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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül, Raylı Sistemler Teknolojisi alanında geçitlerin korunması ve bakımı ile
gabarilerin kontrolü uygulamalarında kullanılmak amacı ile hazırlanmıĢtır.
Bu modülden sonra sahip olduğunuz bilgi ve uygulama becerisi ile geçitlerin
korunması ve bakımı uygulamalarını yapabileceksiniz.
Demir yolu taĢımacılığına daha fazla ihtiyaç duyulduğu bu zamanda demir yolu
güvenliğine de büyük önem verilmektedir. Demir yollarındaki kazaların çok büyük bir
bölümü hemzemin geçitlerde olmaktadır. Geçitlerin güvenli olabilmesi standartlarına,
kurallarına ve talimatlara uygun olarak yapılmasından geçmektedir.
Ayrıca yük taĢımalarında, rampa ve yolcu peronlarının inĢaatında gabari ölçülerinin
önemi büyüktür.
Demir yollarında yapılan geçitlerle ilgili bilgi ve becerileriniz ne kadar iyi ise demir
yolu sektöründeki yeriniz o kadar sağlam olacaktır.
BaĢarılar dilerim.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında geçitlerin kontrol ve bakımını
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araĢtırmalar Ģunlardır:


Çevremizde bulunan geçitlerde ne tür arızalar meydana geldiğini araĢtırınız.

Demir yollarındaki geçitler hakkında devlet demir yolları yol Ģube ve kısım
Ģefliklerinden bilgi edinebilirsiniz. Derse gelmeden önce konu hakkında hazır
bulunmalısınız. AraĢtırma aĢamasında oluĢturduğunuz, bilgileri sınıfa getiriniz. Bunları
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. Eġ DÜZEY (HEMZEMĠN) GEÇĠTLERĠN
KONTROL VE BAKIMI
1.1. Geçit Tanımı
Demir yolu ile yayların ve diğer ulaĢım yollarının kesiĢtiği yerlerde, yayların ve bu
ulaĢım araçlarının demir yolunun bir tarafından diğer tarafına geçmesini sağlayan tesislere
“geçit” denir.

1.2. Geçit ÇeĢitleri
Geçitler demir yolunu kat etme durumuna göre;




Alt geçit
Üst geçit
EĢ düzey (hemzemin) geçit

olmak üzere üçe ayrılır.
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1.2.1. Alt Geçitler
Yayalar ve kara yolu araçları ile diğer demir yolu hatlarının mevcut demir yolu
hattının altından geçebilmesi için yapılan tesise alt geçit denir. Özellikle EskiĢehir-Ankara
hızlı tren hattının eski hatla kesiĢtiği yerlerde demir yolu hatları birbirine göre alt ve üst geçit
durumundadır.
Büyük istasyon ve garlarda, yolcuların bir perondan diğerine geçebilmesi için de alt
geçitler yapılmıĢtır.

Resim 1.1: Kara yolu alt geçidi

Resim 1.2: Yaya alt geçit

1.2.2. Üst Geçitler
Yayalar ve kara yolu araçları ile diğer demir yolu hatlarının, mevcut demir yolu
hattının üzerinden geçmesi için yapılan tesise üst geçit denir.

Resim 1.3: Kara yolu üst geçidi

Resim 1.4: Yaya ve kara yolu üst geçidi

Üst geçit için yapılan köprünün altından demir yolu araçları geçeceğinden köprü
altında bırakılan boĢluk, yani gabari hiçbir zaman demir yolu yapı gabarisinden küçük
olamaz. Ayrıca tek hatlı yollarda geniĢlik en az 5,50 m ve tercihen 6,00 m olmalıdır. Ray üst
seviyesi ile üst geçit köprüsü döĢemesi altı arasındaki yükseklik normal hatlarda en az 5,00
m elektrikli hatlarda ise 5,64 m olmalıdır.
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1.2.3. EĢ Düzey (Hemzemin) Geçitler
Kara yolu ve demir yolunun birbirlerini aynı düzeyde keserek geçtiği yerlere eĢ düzey
geçit denir. Hızlı tren hatlarında kazaların önlenmesi ve güvenlik nedeniyle eĢ düzey geçit
kullanılmamaktadır. Hatta hızlı tren hatları yayaların dahi geçmemesi için komple ihata içine
alınmıĢtır.

