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

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 
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AÇIKLAMALAR 
KOD 582YIM243 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler ĠnĢaat 

MODÜLÜN ADI FleĢ ve Ekartman 

MODÜLÜN TANIMI 
Demir yollarında fleĢ ve ekartman hesapları yapmayla ilgili 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Dever modülünü baĢarmak 

YETERLĠK Demir yolu güzergâhında fleĢ hesabını yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında demir yolu güzergâhında fleĢ 

hesabını yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Kurplarda fleĢ hesabı yapabileceksiniz. 

2. Hat açıklığını kontrol edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye  

Donanım: Uygulama sahası, çelikmetre, hesap makinesi, 

fleĢ ipi, tebeĢir, çubuk, lata, Ģakül, dever gabarisi, ekartman 

gabarisi 

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; 

 

Bu modül, Raylı Sistemler Teknolojisi alanında, demir yolunda fleĢ hesapları ve fleĢ 

teĢkilinin öğrenilmesi amacıyla hazırlanmıĢtır. 

 

Bu modülü bitirdikten sonra, sahip olduğunuz bilgi ve uygulama becerisi ile demir 

yollarında fleĢ uygulamalarını yapabileceksiniz. 

 

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği bu zamanda tahkimat iĢlerini daha kolay 

yapabilmeniz için günümüzde geçerliliğini koruyan inĢaat teknolojilerini ve malzemelerini 

takip etmelisiniz. AraĢtırma çalıĢmalarında bulunmalısınız. 

 

Demir yolu taĢımacılığına daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu zamanda demir yolu 

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

güzergâhında yapılan fleĢ hesaplarının standartlara ve talimatlara uygun olarak 

yapılmasından geçmektedir.  

 

Demir yollarında fleĢ uygulamalarıyla ilgili bilgi ve becerileriniz ne kadar iyi ise 

demir yolu sektöründeki yeriniz o kadar sağlam olacaktır. BaĢarılar dileriz. 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında demir yollarında fleĢ hesabını yapabileceksiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 Bu konuya baĢlamadan önce DDY Ģubelerinden birine giderek kurplarda 

merkezkaç kuvvetinin trenler açısından doğurduğu tehlikeleri ve buna yönelik 

alınan önlemleri araĢtırarak sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

1. KURPLARDA FLEġ HESABI 
 

1.1. FleĢ Tanımı ve Formülü 
 

Bir daire yayını kesen kiriĢin herhangi bir noktasından daire yayına olan dik mesafeye 

fleĢ denir. KiriĢin orta noktası ile daire yayının orta noktasını birleĢtiren dik mesafeye de 

tam fleĢ denir.  

 

ġekil 1.1: FleĢ mesafesinin bulunuĢu 

FleĢ Formülleri :  

 

                       L
2  

                                              F = FleĢ 

 F = ------------                                     L = FleĢ ölçülen ipin boyu 

                      8 R                8 = Sabit sayı     

                            R = Yarıçap 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Örnek : 

R = 300 m              20
2  

400 

L  =   20 m  F =-------------  =  -------------- = 0.1666 m =167 mm 

F  =  ?          8 . 300  2400 

Ayrıca ; 

               a .  b          Bu durumda fleĢ ipinde ölçeceğimiz noktanın bir tarafına 
 F = ---------         “a” , diğer tarafına “b” denir.   

                          2  . R          Burada 2 değiĢmez sayıdır. 
 

Bu formül fleĢ ipi üzerinde herhangi bir noktadaki fleĢi hesaplamada kullanılır. 

 

20 m’lik fleĢ ipinde  “a” mesafesi  = 6 m 

                   “ b” mesafesi = 14 m 

                           R = 300 m 

 

        6  . 14       84 

F = ------------  = -----------  = 0.14 m = 140 mm 

        2 . 300       600 

 

                   50 000  Bu formülde 50 000 sabit sayıdır. 
  F= ----------------- 

                       R 
 

Not: FleĢ ipinin boyu 20 m olmak kaydıyla bu formül geçerlidir. 

 

          50 000 

F  = ------------  =  166.6 mm = 167 mm 

          300 

 

                   a
2  

 Bu formülde “a” fleĢ ipi boyunun yarısıdır. 
 F = -----------     2 sabit sayıdır. 

               2 .  R 
 

FleĢ ipi boyu 20 m olduğuna göre “a” = 10 m 

 

R = 300 m 

 

          10
2            

100 

F = -------------  = ---------------  = 0.1666 m  = 167 mm 

        2  . 300        600 
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1.2. FleĢ Formülünden Yararlanarak Yarıçapı Belli Olmayan Bir 

Kurbun Yarıçapının Hesabı 
 

Yarıçapı belli olmayan bir kurpta PF noktaları arasında (PF’ler hariç) her 10 m’deki 

fleĢler ölçülür. Ölçülen fleĢler toplanır. Toplam fleĢ sayısına bölünerek ortalama fleĢ 

bulunur.  

 

FleĢ formülünden yararlanarak matematiksel iĢlem neticesinde ; 

 

                  a . b        formülü elde edilir.          R = Kurbun yarıçapı 

 R = ----------           F  = Ortalama fleĢ ( m cinsinden ) 

                  2.  F               2  = Sabit sayı 

              a
   

= FleĢ ipi boyunun yarısı 

        b
   

= FleĢ ipi boyunun yarısı 

Örnek :  

F = 125 mm= 0.125 m                      10. 10
  

   100 

L = 20 m                        R = ------------ = -------------- =  400 m 

R = ?                                2 . 0.125      1 

 

                  50 000                          FleĢ ipinin boyu 20 m olmak kaydıyla  

 R = ---------------                            F = Ortalama fleĢ ( mm cinsinden)  

                        F                                      50 000 = Sabit sayı 

F = 125 mm 

R =  ? 

