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AÇIKLAMALAR 
KOD 524KI0294 

ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Lastik Üretimi 

MODÜLÜN ADI Ham Lastik  

MODÜLÜN TANIMI 
Bu modül; çapraz katlı ve radyal ham lastik üretimi yapabilme 

ile ilgili bilgilerin verildiği bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Ham lastik elde etmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel amaç 

Gerekli ortam sağlandığında ASTM standartlarına uygun 
olarak ham lastik elde edebileceksiniz. 
Amaçlar 

1. Çapraz katlı ham lastik üretimi yapabileceksiniz. 

2. Radyal ham lastik üretimi yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Donanımlı ham lastik atölyesi 

Donanım: Ham lastik materyalleri, lastik imalat makineleri, 

biz, fırça, sement, metre, tambur, ezme aparatı,  ham lastik 

katları, ham çember, ham yanak, ham sırt 

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, 

 

İnsanlar daha iyi ve kolay yaşayabilmek için ilk çağlardan beri doğanın tüm 

olanaklarından faydalanarak araştırmaya girişmişlerdir. İnsan yaşamını güzelleştirecek, daha 

rahat ve mutlu bir dünya yaratmak için araştırmalar bugün devam ettiği gibi gelecekte de 

devam edecektir. 

 

Günümüzde lastik firmaları ARGE faaliyetlerine milyarlarca Euro kaynak 

ayırmaktadırlar. Binlerce insan bu sektörde istihdam edilmektedir. Ülkemiz, otomotiv ve yan 

sanayi sektörleri olarak dünyada en önemli ülkelerden biridir. Birçok uluslararası lastik 

markası, imalat ve araştırma geliştirme faaliyetlerini ülkemizde sürdürmektedir. Günümüzde 

olduğu gibi gelecekte de bu sektörde kalifiye ara eleman ihtiyacı had safhada olacaktır.  

 

Bu modülle ASTM standartlarına uygun olarak çapraz katlı ham lastik ve radyal ham 

lastik üretim yöntemlerini öğreneceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 1 
 
 

ASTM standartlarına göre çapraz katlı ham lastik üretimi yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

Çevrenizde bulunan taşıt lastiği fabrikalarını geziniz. İmalat proseslerini, imalat makinelerini 

ve yardımcı tambura lastik katlarının nasıl sarıldığını gözlemleyerek çapraz katlı ham lastik 

üretimi araştırınız. 

 

1. ÇAPRAZ KATLI HAM LASTİK ÜRETİMİ 
 

Ham lastik, lastik materyalleri, vulkanize olmamış lastik çemberi, sırtı, yanağı ve 

katlarının ASTM standartlarına göre lastik makinelerinde bir araya getirilir. Boyama 

işlemine ve vulkanizasyona hazır hâle getirilen mamul, ham lastiktir. 

 

Lastik üretim fabrikalarında: 

 

Çapraz katlı ham lastik 

Radyal ham lastik üretimi yapılmaktadır. 
 

1.1. Tambur 
 

Tambur lastik imalat makinelerında elde edilen bileşik ve yan mamullerin üst üste 

sarıldığı ve ham lastiğin (yeşil lastik) elde edildiği makinelerdir. 

 

 
Şekil 1.1: Ana ve yardımcı tambura lastik katlarının sarılması 

 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
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Tamburun üzerine sarılan lastik katları, tambura gelinceye kadar bir dizi işlem ve 

makinelerden geçer. Tamburun çalışmasını ve yapılacak işlemleri anlayabilmek için bu lastik 

katlarının imalat aşamalarını öğrenmek gerekir. 

 

Lastik üretimi  

 

Yarı mamul makineleri, 

Konfeksiyon makineleri, 

Pişirme makineleri, 

Son ürün makineleri ile yapılmaktadır. 

 

Yan mamul makineleri başlangıcı Banbury denilen makinelerde başlar. Burada amaç 

lastiğin girdileri olan kauçuklar, karbon karaları, pişiriciler, hızlandırıcılar ve 

aktifleştiricilerin homojen bir şekilde karışımının sağlanmasıdır. Buradan elde edilen yaş 

hamur tekstil ve metalik kalenderlere, diğer yarı mamul trifalalarına yani ekstrüderlere 

(yanak, sırt, bordi) gönderilir. 

