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ÖN DÜZEN AYARI DERSİ 
 
 

Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler 
Ön Düzende Arıza 
Teşhisi  

Arıza tespiti ve giderme yönteminin belirlenmesinde 
izlenecek yolu eksiksiz takip edebilecektir. 

Kamber ve Kaster 
Ayarı  

Ön düzen cihazını kullanarak araç kataloğuna 
uygun şekilde ön ve arka takım açılarının ayarlarını 
yapabilecektir. 

Rot Ayarı 
Ön düzen cihazını kullanarak araç kataloğuna göre 
rot ayarlarını ve direksiyon ortalamasını 
yapabilecektir. 
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DERS BİLGİ FORMU 

DERSİN ADI Ön Düzen Ayarları 

ALAN Motorlu Araçlar Teknolojisi 

MESLEK / DAL Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 

DERSİN 
OKUTULACAĞI 
DÖNEM/SINIF/YIL 

 

SÜRE 64 Ders Saati 

DERSİN AMACI 
Bu ders ile öğrenciye; ön düzenin arıza teşhisi ve ayarlarını 
yapabilme yeterlikleri kazandırılacaktır. 

DERSİN TANIMI 
Ön düzenin arıza teşhisi ve ayarları ile ilgili bilgi ve becerilerin 
verildiği derstir. 

DERSİN ÖN 
KOŞULLARI 

 

DERS İLE 
KAZANDIRILACAK 
YETERLİLİKLER 

Bu dersin sonunda; 
1. Araç kataloğunda belirtildiği şekilde direksiyon sistemlerinin 

kontrollerini yapabilecektir. 
2. Ön düzen cihazını kullanarak araç kataloğuna uygun 
şekilde ön ve arka takım açılarının ayarlarını yapabilecektir. 

3. Ön düzen cihazını kullanarak araç kataloğuna göre rot 
ayarlarını ve direksiyon ortalamasını yapabilecektir. 

Yeterlikleri kazandırılacaktır. 

DERSİN İÇERİĞİ 

Bu ders; 
1. Ön Düzende Arıza Teşhisi  
2. Kamber ve Kaster Ayarı  
3. Rot Ayarı 
İle ilgili konuları içermektedir. 

YÖNTEM VE 
TEKNİKLER 

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; gösteri, anlatım, 
tartışma, beyin fırtınası, uygulama, problem çözme, proje 
hazırlama, grup çalışması, simülasyon, vb.  
Gerçek yaşantı ortamlarında gezi, gözlem, görüşme, 
araştırma, inceleme, vb. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMI VE 
DONANIM 

Ortam: Sınıf, laboratuar, işletme, vb 
Donanım: Araç kesiti, bakım araç ve gereçleri, el, ölçü, el 
tesviyeciliği ve temel şekillendirme aletleri, televizyon, VCD, 
tepegöz, projeksiyon, bilgisayar ve donanımları. 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

1. Her faaliyet sonunda kazanılan bilgi ve beceriler ölçülür. 
2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülür. 
3. Dersin sonunda; Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve 
Sınav Yönetmeliği ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 
Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili maddelerine göre ölçme ve 
değerlendirme yapılacaktır. 

ÖĞRETMEN / 
EĞİTİCİ 

1. Lisans eğitimi almış, alanında sektör deneyimi olan 
öğretmenler, 

2. Gerektiğinde sektörde çalışan ustalık ve usta    
      öğreticilik belgesi olan meslek elemanları 
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İŞBİRLİĞİ 
YAPILACAK KURUM 
VE KURULUŞLAR 

Ders ile ilgili araştırma-gözlem ve uygulama konularında; 
üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve 
işletmelerle işbirliği yapılabilir. 
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MODÜL BİLGİ SAYFASI 
ALAN : Motorlu Araçlar Teknolojisi 
MESLEK/DAL : Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 
DERS : Ön Düzen Ayarları 
MODÜL : Ön Düzende Arıza Teşhisi  
KODU :  
SÜRE : 40/32 
ÖN KOŞUL :  
AÇIKLAMA :  
GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile arıza tespiti ve giderme yönteminin 

belirlenmesinde izlenecek yolu eksiksiz takip edebilecektir. 
AMAÇLAR :  

Öğrenci; 
1. Arıza ile ilgili bilgi toplama yöntemlerini eksiksiz uygulayabilecektir. 
2. Arıza tespit yöntemlerini uygulayarak arıza giderme yöntemine karar verebilecektir. 