 

  50 000 

 R = ----------------- = 400 m 

     125 

 

1.3. Parabolde Herhangi Bir Noktada FleĢ Hesabı 
 

AĢağıdaki formülle bulunur: 

 

          F                                           F = Maksimum fleĢ 

F1 =          . X                           L = Parabol boyu 

          L                                           X = FleĢi aranan noktanın “PO” ya olan uzaklığı 

 

formülüne göre buluruz. 
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Örnek: Yarıçapı 300 metre, parabol boyu 70 metre olan kurbun parabolünün 50. 

metresinde 20 metre boyundaki fleĢ ipi ile alınan fleĢi hesaplayalım. 

 

       10 .  10     100 

F = ------------  = -----------  = 0.167 m = 167 mm 

       2 .  300     600 

               F
 

  167               

R=300 metre  F1 =  . X  =                            . 50 =    0.119 metredir.  

L=  70 metre  L                           70  

l=   20 metre 

X= 50 metre 

 

1.4. Parabolde FleĢ Hesabı 
 

Parabolün boyu P0 noktasında f1
 
kabul edilerek onar metrelik parçalara bölünür. 

 

Bu iĢlemden sonra her 10 metre PF noktasına kadar f2 ,f3, f4, f5 ,f6,........devam eder. 

 

ġekil 1.2: Parabolde fleĢ hesabı 

Örnek: Yarıçapı 500 metre parabol boyu 70 metre olan kurbun 20 metre boyundaki 

fleĢ ipine göre fleĢini hesaplayalım. 

 

                                      10 . 10
 

 100 

R =500 metre     F =    =                 =  0,1m = 100 mm 

L =  70 metre             2. 500             1000        

l  =   20 metre 

 

          F                                        F = Maksimum fleĢ 

F1 =         .  X                         L = Parabol boyu 

          L                                        X = FleĢi aranan noktanın “PO” ya olan uzaklığı 

 

formülü ile parabol boyundaki ister her metrenin, isterse her 10 metrenin fleĢini 

buluruz.  
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 PO ve PF’de fleĢ hesaplaması 

 

PO’da fleĢ 0 olmayıp parabolün 10. metresine (K’ya) düĢen fleĢin altıda biri kadar fleĢ 

verilir. PF’ de ise; tam fleĢten PO’ da verilen fleĢ kadar eksik fleĢ verilir. Yani yukarıda 

hesapladığımız fleĢe göre; 

 

           F            100 

F1 = --------- = ----------- = 1,43 mm (1 m’ye düĢen fleĢ miktarı) 

           L   70 

 

Parabolün 10 metresinin fleĢi = K = 1,43 x 10 = 14,3 mm 

 

                            K          14,3  

PO’da fleĢ  = --------- = ----------  =   2,38 mm’dir. 

                            6             6 

 

PF’de fleĢ = Tam fleĢ – PO’da verilen fleĢ = 100 – 2,38 =  97.62 mm verilecektir. 

 

 

ġekil 1.3: PO ve PF’de fleĢ hesaplaması 

 

1.5. FleĢ Ölçülmesi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 FleĢ ipi gergin vaziyette, kurbun iç ray dizisi dıĢ yanağından aĢınmamıĢ ve 

çapaksız yerinden tutulmalıdır (ġenaj iç raydan yapıldığı için fleĢ de iç ray 

dıĢından ölçülmelidir.). 

 Kurbun iç ray dizisinden zorunlu arizi nedenlerle (raydaki aĢırı yayılma vs.) fleĢ 

ölçülemiyorsa kurbun dıĢ ray iç yanağından ve aĢınmamıĢ yerinden fleĢ 

ölçülebilir. 

 Bir kurpta fleĢ ölçümü hangi diziden baĢlanmıĢsa kurbun sonuna kadar aynı 

diziden devam edilmesi gerekir. 

 Metre, raya dik olarak ve ipe değmeyecek Ģekilde tutulup üstten dik olarak 

okunmalıdır. 

 FleĢ ipinin yönünü değiĢtirecek bir engel bulunmamalıdır. 

 



 

 8 

 Hava, ipin yönünü değiĢtirecek kadar rüzgârlı olmamalıdır. 

 Sağlıklı bir fleĢ ölçümü için fleĢ ipinin uçlarına bağlanan 10 cm’lik çubuklar 

raya dik olarak tutulmalı, ölçüm sonucunda bu çubuk boyları ölçüm 

miktarından düĢülmelidir.  

 FleĢ alınırken sabit tesislerin raya olan mesafeleri ölçülüp not edilir. 

 AĢınmıĢ raylarda fleĢ alınırken ray mantarı üst seviyesinden 14 mm aĢağıdan 

fleĢ ipi tutulur. 
 

1.6. Kurplarda FleĢ Hatalarının Düzeltilmesi 
 

Kurplarda fleĢ hatalarını düzeltebilmek için kurp elemanlarının (PO-TO–TF–PF) 

yerinin belirlenmesi gerekir. Yer belirlerken sabit tesis km’leri esas alınır. 

Bu iĢin yapılması; 
 

 Tanjant  noktası sağlıklı tespit edildikten sonra parabol boyunun yarısı kadar 

aliyman tarafına ölçü alınarak “PO” noktası, yarısı kadar da kurp tarafına 

gidilerek “PF” noktası belirlenir. 