 

Çemberler ise çember makinelerden elde edilerek konfeksiyon makinelerinde bütün 

diğer yan mamullerle birleştirilerek karkas denilen son şeklini alıp pişirmeye gelir ve son 

kalite kontrolleri yapılıp depolamaya gönderilir. Aşağıdaki şekillerde lastik imalat prosesleri 

açık bir şekilde görülmektedir. 

 

 
Şekil 1.2: Lastik imalat şeması 
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Şekil 1.3: Lastik imalat prosesleri 
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1.2. Tambur Üzerinde Yapılan İşlemler 
 

Tambur üzerinde yapılan işlemler aşğıda basamaklar hâlinde anlatılmıştır. 

 

 Lastik çemberi, tambur üzerinde topuk vurucu üzerine yerleştirilir. 
 

 
Resim 1.1 : Lastik çemberinin yerleştirilmesi 

 

 Tambura çapraz katlı lastiğin ilk katı sarılır. 

 

 
Resim 1.2: İlk katın sarılması 
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 Ana ve yardımcı tambur üzerinde gövde katları sarılır. 
 

 
Resim 1.3: Gövde katlarının sarılması 

 

 Tamburda topuk vurma işlemi yapılır ve çember kilitlenir. 
 

 
Resim 1.4 : Topuk vurma işlemi 

 

 Tamburda çapraz katlı lastik yanakları sarılır. Daha sonraki aşamada üzerine sırt 

çekilmesi gerekir. 

 
Resim 1.5: Yanak sarma 
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 Radyal lastik tamburunda lastik paket bölümü hazırlanır. Sırt ve kuşaklar 

çekilir. 

 

 
Resim 1.6: Sırt ve kuşak çekme 

 

 Birinci faz makinelerinden gelen karkasın üzerine metalik kuşak, intermedio ve 

sırt tatbik edilir. Makinede tambur, yardımcı tambur transfer ünitesi kısımları 

vardır. 

 Yardımcı tambur üzerine sırası ile konulan birinci ve ikinci metalik kuşaklar 

kesilerek eklenir. 

 Metalik kuşakların üzerine 1 kat intermedio sarıldıktan sonra sırt tatbik edilerek 

yardımcı tambur üzerindeki paket, tambura transfere hazır hâle getirilir. 

 Bu paket, tambura daha önceden yerleştirilen karkas üzerine transfer ünitesi 

vasıtası ile aktarılır. 

 Karkas içine basılan hava nedeni ile genişleyerek transfer ünitesindeki pakete 

yapışır. Transfer grubundaki tutucu sektörler açılır, rujlotura grubu ile rizuolti 

yapılarak işlem tamamlanır. 

 Kuşaklarla sırt arasına sement çekilir ve yapıştırılır. 

 

  
Resim 1.7: Kuşaklarla sırt arasına sement çekme ve yapıştırma 
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 Ham lastik tambur üzerinde hazırlanırken ezme işlemi uygulanır. 

 

 
Resim 1.8: Ezme işlemi  

 

 Ham lastiğin son hâli boyama için boyama istasyonuna gönderilir. 

 

 
Resim 1.9: Ham lastiğin son hâli  
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1.3. Ham Lastik İmalatı Uyarı Levhaları 
 

Aşağıda lastik imalatı sırasında kullanılan levhalar verilmiştir. 

 

Levha Anlamı 

 

 Zemin temizliğini yaparken vakum 

çuvalını da kontrol et!  

 Dolduysa değiştir! 

 

 Malı istiflerken bankeli taşırma! 

 

 Mamul ilk ağız kontrolünü unutma! 

 Tespit ettiğin değerleri kontrol formuna 

işle! 

 

 Mamül karışım yapmamak için kantar 

tartım değerlerini baz alarak çalış! 
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 Yaptığın kontrolleri ilaç kontrol 

formuna işle! 