1.3. EĢ Düzey (Hemzemin) Geçit ÇeĢitleri
EĢ düzey (hemzemin) geçitleri üç türde inceleyebiliriz;

1.3.1. Bariyersiz Bekçisiz Hemzemin Geçitler
Bariyer, hemzemin geçitleri demir yolu araçları geçerken, kara yolu araçlarına
kapatmak için yapılan koruma kollarına verilen isimdir. Hem bariyeri hem de buna komuta
edecek bekçisi olmayan geçit türü en çok rastlanan hemzemin geçit türüdür.
Ġsminden de anlaĢılacağı üzere, serbest ve korumasız bir geçit olup buradan geçiĢ
üstünlüğü demir yolu araçlarındadır. Kara yolu aracı sürücüleri, bu tür geçitten geçerken
kendi emniyetlerini kendileri sağlamak yükümlülüğündedirler. Her iki yönden de demir yolu
aracı gelmediğine emin olduktan sonra geçitten geçeceklerdir. Bu husus, “Kara yolu Trafik
Kanunu” ile de hüküm altına alınmıĢtır.

Resim 1.5: Kontrolsüz geçit

Resim 1.6: Bekçili bariyerli geçit

Bu tür geçitlerde iĢletmemiz geçidin her iki tarafına, kara yoluna göre yolun sağına ve
geçide belirli bir mesafede, uluslararası niteliği olan “serbest hemzemin geçit ikaz iĢareti”ni
koymak yükümlülüğündedir. Bunu yerine getirdikten sonra, bu tür hemzemin geçitlerde
olabilecek kazalardan iĢletmemiz sorumlu tutulmaz (Resim 1.5.).
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1.3.2. Bariyerli Bekçili Hemzemin Geçitler
ġehirlerin ve önemli yerleĢme merkezlerinin dıĢında, trafik bakımından yoğun
karayollarının demir yolunu kestiği yerlerde, büyük istasyon ve garların içinde ve
yakınlarında karayollarının demir yolunu kestiği noktalarda, kara yolu ve demir yolu
seyrüsefer can ve mal emniyeti sağlamak için hemzemin geçitlere bariyer kolları konur.
Bunların idaresi için de baĢına bekçiler görevlendirilir. Bekçili bariyerli hemzemin geçitlerde
kara yolu ve demir yolu seyrüsefer emniyeti, bu bekçilerin sorumluluğundadır. Bekçiler,
trenler görevli bulundukları geçitten geçmesi gereken normal vakitten belirli bir zaman,
genel hâllerde de 3 dakika önce geçit bariyer kollarını indirerek kara yolu araçları için geçidi
kapatacaktır. Nöbet süresi içinde her an, her iki yönden de bir tren gelecekmiĢ gibi hazır ve
tetikte olarak görevlerini sürdüreceklerdir. Bu tür geçitler;



Mahallinden idareli
Uzaktan idareli olur.

Mahallinden idareli geçitler, geçitte görevlendirilen ve geçit yakınında inĢa edilen bir
baraka içinde görevlerini yapan “geçit bekçileri” tarafından idare edilir.
Geçit bir baĢ makas yakınında ise bu baĢ makasta görevli “makasçılar”, geçit bir
istasyon içinde veya çok yakınında ise “nöbetçi hareket memuru” veya diğer istasyon
görevlileri tarafından yönetilir ki bu tür geçitlere de “uzaktan idare geçitler” adı verilir
(Resim.1.6.).