 Belirlenen PO ve PF noktaları arasında kurbun hesabı fleĢi taksim edilerek 

kurbun giriĢ parabolü düzeltilir. 

 Aynı iĢlem, kurbun çıkıĢ parabolünde de sırasıyla uygulanır. 

 Düzeltilen iki parabol arası, yani iki PF noktaları arasındaki mevcut yolda yolun 

dirsekli noktalarından ve en az 10 m’de bir fleĢ değerleri ölçülür ve yazılır. 

 FleĢ formülü ile hesaplanan fleĢ değeri ölçülen fleĢlerle karĢılaĢtırılarak fazla 

veya eksik fleĢler belirlenerek ray gövdesine yazılır. 

 Belirlenen fazla veya eksik fleĢlerin olduğu noktalarda kurp yerine getirilir. 

 Kurp fleĢlerinin düzeltilmesinde (+ - )   2 mm tolerans kabul edilir. 

 Kurp fleĢlerinin düzeltilmesi esnasında dresaj almadaki hususlar  

uygulanacaktır. 

 Bir kurpta yarıçap  ve fleĢ ipinin boyu sabit olması Ģartı ile ölçülen fleĢlerin 

toplamı sabit bir sayıdır. 

 Kurp içinde bir noktanın fleĢi değiĢtiğinde komĢu iki noktanın fleĢi de aksi 

yönde ve yarı değerinde değiĢir. Bunun için her düzeltmeden sonra komĢu iki 

noktada fleĢ kontrolü yapılır. 

 Ağırlık merkezinden (kurp ortasından) PF’lere doğru düzeltme yapılır. 

 FleĢi düzeltilen kurpta imbisat tanzimi yapılmalıdır. 
 

FleĢ Nu. Ölçülen FleĢ Düzeltmeler DüzeltilmiĢ FleĢ Açıklamalar 

1 180 mm - 180 mm - 
2 190 mm -10 mm 180 mm 10 mm azaltılır. 
3 160 mm +20 mm 180 mm 20 mm artırılır. 
4 186 mm - 5 mm 181 mm 5 mm azaltılır. 
5 190 mm -10 mm 180 mm 10 mm azaltılır. 
6 174 mm +5 mm 179 mm 5 mm artırılır. 
7 180 mm - 180 mm - 

TOPLAM 1260 mm  1260 mm  



 

 9 

 
ġekil 1.4: Kurplarda FleĢ Hatalarının Düzeltilmesi 

1.7. FleĢ Toleransları 
 

10 metre aralıkla 

Ölçülen FleĢ farkı 

SÜRATLER (Km/h) 

40V≤ 60 60V≤ 80 80V≤ 100 100’den  fazla 

30 mm 25 mm 20 mm 15 mm 

 

1.8. Makaslarda FleĢ Ölçülmesi 
 

 Makasta dresaj ve yol açıklığı kontrol edilmelidir.  

 AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi dilaltı takımının (C) noktası, yani dilin ökçe 

contası ile göbeğin (D) noktası tavĢanayağının contası yerinde oldukları tespit 

edildikten sonra (CD) eğrisinin fleĢi kontrol edilir. 

Bunun için; 

 CD uzunluğu sekiz eĢit parçaya bölünür ve f4=L
2
/8R fleĢ formülü ile bulunur.  

 Bu fleĢ yani f4 CD eğrisinin orta noktasının fleĢidir. Diğerleri f1, f7’ye, f2 f6’ya, 

f3 f5’e eĢittir.  

 Hesap neticesi bulunan bu değerler, mevcut sapan yolun fleĢi ölçülerek kontrol 

edilmelidir. Değerler birbirini tutmadığı takdirde eğrinin fleĢinin düzeltilmesi 

gerekir. 

 

                      a .  b 

Ayrıca  F = ---------- formülü ile fleĢ ipi boyunca istenilen noktanın fleĢi 

hesaplanır.                2R 
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ġekil 1.5: Makaslarda fleĢ ölçülmesi 

UYGULAMA 

 

Uygulama 1: Yarıçapı 400 metre, parabol boyu 80 metre olan kurbun parabolünün 60. 

metresinde 20 metre boyundaki fleĢ ipi ile alınan fleĢi hesaplayalım. 

 

CEVAP: 

 

R=400 metre 

L=  80 metre 

l=   20 metre 

X= 60 metre 

 

        10 .  10    100 

F = ------------  = -----------  = 0.167 m = 125 mm 

        2 .  400    800 

 

 

           F=    F/L. X=0,25 / 80x 60 = 0,09  m                    
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Uygulama 2 : Yarıçapı 600 metre parabol boyu 70 metre olan kurbun 20 metre 

boyundaki fleĢ ipine göre parabolün baĢlangıcından (P0) itibaren 15m fleĢi(F1)  hesaplayınız. 

 

CEVAP 

 

 Önce max. fleĢ bulunur. 

 

              10. 10                100 

R =500 metre     F =     =                 =  0,1m = 100 mm 

L =  70 metre           2. 500              1000        

l  =   20 metre 

 

 Max fleĢten yararlanılarak istenen noktanın fleĢi bulunur. 

 

          F                               F = Maksimum fleĢ 

F1 =          .  X               L = Parabol boyu 

          L                               X = FleĢi aranan noktanın “PO” ya olan uzaklığı (15m) 

 

          0.1 

F1 =          .  15             F1 = 0.021 m 

          70 

 

 

 

UYGULAMA SORULARI 

 

Uygulama 1: AĢağıda verilenlere göre fleĢi hesaplayınız.   

