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HASAR TİPİ OLASI SEBEPLER ÖNERİLER ÖRNEK FOTOĞRAF 

 

Nehir Aşınma 

 

 Doğru olmayan lastik hava basıncı. 

 Araç yükündeki düzensiz dağılım. 

 Araç rot ayarı bozuklukları. 

 Virajların az olduğu uzun yol kullanımı. 

 

 Araç süspansiyon ve mekanik ayarları düzenli 

kontrol edilmeli. 

 Lastik havaları düzenli kontrol edilmeli. 

 Düzenli lastik rotasyonu yapılmalı. 

 Yükün araca eşit dağıtıldığından emin 

olunmalı. 

 

 

Mevzii (Lokal)  

Aşınma 

 

 Doğru olmayan lastik hava basıncı. 

 Balansızlık. 

 Lastiğin janta oturmaması ya da hatalı 

oturması. 

 Aynı akstaki lastiklerin çapları 

arasındaki anormal farklılıklar. 

 Araç rot ayarı bozuklukları. 

 Düzgün çalışmayan fren sistemi. 

 Aşınmanın yavaş olduğu uzun yol 

kullanımı. 

 

 Ön aksta sürüş konforsuzluğu yaratmıyorsa 

kullanıma devam edilebilir. 

 Lastik havaları düzenli kontrol 

edilmelidir.Gerekli olması halinde mevcut 

kontrole araç yükü de dahil edilmelidir. 

 Aynı akstaki bütün lastikler için çaplarının 

birbirine yakın olduğuna emin olunmalı(Diş 

derinliği farkı 4mm'den fazla olmamalı). 

 Diş derinliği yeterli ise jant üzerinde iç-dış 

yapılabilir. 
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Diş Çökmesi 

 

 Aşınmanın yavaş olduğu uzun yol 

kullanımı. 

 Yola dengeli teması engelleyen 

etmenler (rot ayarı bozukluğu hava 

düzensizliği vb.). 

 Dengesiz yük dağılımı. 

 Virajsız ve sabit hızla sürülen yollar. 

 

 Ön aksta sürüş konforsuzluğu yaratmıyorsa 

kullanıma devam edilebilir. 

 Lastik havaları düzenli kontrol edilmelidir. 

Gerekli olması halinde mevcut kontrole araç 

yükü de dahil edilmelidir. 

 Lastik seçimi yapılırken yol tipi ve aks yükü 

göz önüne alınmalıdır. 

 Araç süspansiyon sistemi ve rot ayarı düzenli 

olarak kontrol edilmelidir. 

 Araçtaki yükün aracın tamamında eşit 

dağıldığından emin olunmalıdır. 

  

 

Fermuar Açma  

 

 Eşli kullanılan lastiklerin basınçlarının 

birbirinden farklı olması. 

 Lastik basıncının yüke oranla olması 

gerekenden düşük olması. 

 Eş lastiklerde farklı diş derinlikleri, farklı 

ebat ve desen kullanımı. 

 

 Eşli lastiklerin basınçları düzenli kontrol 

edilmeli.  

 İç kısımda bulunan lastiğin uzatma subabı yok 

ise uzatma subabı takılmalıdır.  

 Lastiğin hava kaybına neden olacak durumlar 

incelenmeli.(Yabancı cisim batması subap 

arızası vb.) 

 Fermuar açmaya maruz kalmış lastik 

servisten çekilmelidir. 
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Yabancı Cisim 
Batması 

 

 Lastiğin sırt kısmına yabancı bir 

cismin(vida çivi demir vb.) girmesi 

sonucu oluşan problemler. 

 

 Lastik en kısa süre içinde tamir edilmelidir.  

 Hemen müdahale edilmez ise hava kaybına 

uğrayan lastik karkası yorulmasına ve lastiğin 

kaybına neden olabilir. 

 

 

 

 

 

Yanakta 
Kesik/Darbe 

 

 Lastiğin kaldırım kenarı,çukur vb. gibi 

keskin yerlere şiddetle çarpması. 

 Uygun olmayan hava basıncı. 

 

 

 Kesik derinliği kontrol edilmeli, yüzeysel ise 

takip edilmeli.  

 Kesik derin ise lastik hurdaya çıkarılmalı. 

 

 

Tüylenerek 
Aşınma 

 

 Mekanik ayarsızlık ( Toe açıları ) 

 Şasi veya oto gövdesi eğriliği.  

 Yanlış lastik seçimi. 

 Düzensiz rotasyon. 

 

 Düzeni lastik rotasyonu yapılmalı.  

 Araç mekanik ayarı,şasi ve oto gövdesi ile 

birlikte kontrol edilmeli. 
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Patinaj Kaynaklı 
Kesikler 

 

 Yanlış lastik seçimi. 