1.3.3. Bariyerli Otomatik Kumandalı Hemzemin Geçitler
Bariyer kolları ile korunan fakat bu kolların yönetimi bekçi veya herhangi bir görevli
ile yerine getirilmeyip trenin belirli bir mesafede geçide yaklaĢması ile bağlantılı olarak
“otomatik” olan bariyer kolları kapanan geçitlerdir. Bu Ģekilde oluĢturulan geçitlerde kara
yolu araçlarını uyarma amacıyla ayrıca flaĢörler de kullanılmaktadır (Resim 1.7).
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Resim 1.7: Otomatik kumandalı geçit

1.4. EĢ Düzey (Hemzemin) Geçitlerde Boden BoĢluklarının TeĢkili
Demir yolu araçları tekerleklerinin yolun içinde kalan “boden” adı verilen çıkıntılı
kısımlarının rahatça hareket edebilmesi için geçit üzerinde, yolun iç kısmına belirli bir
aralıkla ikinci bir çift ray döĢenir ki, buna “kontray” adı verilir (Resim 1.8).

ġekil 1.1: Eġ DÜZEY geçitlerdeki boden boĢluğu ölçüleri

EĢ düzey geçitlerde kontray kullanılsın veya kullanılmasın boden için bırakılan
açıklığın 45 mm’den, derinliğin 38 mm’den az olmamasına dikkat edilmelidir (ġekil 1.1).
BirleĢik ray kullanılmayan eĢ düzey geçitlerde de boden boĢlukları yukarıda verilen
ölçülerde olmalıdır.
Genel olarak kontraylar, bodenlerin gitmesi gereken yöne gitmelerine yardımcı olmak
üzere kullanılır.
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Resim 1.8: Kontraylı eĢ düzey geçit

Hemzemin geçitlerde, kara yolu araçlarının geçmesi esnasında boden boĢluklarının
dolması neticesi trenlerin geçitler üzerinde deraylarının önlenmesi amacıyla hemzemin
geçitler üzerinde kontraylar kullanılır.
Hemzemin geçit döĢemeleri, demir yolu ve kara yolu trafiği yoğun olan geçitlerde
“kontrayla”, diğer geçitlerde yine boden boĢluğu hesaba katılarak “kontraysız” olarak
yapılabilir.

1.5. EĢ Düzey (Hemzemin) Geçit Kaplamaları
Hemzemin geçitlerden kara yolu vasıtalarının geçiĢini kolaylaĢtırmak, araçların
altlarının demir yolundan geçerken raylara takılmaması, demir yolu içinde patinaj
yapmaması için geçitlerdeki demir yolu içi ile birlikte gabari dahilindeki bölümünün balastmıcır, ray, ahĢap travers, beton, asfalt, kauçuk gibi malzemelerle ray mantarı üst seviyesinde
yapılan dolguya eĢ düzey geçit kaplaması denir. Kara yolunun iki taraftan en az elliĢer
metrelik kesiminin sağlam malzeme ile ve aynı seviyede doldurulması gerekir.
Geçitlerde yapılan bu kaplamalar kara yolu araçlarının geçiĢlerini kolaylaĢtırdığı gibi
geçit içindeki demir yolunun bakım ve onarım iĢlerini de zorlaĢtırır. Bu nedenle hemzemin
geçit kaplamaları;









Kolay sökülür takılır olmalıdır.
Dayanıklı ve uzun ömürlü olmalıdır.
Bozulduğunda tamiri kolay olmalıdır.
Yoldaki balastın kirlenmesine ve görevini yapamamasına neden olmamalıdır.
Demir yolu ve kara yolu vasıtalarının geçiĢini azami derecede kolaylaĢtırır
olmalıdır.
Kara yolu vasıtalarından gelen tekerlek yüklerini traversler üzerinden zemine
yaymalıdır.
Kara yolu vasıtalarının geçiĢlerinde azami derecede kolaylık sağlanmalıdır.
Kaplama ucuz ve ekonomik olmalıdır.
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Hemzemin geçitler, bulundukları yerler üzerinden geçen trafik yükü ve cinsi ile
yukarıda belirtilen Ģartlara uygun bir kaplama ile kaplanmalıdır.