30 m fleĢ ipi ile yarıçapı 400 m olan kurpta fleĢ ölçümü yapılmıĢtır. Buna göre fleĢ 

uzunluğunu bulunuz.  

 

Verilenler 

 

R=400m             F=L
2 
/ 8xR  

L=30m 

 

Ġstenen 

 

F=? 
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Uygulama 2: 20 m’lik fleĢ ipi üzerinde a mesafesi 7 m, b mesafesi 13 m, ölçülecek 

kurbun yarıçapı 600 m ise bu fleĢin uzunluğunu hesaplayınız. 

 

Verilenler 

R= 600m   F= a x b / 2 x R 

a= 7 m 

b= 13 m 

 

Ġstenen 

 

F=? 

 

Uygulama 3 : AĢağıda verilenlere göre kurp yarı çapını hesaplayınız. 

40 m’lik fleĢ ipi ile yapılan altı  ölçüm sonucunda ortalama fleĢ 200 mm bulunmuĢtur. 

Buna göre ölçüm yapılan kurbun yarıçapını hesaplayınız. 

 

Verilenler 

 

F = 200 mm= 0.20 m   R= I
2
/8xF 

L = 40 m 

 

Ġstenen 

 

R=? 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Parabollerde fleĢ hesabını öğrenerek farklı 

örneklerle parabollerin fleĢini 

hesaplayınız. 

 Parabolün herhangi bir noktasındaki fleĢi 

max fleĢten yararlanarak hesaplayınız . 

 FleĢ hesabını yaptığınız yerin fleĢ 

ölçümlerini yerinde tatbiki olarak yapınız. 

 Varsa fleĢ hatalarını düzeltiniz. 

 Yaptığınız düzeltmeleri düzeltme 

tablosuna yazınız. 

 Düzeltme yaptığınız yerin Ģeklini çiziniz 

ve her noktadaki düzeltmeyi üzerine 

yazınız. 

 Yaptığınız düzeltmelerin fleĢ tolerans 

tablosuyla uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Hesapları baĢka bir arkadaĢınızla 

kontrol ediniz. 

 Ölçü birimlerinin dönüĢümünü yapmayı 

unutmayınız. 

 Yerinde ölçüm yaparken fleĢ ölçülmesi 

sırasında dikkat edilmesi gereken 

hususlar tekrar okuyunuz. 

 FleĢ hatalarını düzeltme konusunu tekrar 

okuyunuz. 

 ġeklin okunaklı olmasına dikkat ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçeği Evet Hayır 

1. FleĢ ipi gergin vaziyette, kurbun iç ray dizisi dıĢ yanağından 

aĢınmamıĢ ve çapaksız yerine tuttunuz mu? 

  

2. Hangi diziden baĢladıysanız kurbun sonuna kadar aynı diziden devam 

ettiniz mi? 

  

3. Metreyi raya dik olarak ve ipe değmeyecek Ģekilde tuttunuz mu?   

4. Havanın rüzgârsız olmasına dikkat ettiniz mi?   

5. FleĢ ipinin ucuna 10cm’lik çubukları bağladınız mı?   

6. Ölçüm yaparken çubukları raya dik tutunuz mu?   

7. Ölçüm sonunda çubukların boyunu ölçülen miktardan düĢtünüz mü?   

8. Sabit tesislerin raya olan mesafelerini ölçüp not ettiniz mi?   

9. AĢınmıĢ raylarda fleĢ alırken ipi ray mantarı üst seviyesinden 14 mm 

aĢağıdan tuttunuz mu? 

  

10. Tanjant noktasını sağlıklı belirleyerek PF noktalarını doğru olarak 

tespit ettiniz mi? 

  

11. PO ve PF noktaları arasında kurbun hesabı fleĢi taksim edilerek 

kurbun giriĢ parabolünü düzelttiniz mi? 

  

12. Aynı iĢlemi kurbun çıkıĢ parabolünde de sırasıyla uyguladınız mı?   

13. Düzeltilen iki parabol arası yani iki PF noktaları arasındaki mevcut 

yolda yolun dirsekli noktalarından ve en az 10 m’de bir fleĢ 

değerlerini ölçüp yazdınız mı? 

  

14. FleĢ formülü ile hesaplanan fleĢ değeri ile ölçülen fleĢlerle 

karĢılaĢtırılarak fazla veya eksik fleĢleri belirleyerek ray gövdesine 

yazdınız mı? 

  

15. Belirlenen fazla veya eksik fleĢlerin olduğu noktalarda kurp üzerinde 

düzelttiniz mi? 

  

16. Kurp fleĢlerinin düzeltilmesinde (+ - )   2 mm Toleransı esas aldınız 

mı? 

  

17. Kurp fleĢlerinin düzeltilmesi esnasında dresajı dikkate aldınız mı?   

18. Her düzeltmeden sonra komĢu iki noktada fleĢ kontrolü yaptınız mı?   

19. Ağırlık merkezinden (kurp ortasından) PF’lere doğru düzeltme 

yaptınız mı? 

  

20. FleĢi düzeltilen kurpta imbisat tanzimi yaptınız mı?   

21. FleĢ hesaplarında kullanılan formülleri öğrenip bu formülleri 

hesaplamalarda  kullandınız mı?  

  

22. Farklı örnekler üzerinde fleĢ hesabını yaptınız mı?   
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23. Hesap sonucunda birimlerin dönüĢümünü yaptınız mı?   

24. Yarıçapı belli olmayan kurpların yarıçaplarını fleĢ formülünden 

yararlanarak hesapladınız mı? 