 Lastiklerin patinaj yapması. 

 Uygun olmayan lastik basıncı. 

 Fazla yük. 

 

 Doğru lastik seçimine dikkat edilmeli(işe 

uygun lastik takmak).  

 Uygun hava basıncı sağlanmalı. 

 Araç kapasitesi ve dingil başına düşen yük 

değerleri gözden geçirilmeli. 

 

 

Sırtta Oluk Arası 
Çatlaklar 

 

 Doğru olmayan lastik basıncı. 

 Aşırı zorlama. 

 Fazla yük. 

 Yaşlanma. 

 Yanlış lastik seçimi.  

 Taş hasarı. 

 

 Uygun hava basıncı sağlanmalı.  

 Taşıt bekletme/parka alma ya da takoza alma 

şartları gözden geçirilmeli. 

 Çatlaklar yüzeysel ise lastik kullanılabilir. 

 Lastiğin çalışma şartlarına uygunluğu kontrol 

edilmelidir. 

 Aşırı zorlamalardan kaçınılmalıdır. 

 Hasar,sırt altı kauçuğuna ya da kuşak tellerine 

kadar işlemişse lastik hurdaya çıkarılmalı.  
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Açığa Çıkmış 
Kord Telleri / 
Bezleri 

 

 Lastiğin kord bezlerine/tellerine kadar 

aşınmış olması.  

 Uygun olmayan hava basıncı.  

 Mekanik ayarsızlıklar. 

 Hatalı rotasyon.  

 Yanlış lastik seçimi.  

 Lastiklerin janta uygun,doğru ve tam 

oturtulmaması. 

 

 Uygun hava basıncı sağlanmalı.  

 Lastik rotasyon kurallarına uyulmalı. 

 Mekanik ayarların kontrol edilmelidir. 

 Gevşek ya da aşınmış araç tekerlek parçaları 

değiştirilmeli. 

 Kord tellerine kadar aşınmış lastik hizmetten 

çekilmelidir.  

 

 

Sırtta Yolunma / 
Parça Kopmaları 

 

 Yanlış lastik seçimi. 

 Aşındırıcı/kötü yollar. 

 Sürücü hataları. 

 Uygun olmayan hava basıncı. 

 Kesik hasarları. 

 

 Uygun hava basıncı sağlanmalı. 

 Doğru lastik seçimi yapılmalı 

 Aşırı manevralardan sert sürüşlerden 

kaçınılmalı. 
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Yanakta 
Bölgesel 
Şişkinlik Veya 
Tümsek (Balon)  

 

 Darbe hasarı. 

 Sökme takma hasarı. 

 Havasız üzerinde yürüme.  

 Uygunsuz(hatalı) tamir. 

 Damak hasarı.  

 

 Lastik.tamamen hizmetten çekilmeli. 

 

 

 

Ozon Çatlakları 

 

 Güneşten gelen ozon ışınlarına maruz 

kalma;elektrikli aletler gibi ozon 

kaynakları yakınında depolama.  

 Aşırı ısınma. 

 Uygunsuz depolama koşulları(lastiğin 

güneş altında sıcakta depolanması 

sürekli yoğun sıcak ve soğuğa maruz 

kalması, Kalorifer dairesi gibi bir yerde 

çok yoğun karbon monoksit gibi zehirli 

gazlara maruz kalması.) 

 Zararlı lastik temizleme süsleme 

malzemeleri kullanmak. 

 Uzun süre hizmet vermiş lastiklerde 

görülme olasılığı daha fazladır. 

 

 Çatlamalar yüzeysel ise kullanmaya devam 

edilebilir.  

 Çatlamalar ilerlemişse veya yapılsal 

malzemeler(yani kordlar) görünüyorsa,lastik 

hurdaya çıkarılmalı.  
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Tek Taraflı Omuz 
Aşınması  

 

 Mekanik ayar bozukluğu.(Kamber 

açısı)  

 Gevşek/eskimiş süspansiyon parçaları.  

 Düzensiz rotasyon.  

 Virajlara sert girme. 

 Balanssızlık. 

 

 Araç mekanik ayarları düzenli olarak kontrol 

edilmeli. 

 Gevşek ve eskimiş süspansiyon parçaları 

değiştirilmeli. 

 Viraja giriş hızı azaltılmalı. 

 Lastik rotasyon kurallarına uyulmalı.  

 

 

Çevresel 
Düzensiz 
Aşınma 

 

 Mekanik ayar bozuklukları. 

 Uygunsuz lastik rotasyonu. 

 Balanssızlık. 

 Süspansiyon parçaları kontrol edilmeli 

 

 Lastik rotasyon kurallarına uyulmalı. 

