veya travers-balast hatlarında kullanılabilir. 

 Rampa tipi izolatörler: Rampa tipi izolatörler fabrikasyon olarak selete tespit 

edilmiĢ komple bir birimdir. Rampa tipi izolatörler çok maksatlı olup yüksek 

veya düĢük hız rampalarında, travers/balast veya doğrudan tespit hatlarında 

kullanılabilir. 

 Parafudrlar: Parafudr, trafo merkezindeki elektrikli ekipmanı koruyan bir 

aksamdır. Üstten üçüncü raya alttan da toprağa bağlı bir izolatördür. Parafudrlar 

hat yolu üzerindeki her bir trafo merkezi pozitif besleme noktasında trafo 

merkezi kablo terminali bulunur. Parafudr, normal durumda 750 Vdc'yi toprağa 

aktarmaz ancak üçüncü rayda daha yüksek bir gerilim oluĢtuğunda elektriksel 

yalıtım bozulur ve gerilim toprağa verilir. Böylelikle yüksek gerilimlerin 

terminallere bağlı kablolarla trafo merkezine ulaĢması engellenmiĢ olur. 

 

 AhĢap traverste izolatör montaji 

 

o Bütün ahĢap traversler, ahĢap travers delme Ģablonu ile 

delinmelidir. 

o Delikler en az 75 mm derinlikte açılmalı, bütün talaĢ ve döküntüler 

temizlenmelidir. 

o Seletler herhangi bir ped koymaksızm doğrudan traverse tespit 

edilir. 

o 75 mm'lik tirfonların sıkma değeri 40 nm'dir. 
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 Beton traverste izolatör montaji 

o Montajdan önce dübellerdeki kapaklar çıkartılmalıdır. 

o Dübellerin derinliğinin en az 75 mm olup olmadığını kontrol 

edilmelidir. 

o Bütün döküntüler temizlenmelidir. 

o Selefle beton arasına bir ped konur. 

o Seletler 75 mm'lik tirfonlarla tespit edilir. 

o 75 mm’lik tirfonların sıkma değeri 20 nm'dir. 

o Selet üzerindeki çenenin etrafına lastik bir gömlek geçirilir. 

o Ġzolatörün yüksekliği mastar kullanılarak ölçülür. 

o Yüksekliği doğru değere getirmek için selet üzerindeki gömleğin 

üzerine 4 mm'lik naylon ayar pulları ilavesi ile ayar yapılır. En 

fazla 4 adet pul kullanılabilir. 

o Ġzolatör seletin üzerine indirilip üzerine üçüncü ray oturacak 

Ģekilde hizalanır. 

 

 Rampa izolatörleri 

 AhĢap travers veya beton yüzey, standart montaj usulüne göre 

hazırlanmalıdır. 

 Rampa izolatörünün yüksekliğini (normal izolatör yüksekliğinin 60 mm 

altında) ayarlamak için 5 mm'lik plastik ayar pulları kullanmak 

gerekebilir. 

 Rampa izolatörünün yüksekliği, mastar üzerindeki rampa ataĢmanı 

kullanılarak kontrol edilir. 

o Beton üzerindeki rampa grubu 

Yüksekliği ayarlamak için fazladan bir lastik ped veya yeteri kadar 

5 mm'lik ayar pulu konabilir. Tirfonların sıkma değeri 20 nm'dir. 

o AhĢap üzerindeki rampa grubu 

Rampa izolatörünün altına en az 25 mm'lik ayar pulu konması 

gerekecektir. Tirfonların sıkma değeri 20 nm'dir.  

 

Not: Her iki zemin tipinde de rampa grubu ayar pullarının yüksekliği 25 mm veya 

üzeridir. Bu yüzden 75 mm’lik tirfonlar 100 mm’lik tirfonlarla değiĢtirilir. Sıkma değerleri 

aynıdır. 

 

4.1.2. Kapaklar 
 

Kapak, bakım personelinin, yolcuların ve hayvanların iletken raya temas etmelerini ve 

elektrik akımına kapılmalarını önlemek amacıyla kullanılan yalıtkan koruyucu aksamdır. 

Ġletken ray baĢtan sona kadar tamamıyla kapaklarla kapatılır. Genellikle demir yolu 

hatlarında iki tip kapak kullanılır.  
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Resim 4.1: Kapaklar 

4.1.2.1. PVC Kapaklar  

 

PVC kapaklar açık mekânlarda kullanılır. PVC kapaklar yangın geciktirici 

malzemenden yapılmıĢtır. PVC kapakla iletken rayı boydan boya kapatır. 

 

4.1.2.2. GRP Kapaklar  

 

GRP kapaklar kapalı mekânlarda kullanılır. Ancak istasyonlar söz konusu olduğunda  

açık veya  kapalı   mekân   olduğuna   bakılmaksızın   GRP   kapaklar kullanılır. Bu kapaklar 

iletken rayın sadece üst kısmını örter. 

GRP kapaklar yangın geciktirici malzemeden yapılmıĢtır. Zararlı yanma gazları veya 

duman çıkarmaz. Bu özelliğinden dolayı daha emniyetli olduğu için istasyonlarda ve kapalı 

kesimlerde kullanılır. 