  

25. Soruların çözümlerini bulabildiniz mi?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) FleĢ ölçümü iç rayın dıĢ kısmından yapılmalıdır. 

2. (   ) FleĢ ölçümünde dizilerin önemi yoktur. 

3. (   ) FleĢ ölçümü rüzgârsız havalarda yapılmalıdır. 

4. (   ) FleĢ düzeltilmesinde tolerans (+- ) 4mm’dir. 

5. (   ) FleĢ düzeltmesi kurbun merkezinden PF noktalarına doğru yapılır. 

6. (   ) Makaslarda fleĢ ölçümü yapılırken dresaj kontrol edilmelidir. 

7. (   ) 100 km/h’ten yüksek hızlar için 10 m aralıklarla ölçülen fleĢ farkı toleransı 

20mm’dir. 

 

 

 

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 faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında raylı sistemlerde hat açıklığını 

toleransları içinde tutabileceksiniz. 

 

 

 Özel ve devlet sektörlerinden hat açıklığının kontrolünün nasıl yapıldığını, hat 

açıklıklarının en fazla bozulduğu yerleri ve nedenlerini araĢtırınız. AraĢtırma 

sonuçlarınızı sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

2. HAT AÇIKLIĞINI KONTROL ETMEK 
 

2.1. Aplikasyon Kazıklarından Ölçü Alınması 
 

 Aplikasyon kazıkları, ekseriya yolun sağına, komĢu ray dizisinden en az 1750 

mm mesafeye konulur. Arazi yapısına göre tünel, köprü, redüvit kesitli yarmalar 

ve benzeri sabit tesislerde ise duruma göre 1500 – 1750 – 2000 mm mesafeye 

dikilir. Kazık dikilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise tünel yan 

duvarlarına, köprü korniĢlerine  çivi veya tirfonla belirlenir. 

 Aplikasyon kazıklarının ray mantarından üst seviyesi ile olan farkı 30 cm’dir. 

Ray üstü kotuna nazaran kazıkların kot esas teĢkil eden yüzeyi, mahalli 

koĢullara göre 10 veya 30 cm kadar eksi değerde olmak üzere farklı teĢkil edilir. 

Yine arazi yapısına göre kazıklar, zemin seviyesinde yapılarak aradaki kot 

farkları hat profilinde belirtilir. 

 Kurplarda kurbun iç tarafına konulur. Ayrıca kurplardaki PO, TO, TF, PF gibi 

sabit noktalar kurbun dıĢ tarafına konulan kazıklarla belirlenir. Bunların üzerine 

isimleri ile kurbun yarıçapı ve parabol uzunluğu yazılır. 

 Kot değerleri teĢkil edecek alanların üst düzeylerinden alınır. Aplikasyon 

kazığına uyularak tamirata baĢlanmadan önce kazıkların sağlam ve yerinde olup 

olmadığı kontrol edilmelidir. Bu iĢ için hatta fleĢölçer gibi kazıkların fleĢi 

ölçülmelidir. Doğru yollarda fleĢ ipi gerilmek suretiyle kazıkların yerinde olup 

olmadığı kontrol edilir. Yolda yapılacak her türlü tamirat çalıĢmalarında 

(nivelman, dresaj) aplikasyon kazıklarında belirtilen bu ölçülere uymak gerekir. 

 Poz, makineli tamirat veya ray, travers tebdili gibi bazı çalıĢmalar sırasında kot 

kazıkları korunmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 2.1: Aplikasyon kazıklarında fleĢ ölçülmesi 

2.2. Dever ve FleĢ Ölçümünde Kullanılan Aletler ile Dever ve FleĢ 

Ölçümü 
 

 Demir yolu üst yapısı ve makineleri 1435 mm yol açıklığı dikkate alınarak 

yapıldığından üst yapının tamir ve bakım çalıĢmalarında ekartmanlar mutlaka 

ölçülmelidir. 

 Ölçümün sağlıklı ve basit olması için ekartman ölçme aleti geliĢtirilmiĢ ve 

bunun üzerine dever ölçme ünitesi yerleĢtirilmiĢtir. 

 Ekartmanın sağlıklı ölçülebilmesi için yol eksenine dik doğrultuda ölçme 

yapmak gerekir. Bunu temin için aletin bir tarafı dikliği sağlayacak Ģekilde 

geniĢ tutulmuĢtur. Ekartman ölçüleri doğrudan sayısal olarak belirlenir. 

 Dever ölçümlerinde ise aletin üzerinde bulunan su terazisi yatay doğrultuya 

getirildikten sonra iki ray arasındaki kot farkı sayısal olarak okunur ve olması 

gereken değerle karĢılaĢtırılır.  

 Dever ve ekartman ölçme aletleri daha da geliĢtirilerek pratik ve fonksiyonel 

hâle getirilmiĢtir. Bazı tiplerine fleĢ ölçme üniteleri de ilave edilmiĢtir. Böylece 

boyuna nivelman iĢindeki tüm yol ölçümleri bir alette toplanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 Bunun yanı sıra makaslardaki değerlere özel geliĢtirilmiĢ ekartman, göbek ve 

dil açıklıklarını ölçen, yapı gabarisini yola göre kontrol eden contalardaki iki 

ray baĢları arasındaki imbisat paylarını ölçen aletler geliĢtirilmiĢtir. 

 Ölçme aletlerinin hatasız ve sağlam olmaları, yapılan iĢlerin kontrolünün 

sağlıklı olarak yapılmasını sağlar. Bu nedenle ölçme aletlerinin de belirli 

periyotlarla kontrolünün ve ayarının yapılması gerekir. 