 

 Tarttığın hamuru öngörülen kilogram 

değerine tamamla! 

 

 Göndereceğin hamurun banburi ağzına 

yapışmasını önleyici sabun püskürt! 

 

 Malı düzgün istifle! 

 Banburi ağzına sıkışmasını önle! 
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 Devamlı blending yaparak çalış! 

 

 Manometre değerlerini sürekli kontrol 

et! 

 

 Pedalla çalışman gerektiğini unutma! 

 

 Meskolenin (mamul) homojenlik 

kazanmasına dikkat et! 

 Sürekli meskoleyi havalandır!  

 Boşaltma zili çalmadan meskoleyi 

boşaltma! 
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 Banburi karışım ilaçlarını verilen reçete 

değerlerine uygun olarak hazırla! 

 

 Karışımı reçetedeki ağırlıklarına göre 

tart! 

Tablo 1.1: Uyarı levhaları 



 

 

 

14 

UYGULAMA FAALİYETİ  
 Çapraz katlı ham lastik üretiniz. 

 

Kullanılan araç ve gereçler: Tambur, biz, ezme aparatı, fırça, sement, ham lastik 

katları, ham çember, ham yanak, ham sırt 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Lastik çemberini tambur üzerinde 

bulunan topuk vurucu üzerine 

yerleştiriniz. 

 Taburu kapamadan önce topukları 

takmayı unutmayınız. 

 Tambura çapraz katlı lastiğin ilk katını 

sarınız. 

 Taburun tam kapandığından emin 

olunuz, ilk katta merkezi odaklayınız. 

 Tambur üzerinde gövde katları sarınız. 
 Katlar arasında hava kalmamasına 

dikkat ediniz. 

 Tamburda çember vurma işlemi yaparak 

çemberi kilitleyiniz. 

 Çemberin katlarla temasının simetrik 

olmasına dikkat ediniz. 

 Tamburda çapraz katlı lastik yanakları 

sararak üzerine katları çekiniz. 

 Yanakların katlarla iyi yapışmasını 

sağlayınız. 

 Kuşaklarla sırt arasına sement çekerek 

yapıştırınız. 

 Yapışmayan ya da yanlış yapışan 

kısımların iyi yapışması için sement 

sürmeyi unutmayınız. 

 Çapraz katlı lastik tamburunda lastik 

paket bölümü hazırlayarak sırt ve 

kuşaklar çekiniz. 

 Sırt ve çember kılıfının tam 

örtülmesini sağlayınız. 

 Ham lastik tambur üzerinde hazırlanırken 

ezme işlemi uygulayınız. 

 Ham lastiğin birleşme yerlerinin tam 

olarak ezilmesini sağlayınız. 

 Ham lastiğin son hâlini, boyanması için 

boyama istasyonuna gönderiniz. 

 Ham lastiğin tamburdan çıkarılması  

sırasında zarar görmemesine dikkat 

ediniz. 

 Sonuçları rapor hâline getiriniz. 

 

 Almış olduğunuz notlardan raporunuzu 

hazırlayınız. 

 

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. Talimata uygun ham lastik bileşenlerinin ve araç ve gerecin tam 

olup olmadığını kontrol ettiniz mi? 

  

2. Lastik çemberini, tambur üzerinde bulunan topuk vurucu 

üzerine yerleştirdiniz mi? 

  

3. Tambura çapraz katlı lastiğin ilk katını sardınız mı?   

4. Tambur üzerinde gövde katları sardınız mı?    

5. Tamburda çember vurma işlemi yaparak çemberi kilitlediniz 

mi? 

  

6. Tamburda çapraz katlı lastik yanakları sararak üzerine katları 

çektiniz mi? 

  

7. Kuşaklarla sırt arasına sement çekerek yapıştırdınız mı?   

8. Çapraz katlı lastik tamburunda lastik paket bölümü hazırlayarak 

sırt ve kuşaklar çektiniz mi? 