 

4.1.2.3. Özel Kapaklar 

 

 Kablo terminali kapakları 

 

Bunlar, GRP'den yapılmıĢ özel kapaklardır. Standart kapaklar, rampalardaki, kablo ve 

trafo merkezi terminallerindeki plakaları örtemediğinden standart kapak profile göre kesilir 

ve yerine naylon bağlantı elemanlarıyla terminal kapağı takılır. 
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 Basılabilir kapaklar 

 

Bu kapaklar GRP'den yapılmıĢ olup sarı renklidir ve bazı kesimlerde üçüncü rayın 

üzerine basılıp geçilebilmesi amacıyla kullanılır. Doğrudan PVC ve GRP kapaklara 

vidalanarak tespit edilir. 

 

 Ayırıcı Ģalter kapakları 

 

GRP malzemeden yapılmıĢ bu kapaklar, her tip ayırıcı Ģalterle birlikte kullanılabilir. 

Kapak gövdesinde, Ģalterin kontrol edilebilmesine yarayan bir pencere bulunur. 

 

 GenleĢme eklemi kapakları 

 

PVC kapakla kullanılanlar ve GRP kapakla kullanılanlar olmak üzere iki tip genleĢme 

eklemi kapağı vardır.  

PVC kapakla kullanılanlar, GRP'den yapılmıĢtır ve standart PVC kapak gibi rayın arka 

kısmını tamamen kapatır. GenleĢme eklemindeki esnek Ģöntün çıkıntısından dolayı standart 

kapağın o kısmının kesilmesi gerekir. GenleĢme eklemi kapağı, naylon bağlantı elemanları 

ile standart kapağa monte edilir ve paslanmaz çelikten tutucularla yerine tespit edilir. 

Kapakla kullanılanlar, GRP'den yapılmıĢtır ve standart GRP gibi üçüncü rayın sadece 

üst kısmını kapatır. Kapak, naylon bağlantı elemanları ve paslanmaz çelikten tutucularla 

yerine tespit edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Üçüncü rayın yalıtım elemanlarının kullanımıyla ilgili iĢlemleri yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġzalasyon elemanlarını gözle kontrol 

ediniz. 

 Kırık parça varsa kriko ile rayı 

yükseltiniz. 

 Ray-kablo bağlantı yerlerini gözle kontrol 

ediniz. 

 Ray koruyucu kapağın kırık kontrolünü 

gözle yapınız. 

 Kırık varsa değiĢtiriniz. 

 Bu iĢlemler sırasında son derece dikkatli 

olunuz. 

 Yalıtkan eldiven kullanınız. 

 ÇalıĢma bölgesine gidip gelirken üçüncü 

ray kapaklarına basmayınız. 

 

 

 

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. Ġzalasyon elemanlarını gözle kontrol ettiniz mi?   

2. Kırık parça varsa kriko ile rayı yükselttiniz mi?   

3. Ray-kablo bağlantı yerlerini gözle kontrol ettiniz mi?   

4. Ray koruyucu kapağın gözle kırık kontrolünü yaptınız mı?   

5. Kırık varsa değiĢtirdiniz 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. 

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

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Elektrik enerji hatlarında yalıtkan madde kullanılmaz. 

2. (   ) Ġzolatörlerin baĢlıca görevi iletken rayla taĢıyıcı ray arasında yükseklik farkı 

oluĢturmaktır. 

3. (   ) Ġstasyonlarda GRP tipi kapak kullanılır. 

4. (   ) Ġzolatörler genellikle seramikten yapılır. 

5. (   ) GRP tipi kapaklar yangına karĢı daha dayanıklıdır. 

6. (   ) Parafudrlar iletken raya gelen yüksek gerilimi bertaraf etmede 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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. Hattaki enerjiyi kestiniz mi?   

2. Üçüncü rayda elektrik olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

3. Topraklama kutbunun birini taĢıyıcı raya sabitlediniz mi?   

4. Topraklama Ģalterinin diğer kutbunu üçüncü raya sabitlediniz mi?   

5. Hat boyunca rayın genel durumunu gözle kontrol ettiniz mi?   

6. Ölçme cihazını üçüncü raya yerleĢtirdiniz mi?   

7. Ray rampa eğimini ve ray yüksekliğini ölçtünüz mü?   

8. Rayın sıcaklığını ölçtünüz mü?   

9. GenleĢme eklemleri arasındaki aralığı dik ve çapraz olarak ölçtünüz 

mü? 

  

10. Değerler normal ise elemanları yağladınız mı?   

11. Değerler normal değil ise orta nokta ankrajındaki tork değerlerini 

ayarladınız mı? 

  

12. Ġzalasyon elemanlarını gözle kontrol ettiniz mi?   

13. Kırık parça varsa kriko ile rayı yükselttiniz mi?   

14. Ray-kablo bağlantı yerlerini gözle kontrol ettiniz mi?   

15. Ray koruyucu kapağın gözle kırık kontrolünü yaptınız mı?   

16. Kırık varsa değiĢtirdiniz 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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6- YanlıĢ 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

32 

 

 

KAYNAKLAR 
 JOHN D. SWANSON, Light Rail Without Wires A Dream Come True, 

2007. 

KAYNAKÇA 