 FleĢ ölçümünde ise genellikle 20 metrelik fleĢ ipi ve metre kullanılır. Bu 

aletlerin yol çavuĢlarının günlük olarak yanında bulunması gerekir. 
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Resim 2.1: Ekartman ve dever ölçme aleti 

2.3. Ekartmanın Tanımı ve Ölçümü 
 

Demir yolları iki ray iç yanakları arasında kalan mesafeye göre dar hat, geniĢ hat, 

normal hat olarak sınıflandırılır. Dünyada genel olarak normal hat kullanılır. Ġki ray arasında 

kalan mesafe 1435 mm olduğunda normal hattan bahsedilir. Demir yollarındaki üstyapı ve 

makinelerin ölçüleri bu değere göre belirlenir. 

 

Ekartman, iki döĢeli ray arasında, ray mantarı iç yanakları arasındaki yatay mesafeye 

denir. Ekartman ray mantarı üst seviyesinden 14 mm aĢağıdan rayın aĢınmamıĢ yerinden 

ölçülür. Her traverste ölçülen ekartmanlar arasındaki fark 2 mm’den fazla olmamalıdır. K ve 

N tipi bağlantılı traverslerde ekartman ölçümünde, varsa selet gezinti payları ölçülen 

ekartmana ilave edilir. Selet gezintileri, en çok dar yarıçaplı kurpların dıĢ ray tarafında 

görülür. 

 

2.4. Ekartman Toleransları 
 

Doğru yollarda normal hat açıklığı 1435 mm’dir. Yol açıklığı toleransları ikiye ayrılır. 

 

2.4.1. Konfor Yol Açıklığı  
 

Yolun konforu açısından olması gereken yol açıklığı olup poz esnasında yola verilen 

açıklığın  (- 3) ve (+15)  mm toleransları arasıdır. Bu toleranslara göre konfor yol açıklıkları 

traverslere verilen açıklığa göre 4 bölüme ayrılır. 

 

1435 mm açıklıklı yolda (sürekartmansız yolda) 1432 -1450 mm  
1440 mm açıklıklı yolda (5 mm sürekartman verilen yolda) 1432 -1455 mm  
1445 mm açıklıklı yolda (10 mm sürekartman verilen yolda) 1432 -1460 mm  

1450 mm açıklıklı yolda (15 mm sürekartman verilen yolda) 1432 -1465 mm 
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DERAY SEBEBĠ YOL AÇIKLIKLARININ ġEKĠLLE ĠZAHI 

 

ġekil 2.1: Yol açıklıklarının Ģekille hesaplanması 

2.4.2. Deray Sebebi Yol Açıklığı  
 

1426 mm’den az ve 1490 mm’den fazla olduğunda vagon veya makineler deray eder. 

 

Yol bakım ve tamiratında esas olan yolu konfor yol açıklığı toleransı içinde tutmaktır. 

Bu toleranslar dıĢına çıkan yol açıklıklarında gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Konfor yol 

açıklığı toleransının üst sınırı olan 1465 mm’ yi geçen yol açıklıklarında yola seyir 

kısıtlaması konularak gerekli tamirat yapılmalıdır. 1465 mm geçen yol açıklığında trenlerin 

lase hareketleri (yatay gezinti) artacağından selet gezintilerine neden olur ve bu durum gizli 

yol açıklığına sebep olur. Bu nedenle yola seyir kısıtlaması konulmalı ve en kısa zamanda 

tamirat yapılmalıdır. 

 

2.5. Sürekartmanın Tanımı, Nasıl ve Niçin Verildiği 
 

Demir yolu araçlarının kurplarda rahatça dönebilmesi için yol açıklığı bir miktar  

artırılır, buna sürekartman denir. Sürekartman, kurp yarıçapı küçüldükçe büyür. Sürekartman 

fazla olunca tekerlekler raya gereğinden fazla sürtüneceğinden aĢınma artar (lase hareketleri 

veya araçlardaki gezinti çoğalacağından). 

Sürekartman parabol dediğimiz alıĢtırma eğrisi boyunca kademe kademe artırılarak 

verilir.  
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2.5.1. Travers ÇeĢitlerine Göre Sürekartman VeriliĢi 
 

Sürekartmanın verilme Ģekilleri:  

 

 Demir traverslerde: Selet ve ergolar vasıtasıyla sürekartman verilir. 

 AhĢap traverslerde: Traversin üzerindeki karĢılıklı delik mesafelerinin 

artırılması suretiyle sabote yapılarak verilir.  

 

Bunlarda;  

 

Travers Nu.sı  Yol Açıklığı Sağladığı Sürekartman ĠĢaret ve Rengi 

0 nu.lı travers 1435 mm (K tipi seletli traverslerin 

selet iç çeneleri arası 1374 mm’dir.) 
 

1 nu.lı travers 1440 mm 5 mm sürekartman (V)-  Kırmızı 

2 nu.lı travers 1445 mm 10 mm sürekartman (X)-  Siyah 

3 nu.lı travers 1450 mm 15 mm sürekartman (XV)- Sarı 

 

uygulanmaktadır. 

 

 Beton traverslerde: ġebekemizin bazı yerlerinde 1989 yılına kadar yapılan 

pozlarda uygulanan sürekartmanlardır.  