  

9. Ham lastik tambur üzerinde hazırlanırken ezme işlemi 

uyguladınız 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Operatör tarafından kumanda edilen ve lastik katlarının sarılmasını kolaylaştıran makine 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kalender makinesi    B) Tambur 

C) Çember makinesi    D) Trafila (Ekstruder) 

 

2. Çelik kordun kullanıldığı lastik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Çapraz katlı lastik    B) İş makinesi lastiği 

C) Radyal lastik     D) Motosiklet lastiği 

 

3. Aşağıdaki uyarı levhasının anlamı nedir? 

 
 

A) Manometre değerlerini sürekli kontrol et!  

B) Devamlı blending yaparak çalış!  

C) İlaçları reçetedeki ağırlıklarına göre tart! 

D) Pedalla çalışman gerektiğini unutma! 

 

4. Çapraz katlı lastiklerde katlar tambura nasıl sarılır? 

 

A) Çapraz B) Düz  C) Ters  D) Normal 

 

5. Çapraz katlı lastiklerde katlarda hangi kort çeşidi kullanılır? 

 

A) Çelik kort     B) Tekstil kort 

C) Kort kullanılmaz    D) Hem tekstil hem de çelik kort 

 

 

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 
 

 

 

ASTM standartlarına göre radyal ham lastik üretimi yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan taşıt lastiği fabrikalarını geziniz. İmalat proseslerini, 

makineleri ve radyal lastik üretim aşamalarını gözlemleyiniz. 

 

2. RADYAL HAM LASTİK ÜRETİMİ 
 

Ham radyal lastik materyalleri, vulkanize olmamış lastik çemberi, sırtı, yanağı ve 

radyal katları ASTM standartlarına göre lastik makinelerinde bir araya getirilir. Boyama 

işlemine ve vulkanizasyona hazır hâle getirilen mamul radyal ham lastiktir. 

 

Radyal ham lastiğin diğer lastiklerden en büyük avantajı dayanıklı olmasıdır. Bundan 

dolayı son yıllarda ağır vasıtalar ve traktör arka lastiklerinde de üretilmesidir. Radyal özelliği 

lastiklerin üretim aşamalarında kullanılan radyal katın kullanılmasından  kaynaklanmaktadır. 

 

Radyal ham lastik üretiminde, tambur üzerine sırası ile birinci ve ikinci metalik 

kuşaklar kesilerek eklenir. Metalik kuşakların üzerine 1 kat intermedio (özel kat) sarılır ve 

sırt tatbik edilir. Daha önceden yerleştirilen karkas üzerine bu paket transfer ünitesi yardımı 

ile aktarılır. Karkas içine basılan hava nedeni ile genişleyerek tarnsfer ünitesindeki pakete 

yapıştırılır. Transfer grubundaki tutucu sektörler açılır, rujlotura grubu ile rizuolti (sırt 

yapıştırma) yapılarak radyal ham lastik üretim işlemi tamamlanır. Radyal lastik, bizleme, 

boyama ve pişirme işlemine hazır hâle gelmiştir. 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Radyal ham lastik üretiniz. 

 

Kullanılan araç gereçler: Tambur, biz, ezme aparatı, fırça, sement, ham lastik katı, 

ham çember, ham yanak, ham sırt, radyal kat. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Lastik çemberini, tambur üzerinde 

bulunan topuk vurucu üzerine 

yerleştiriniz. 

 Taburu kapamadan önce topukları 

takmayı unutmayınız. 

 Tambura radyal lastiğin ilk katını sarınız. 
 Taburun tam kapandığından emin 

olunuz, ilk katta merkezi odaklayınız. 

 Tambur üzerinde radyal katı sarınız. 
 Radyal kat altında hava kalmamasına 

dikkat ediniz. 

 Tamburda çember vurma işlemi yaparak 

çemberi kilitleyiniz. 

 Çemberin katlarla temasının simetrik 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kuşaklarla sırt arasına sement çekerek 

yapıştırınız. 

 Yapışmayan ya da yanlış yapışan 

kısımların iyi yapışması için sement 

sürmeyi unutmayınız. 

 Tamburda radyal lastik yanakları sararak 

üzerine sırt çekiniz. 

 Yanakların katlarla iyi yapışmasını 

sağlayınız. 