 Mekanik ayarlar ve süspansiyon parçaları 

düzenli olarak kontrol edilmeli. 
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Merkezden 
Aşınma 

 

 Araçta bulunan yüke oranla lastiklere 

yüksek hava basıncı uygulanması. 

 Dar jant. 

 Yanlış lastik seçimi.  

 

 Doğru hava basıncı uygulanmalı.  

 Uygun jant kullanılmalı. 

 Araç kapasitesine uygun yük atılmalı. 

 Doğru lastik rotasyonu yapılmalı. 

 

 

Merdiven 
Aşınma  

 

 Doğru yapılmamış rotasyon.  

 Uygun olmayan hava basıncı. 

 Mekanik ayar bozuklukları. 

 Yanlış lastik seçimi.  

 Yanlış eşlendirme (düz tip,dişli tip ile)  

 Yoğun retarder kullanımı. 

 

 Aracın mekanik ayarları kontrol edilmeli. 

 Doğru hava basıncı uygulanmalı.  

 Yeterli diş derinliğine sahipse lastik rotasyona 

sokulmalı.  

 Ani hızlanma ve frenlemelerden kaçınılmalı. 
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Araç Parçalarına 
Sürtünme Hasarı 
(Tornalama)  

 

 Araç çıkıntılarına sürtünme  

 Yanlış lastik seçimi(orjinal yerine 

geniş,büyük lastik takılması)  

 Gevşek,aşınmış veya hasarlı 

süspansiyon parçaları yanısıra 

sarkmış,dışarı çıkmış araç gövde 

parçaları.  

 Çamurluk içine sıkışmış yabancı 

maddelere sürtünmeler. 

 Uygun olmayan jant ofseti 

 

 Kesikler yüzeyselse kullanıma devam 

edilebilir, kesikler kuşaklara kadar ulaştıysa 

lastik servisten çekilmelidir. 

 Lastik seçimi ve jant ofset değerleri tekrar 

gözden geçirilmeli. 

 Çamurluk boşluğu,sıkışıp orada kalabilecek 

yabancı cisimlere karşı kontrol edilmeli. 

 Hasarlı ve/veya gevşek gövde parçaları 

kontrol edilmelidir. 

 

Damak Üzerinde 
Çatlama  

 

 Düşük hava veya aşırı yük koşullarında 

damak üzerine çok yük binmesiyle 

oluşabilir. 

 Aşırı ısınma sebebiyle damağın 

esnekliğini kaybetmesiyle oluşabilir. 

 Üretimden kaynaklı bir durumla ilgili 

olabilir. 

 

 Lastik incelenmeli, gerektiği takdirde servisten 

çekilmeli. 
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Sırtın Kuşaktan 
Ayrılması 

 

 Düşük hava veya aşırı yük sebebiyle 

karkasın yorulması sebebiyle oluşabilir.  

 Hatalı tamir.  

 Sırtta kesik ya da darbe.  

 Havasız üzerinde yürüme.  

 Lastiğin kötü kullanımı. 

 Lastik üzerine saplanmış yabancı 

cisim. 

 

 Lastik tamamen hizmetten çekilmeli. 

 

 

 

Çift Taraflı Omuz 
Aşınması 

 

 Araçta bulunan yüke oranla lastiklere 

düşük hava basıncı uygulanması. 

 Virajlara sert girme.  

 Düzensiz rotasyon. 

 Çok geniş jant kullanımı. 

 

 Doğru hava basıncı uygulanmalı.  

 Jant genişliğinin doğru olduğundan emin 

olunmalı. 

 Daha sık yapılacak rotasyon bu tür aşınmaları 

azaltabilir. 
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Lastik 
Kitlenmesi 
Sebebiyle 
Oluşan Bölgesel 
Aşınma 

 

 Ani fren. 

 Frenlerin kitlenmesi. 

 

 Lastik hizmetten çekilmeli. 

 Araç frenleri düzenli olarak kontrol edilmeli. 

 Ani frenlemeden kaçınılmalı. 

 

 

Sırtta Darbe 
Hasarı 

 

 Dış etken kaynaklı karkasta kırılma. (Örn 

yüksek süratle bir cismin üzerinden geçme)  

 

 Lastik servisten çekilmeli 

 Yabancı cisimlerin üzerinden düşük hızlarda 

geçilmeli 

 Lastik havaları araç yüküne uygun olarak 

ayarlanmalı 
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Lastik Yanağının 
Sürtünmesi 

 

 Yoğun şehir içi kullanımı  

 

 Araç kaldırım kenarlarına park edilirken 

sürtünmlere karşı dikkatli olunmalı. 

 Lastik yanağında fazla aşınma farkedilirse, 

sürtünme ile karşılaşmayacağı bir pozisyona 

alınmalı. 

 Aşınma çok arttığında lastik servisten 

çekilmeli. 

 

 