 

Kurp yarıçapı ( m) Sürekartman (mm) 

400≥ R >327  5  

327≥ R >277  +10 mm  

277≥ R >240 +15  mm  

 

1989 yılından itibaren yapılan pozlarda uygulanacak sürekartmanlar; 

 

Kurp yarıçapı ( m) Sürekartman (mm) 

         R >267  0  

267≥ R >229  +5 mm  

229≥ R >200 +10 mm  

200≥ R >178 +15 mm 

 

HM tipi bağlantılı beton traverste hiçbir değiĢiklik yapılmadan 10 mm’lik ekartmana 

imkân veren diğer bir ifade ile yarıçap 175 m’den büyük olan kurplarda ekartman değiĢikliği 

yapılmadan kullanılan yegâne bağlantı sistemidir. 
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2.5.2. Parabolde Numaralı Travers Dağılımı 
 

Parabolün herhangi bir noktasında yarıçap bulunmasını;  

 

         R x L 

R 1  -------------   formülünden faydalanarak hesaplıyorduk. 

              X 

 

Bu defa yarıçap belli olduğuna göre aranan metre (X)  yerine yarıçapı yazarsak 

metreyi buluruz. Buna göre; 

 

Örnek :  

 

R = 190.00 m 

L  =  70.00 m ise  

 

 PO’dan itibaren kullanılacak  “0” numaralı traversin metre ve adedini bulmak 

için; 

 

 R x L        190 x 70         13 300 

         ----------- = -------------- =   -----------------  = 49.81 m   

 267  267  267 

 

         49.81 

Travers mihverleri arası 0.63 m olduğuna göre;  ---------- = 79 Adet “0” numaralı  

           0.63                            bulunur. 

  “I“ nu.lı traversin metre ve adedini Ģu Ģekilde buluruz. 

 

           R x L   90 x 70     13 300 

         ----------- = -------------- =   ---------------  = 58.08 m   

           229       229        229 

 

Bu metrenin ilk 49.81 m’ sine kadar “0” nu.lı travers döĢendiğine göre; 

 

58.08 –  49.81  = 8.27 m 

 

             8.27  

Travers mihverleri arası 0.63 m olduğuna göre; ------------ = 13 adet  “I” numaralı  

                                                                                0,63                       bulunur. 
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  “II” nu.lı traversin metre ve adedini Ģu Ģekilde buluruz: 

 

           R x L    190 x 70     13 300 

         ----------- = -------------- =   ---------------  = 66.5 m   

           200        200       200 

 

PO dan itibaren ilk 49.81 m’sine kadar “0“ nu.lı , 49.81 m ila 58.08 m arasına “I” nu.lı  

travers döĢendiğine göre;  66.5  - 58.08   = 8.42 m 

 

       8.42  

Travers mihverleri arası 0.63 m olduğuna göre; --------- = 13 adet “II” numaralı  

                                                                             0,63                      bulunur. 

 

  “III“ nu.lı traversin metre ve adedini bulmak için  parabol boyundan “II” nu.lı 

travers bitim metresi çıkarılacaktır. 

 

 70.00 m -  66.5 m  = 3.50 m 

             3.5  

Travers mihverleri arası 0.63 m olduğuna göre; ----------- = 6  adet “III” numaralı  

                                                                               0.63                     bulunur. 

 

   70 

--------- = 111 Travers          79 + 13 + 13 + 6  = 111 Travers  

  0.63 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 Raylı sistemlerde hat açıklığını toleransları içinde tutunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Demir yolu üstyapısı ve makineleri 1435 mm 

yol açıklığı dikkate alınız.  

 Ekartmanın sağlıklı ölçülebilmesi için yol 

eksenine dik doğrultuda ölçme yapınız. 

 Dever aletinin üzerinde bulunan su terazisini 

yatay doğrultuya getiriniz.  

 Ġki ray arasındaki kot farkını sayısal olarak 

okuyarak olması gereken değerle 

karĢılaĢtırınız.  

 Ölçme aletlerinin de belirli periyotlarla 

kontrolünü ve ayarını yaptırınız. 

 Kot değerleri teĢkil edecek alanların üst 

düzeylerinden alınır. Aplikasyon kazığına 

uyularak tamirata baĢlanmadan önce 

kazıkların sağlam ve yerinde olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

 Poz esnasında yola verilen açıklığı  (- 3) ve 

(+15)  mm toleransları arasında ayarlayınız. 

 Ekartman ray mantarı üst seviyesinden 14 

mm aĢağıdan rayın aĢınmamıĢ yerinden 

ölçünüz. 

 Sürekartman kurp yarıçapı 

küçüldükçe büyür. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Demir yolu üstyapısı ve makinelerinde 1435 mm yol açıklığını 

dikkate aldınız mı?  

  

2. Ekartmanın sağlıklı ölçülebilmesi için yol eksenine dik doğrultuda 

ölçme yaptınız mı? 

  

3. Dever aletinin üzerinde bulunan su terazisini yatay doğrultuya 

getirdiniz mi?  

  

4. Ġki ray arasındaki kot farkı sayısal olarak okunup ve olması gereken 

değerle karĢılaĢtırdınız mı?  

  

5. Ölçme aletlerinin de belirli periyotlarla kontrolünü ve ayarını 

yaptırdınız mı? 

  

6. FleĢ ölçümünde ise genellikle 20 metrelik fleĢ ipi ve metre kullanılır. 

Bu aletlerin yol çavuĢlarının günlük olarak yanında bulunması gerekir 

mi? 

  

7. Kot değerleri teĢkil edecek alanların üst düzeylerinden alınır. 

Aplikasyon kazığına uyularak tamirata baĢlanmadan önce kazıkların 

sağlam ve yerinde olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Aplikasyon kazıklarının, ray mantarından üst seviyesi ile olan kot farkı kaç cm 

olmalıdır?  