 Radyal ham lastik tambur üzerinde 

hazırlanırken ezme işlemini uygulayınız. 

 Ham lastiğin birleşme yerlerinin tam 

olarak ezilmesini sağlayınız. 

 Radyal ham lastiğin son hâlini, boyanması 

için boyama istasyonuna gönderiniz. 

 Ham lastiğin tamburdan çıkarılması  

sırasında zarar görmemesine dikkat 

ediniz. 

 Sonuçları rapor hâline getiriniz. 

 

 Almış olduğunuz notlardan 

raporunuzu hazırlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

19 

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. Lastik çemberini, tambur üzerinde bulunan topuk vurucu 

üzerine yerleştirdiniz mi? 

  

2. Tambura radyal lastiğin ilk katını sardınız mı?   

3. Tambur üzerinde radyal katı  sardınız mı?   

4. Tamburda çember vurma işlemi yaparak çemberi 

kilitlediniz mi? 

  

5. Kuşaklarla sırt arasına sement çekerek yapıştırdınız mı?   

6. Tamburda radyal lastik yanakları sararak üzerine sırt 

çektiniz mi? 

  

7. Radyal ham lastik tambur üzerinde hazırlanırken ezme 

işlemini uyguladınız mı? 

  

8. Radyal ham lastiğin son hâlini boyanması için boyama 

istasyonuna gönderdiniz mi? 

  

9. Sonuçları rapor hâline getirdiniz mi?   

 

 

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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. “……………… yapılı lastiklerde gövde katları topuktan topuğa aynı radyal düzlem 

içinde uzanır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Hidrolik pres   

B) Pnömatik pres 

C) Ekstrüder 

D) Tambur 

 

2. “Radyal yapılı lastiklerde gövde katı …………….kortlardan oluşur.” cümlesinde boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Çelik kort 

B) Tekstil kort 

C) Kort kullanılmaz 

D) Hem tekstil hem de çelik kort 

 

3. Radyal lastiklerin daha çok tercih edilme sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Daha fazla yük taşıması 

B) Sürüşte konfor sağlaması 

C) Sağlam olması 

D) İnce ve yumuşak olması 

 

4. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarının altını çiziniz. 

A) Çabuk ısınır.     (Çapraz)  (Radyal) 

B) Daha uzun ömürlüdür.     (Çapraz)  (Radyal) 

C) Yakıt tasarrufu sağlar.     (Çapraz)  (Radyal) 

D) Ucuzdur.       (Çapraz)  (Radyal) 

E) Kesilme durumunda çalışmaya devam edebilir. (Çapraz)  (Radyal) 

F) Mükemmel viraj ve manevra performansı vardır. (Çapraz)  (Radyal) 

G) Sessiz sürüş sağlar.     (Çapraz)  (Radyal) 

 

 

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 
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Radyal lastikler daha uzun ömürlüdür. 

 

2. (   ) Radyal lastiklerin sadece otomobiller için üretilir 

 

 

3. (   ) Çapraz katlı lastikler daha yumuşak yapılıdır. 

 

4. (   ) Çapraz yapılı lastiklerde çelik kord kullanılmaz 

 

5. (   ) Çapraz katlı lastikler, radyal lastiklere göre daha pahalıdır. 

 

6. (   ) Radyal yapılı  lastiklerde her zaman 2 çift topuk kullanılır. 

 

7. (   ) Ham lastik üretimizde ektrüder kullanılır. 

 

8. (   ) Ham lastik üretiminde en son aşamada yanak yapıştırılır. 

 

9. (   ) Çapraz katlı lastiklerde en fazla 2 kat kullanılır. 

 

10. (   ) Radyal lastiklerde teksil kortta kullanılabilir. 

 

 

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 

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

 

1. B 

2. C 

3. D 

4. A 

5. D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. C 

3. D 

4. Çapraz 

5. Radyal 

6. Radyal 

7. Çapraz 

8. Çapraz 

9. Radyal 

10. Radyal 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Yanlış 

10 Yanlış 

CEVAP ANAHTARLARI 
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