İÇERİK: 
A. Arıza ile ilgili bilgilerin toplanması 

1. Arıza teşhisinde temel ilkeler 
a. Arıza teşhisinin tanımı ve amaçları 
b. Hatalı teşhisin sonuçları 
c. Hatalı teşhisin nedenleri 
d. İyi bir arıza teşhisçisinde bulunması gerekli özellikler 
e. Doğru arıza teşhisinin kazandırdıkları 

2. Müşteriye sorulacak sorular 
3. Teknik bilgi kaynakları 

a. Onarım katalogları  
b. Araç üzerinde yapılan değişiklikleri bildiren fasiküller 
c. Teknik bültenler 

4. Şemalar 
a. Sistem çalışma şemaları 
b. Elektrik şemaları 

5. Arıza bulma cetvelleri 
6. Araçta yapılan kontroller 

a. Lastik hava basınçları 
b. Lastik aşıntıları 
c. Tekerlek yatay boşluğu 
d. Direksiyon boşluğu 
e. Mafsal bağlantıları, rot ve rotil boşlukları 
f. Yay ve amortisörlerin kontrolleri 
g. Vibrasyon testi 

i. Vibrasyon test cihazlarının kullanış amaçları 
ii. Vibrasyon test cihazlarında araç testinde dikkat edilecek hususlar 

h. Yol testi 
i. Süspansiyon sistemi arızaları ve belirtileri 
ii. Direksiyon sistemi arızaları ve belirtileri 
iii. Ön düzen ve lastik arızaları ve belirtileri 
iv. Arka takım arızaları ve belirtileri 

7. Arıza teşhisi yapılamadığında izlenecek yol 
B. Arızanın tespiti ve giderme yöntemleri 

1. Bilgilerin analizi 
2. Arızanın belirlenmesi 
3. Arızanın nedenleri 
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4. Arızayı giderme yöntemine karar verme 
5. Yedek parça listesinin hazırlanması 
6. Onarım emirlerinin hazırlanması 
7. Son kontroller 
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 MODÜL BİLGİ SAYFASI 
ALAN : Motorlu Araçlar Teknolojisi 
MESLEK/DAL : Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 
DERS : Ön Düzen Ayarları 
MODÜL : Kamber ve Kaster Ayarı  
KODU :  
SÜRE : 40/32 
ÖN KOŞUL :  
AÇIKLAMA :  
GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile ön düzen cihazını kullanarak araç kataloğuna 

uygun şekilde ön ve arka takım açılarının ayarlarını yapabilecektir. 
AMAÇLAR: 

Öğrenci; 
1. Ön düzen cihazını kullanarak araç kataloguna uygun şekilde ön düzen 

açılarının ayarını yapabilecektir. 
2. Ön düzen cihazını kullanarak araç kataloguna uygun şekilde arka takım 

açılarının ayarlarını yapabilecektir 
İÇERİK 

A. Ön düzen açıları ve ayarları 
1. Ön düzen geometrisinin önemi 
2. Ön düzen açıları 

a. Kamber açısı 
i. Tanımı  
ii. Kamber açısının verilme sebepleri 
iii. Kamber açısının etkileri 

b. Kaster açısı 
i. Tanımı  
ii. Kaster açısının verilme sebepleri 
iii. Kaster açısının etkileri 

c. Dingil pimi (King-Pim) açısı 
i. Tanımı  
ii. King-pim açısının verilme sebepleri 
iii. King-pim açısının etkileri 

d. Dönüş açısı 
3. Ön düzen ayar liftleri ve aparatları 
4. Ön düzen ayar cihazları ve aparatları 
5. Ön düzen açılarının ölçümü ve ayarlanması 
6. Ön düzen cihazında ölçüm yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar 
7. Ön düzen cihazında uyulması gereken emniyet kuralları 

B. Arka takım açıları ve ayarları 
1. Arka takım açılarının ölçümü  
2. Arka takım açılarının ayarlanması 
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MODÜL BİLGİ SAYFASI 
ALAN : Motorlu Araçlar Teknolojisi 
MESLEK/DAL : Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik 
DERS : Ön Düzen Ayarları 
MODÜL : Rot Ayarı 
KODU :  
SÜRE : 40/32 
ÖN KOŞUL :  
AÇIKLAMA :  
GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile ön düzen cihazını kullanarak araç kataloğuna 

göre rot ayarlarını ve direksiyon ortalamasını yapabilecektir. 
AMAÇLAR: 

Öğrenci; 
1. Ön düzen cihazını kullanarak araç kataloguna göre rot ayarını yapabilecektir. 
2. Ön düzen cihazını kullanarak araç kataloguna göre direksiyonu ortalayabilecektir. 

İÇERİK 
A. Rot ayarı (Toe-in, Toe-out) 

1. Rot ayarının önemi 
2. Toe-in (ön tekerin kapanıklılığı) 

a. Toe-in tanımı 
b. Toe-in verilme sebepleri 

3. Toe-out (ön tekerin açıklığı) 
a. Toe-out tanımı 
b. Toe-out etkileri 

4. Toe-in ve Toe-out’ un ölçülmesi 
5. Rot ayarının yapılması 

B. Direksiyonun ortalanması 
1. Direksiyon düzgünlüğünün önemi 
2. Direksiyon düzgünlüğünün kontrolü 
3. Direksiyonun ortalanması 

 
 