A) Aynı seviyede olmalıdır. 

B) 10 cm olmalıdır. 

C) 20 cm olmalıdır. 

D) 30 cm olmalıdır. 

 

2. Ekartman ray mantarının neresinden ölçülür? 

A) Ray mantarı üst seviyesinden 

B) Ray mantarı üst seviyesinden 4 mm aĢağıdan  

C) Ray mantar üst seviyesinden 14 mm aĢağıdan 

D) Ray mantarı üst seviyesinden 24 mm aĢağıdan 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi “konfor yol açıklığı” ekartman toleransıdır?  

A) 1426- 1465 mm  

B) 1426- 1490 mm  

C) 1432- 1465 mm  

D) 1432- 1490 mm  

 

4. 2007 yılında HM  tipi beton traversle yapılacak yol yenilemesinde, R = 250 m’Iik bir 

kurpta kaç nu.lı travers kullanılır?  

A) O nu.lı travers  

B) 1 nu.lı travers  

C) 2 nu.lı travers  

D) 3 nu.lı travers  

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

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Demir traverslerde selet ve ergolar vasıtasıyla sürekartman verilemez. 

2. (   ) HM  tipi bağlantılı beton traverse hiçbir değiĢiklik yapılmadan 10 mm’lik 

ekartmana imkân veren iyi bir bağlantı Ģeklidir. 

3. (   ) 1426 mm’den az ve 1490 mm’den fazla olduğunda vagon veya makineler deray 

eder. 

4. (   ) Her traverste ölçülen ekartmanlar arasındaki fark 5 mm’den fazla olmamalıdır. 

5. (   ) K ve N tipi bağlantılı traverslerde ekartman ölçümünde, varsa selet gezinti payları 

ölçülen ekartmana ilave edilir. 

6. (   ) Selet gezintileri en çok dar yarıçaplı kurpların iç ray tarafında görülür. 

7. (   ) 1426 mm’den az ve 1490 mm’den fazla olduğunda vagon veya makineler deray 

eder. 

8. (   ) AhĢap traverslerde traversin üzerindeki karĢılıklı delik mesafelerinin artırılması 

suretiyle sabote yapılarak verilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. FleĢin tanımını öğrendiniz mi?   

2. FleĢ hesaplarının nerede kullanıldığını öğrendiniz mi?   

3. FleĢ hesaplarında kullanılan formülleri öğrenip bu formüllerin hangi 

durumlarda kullanıldıklarını öğrendiniz mi?  

  

4. Farklı örnekler üzerinde fleĢ hesabını yaptınız mı?   

5. Hesap sonucunda birimlerin dönüĢümünü yaptınız mı?   

6. Yarıçapı belli olmayan kurpların yarı çaplarını fleĢ formülünden 

yararlanarak hesapladınız mı? 

  

7. FleĢ ipi gergin vaziyette, kurbun iç ray dizisi dıĢ yanağından aĢınmamıĢ 

ve çapaksız yerine tuttunuz mu? 

  

8. Hangi diziden baĢladıysanız kurbun sonuna kadar aynı diziden devam 

ettiniz mi? 

  

9. Metreyi raya dik olarak ve ipe değmeyecek Ģekilde tuttunuz mu?   

10. Havanın rüzgârsız olmasına dikkat ettiniz mi?   

11. FleĢ ipinin ucuna 10cm’lik çubukları bağladınız mı?   

12. Ölçüm yaparken çubukları raya dik tutunuz mu?   

13. Ölçüm sonunda çubukların boyunu ölçülen miktardan düĢtünüz mü?   

14. Sabit tesislerin raya olan mesafelerini ölçüp not etiniz mi?   

15. AĢınmıĢ raylarda fleĢ alırken ipi ray mantarı üst seviyesinden 14 mm 

aĢağıdan  tuttunuz mu? 

  

16. Tanjant noktasını sağlıklı tespit edip PF noktalarını doğru olarak tespit 

ettiniz mi? 

  

17. PO ve PF noktaları arasında kurbun hesabı fleĢi taksim ederek kurbun 

giriĢ parabolünü düzelttiniz mi? 

  

18. Aynı iĢlemi kurbun çıkıĢ parabolünde de  sırasıyla uyguladınız mı?   

19. Düzeltilen iki parabol arası yani iki PF noktaları arasındaki mevcut 

yolda yolun dirsekli noktalarından ve en az 10 m’de bir fleĢ değerlerini 

ölçüp yazdınız mı? 

  

20. FleĢ formülü ile hesaplanan fleĢ değeri ile ölçülen fleĢlerle 

karĢılaĢtırarak fazla veya eksik fleĢleri belirleyip ray gövdesine yazdınız 

mı? 

  

21. Belirlenen fazla veya eksik fleĢlerin olduğu noktalarda kurbu düzelttiniz 

mi? 

  

22. Kurp fleĢlerinin düzeltilmesinde (+ - )   2 mm toleransı esas aldınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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23. Kurp fleĢlerinin düzeltilmesi esnasında dresajı dikkate aldınız mı?   

24. Her düzeltmeden sonra komĢu iki noktada fleĢ kontrolü yaptınız mı?   

25. Ağırlık merkezinden (kurp ortasından) PF’lere doğru düzeltme yaptınız 

mı? 

  

26. FleĢi düzeltilen kurpta imbisat tanzimi yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 C 

4 A 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 Doğru 

CEVAP ANAHTARLARI 
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