1.5.1. EĢ Düzey (Hemzemin) Geçit Kaplama ÇeĢitleri
Hemzemin geçit kaplama çeĢitleri Ģunlardır;









Balast-mıcır
Ray
AhĢap travers
Beton- prefabrik
Kauçuk
Asfalt
Kesme parke taĢ
Balast- mıcır kaplamalı geçitler

Hattın içi ve yanları ray mantarı seviyesinde ve geçit geniĢliğinde balast ya da mıcır
ile doldurulması Ģeklinde yapılır. Balast ya da mıcır kaplamalar; ucuz, yapımı ve bakımı
kolaydır. Ancak yumuĢak dolgu malzemesi olduğundan kara yolu araçları geçitten geçtiği
esnada patinaj yaparak araç altlarının raylara takılmasına neden olur. Trenlerin geliĢi
esnasında araçların geçidi çabuk terk edememeleri kazalara neden olur.
Demir yolu arızalarının giderilmesi için geçit kaplamasının tamamen sökülmesi
gerekir. Bakım için çok fazla iĢçilik gerekir.
Bu kaplamalar araç tekerleklerinden çok etkilenir ve çabuk bozulur. Genellikle trafiği
çok az olan köy yolları üzerindeki hemzemin geçitlerde tercihen kullanılır.

Resim 1.9: Balastlı mıcırlı geçit kaplaması



Resim 1.10: Ray kaplamalı geçit

Ray kaplamalı geçitler

Hattın içi ve yanları ray mantarı seviyesinde ve geçit geniĢliğinde özellikle hurda
rayların muntazam döĢenmesi ile yapılır. Ray kaplamaları ahĢap traversli, trafiği yoğun
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geçitlere yapılan iĢçiliği yüksek bir kaplamadır. Ayrıca ağır bir kaplama sistemi olduğundan
yolun düĢey eksende (kotunda) çökme Ģeklinde çabuk bozulmasına neden olur.
Demir yolu arızalarının giderilmesi için geçit kaplamasının tamamen sökülmesi
gerekir. Bakım için çok fazla iĢçilik gerekir.


AhĢap travers kaplamalı geçitler

Hemzemin geçitte yol içi ve kenarları, ray seviyesinde ve geçit geniĢliğinde ahĢap
traverslerle kaplanması Ģeklinde yapılır. Bu tür kaplamada araç tekerleklerinden gelen yükler
ahĢap travers kaplamalarının çatlamalarına, kırılmalarına ve bağlantılarının gevĢemesine
neden olur. Ayrıca ahĢap travers teminindeki güçlükler nedeni ile kullanımı azalmıĢtır. Ağır
araçların geçtiği yüksek trafiğe sahip hemzemin geçitlerde kullanılması ekonomik değildir.
Yolun tamiri esnasında kırılan ve bozulan parçaların değiĢtirilmesi, sökülmesi ve yeniden
montajı daha kolaydır.

Resim 1.11: AhĢap travers kaplamalı geçit

Resim 1.12: Beton-prefabrik kaplamalı
hemzemin geçit



Beton –prefabrik kaplamalı geçitler

Hemzemin geçitte ray kenarlarına demir yolu vasıtalarının rahat geçiĢini sağlamak için
kontray konur. Yol içi ve kenarları ray mantarı seviyesinde ve geçit geniĢliğinde beton
dökülerek veya beton plakalar konularak kaplama yapılır.
Kara yolu vasıtalarının tekerlek etkisi altında beton, zamanla aĢınarak bozulur veya
kırılır. Tamiri zor ve bazen imkânsız olduğu için kırılarak yeniden yapılması gerekir. Yol
tamiratı sırasında da tamamen kırılması gerektiğinden geçit, uzun süre trafiğe kapalı kalır.
Kaplama için her zaman yüksek mukavemetli beton bulmak mümkün olmamaktadır.
Yapımı, bakımı ve kullanımı çok zor ve pahalı bir kaplamadır.
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Asfalt kaplamalı geçitler

Hattın içi ve yanları ray mantarı seviyesinde ve geçit geniĢliğinde karayollarında
kullanılan asfalt ile kaplaması yapılır. Demir yolu vasıtalarının rahat geçiĢ için yol içine
kontraylar konur.

Resim 1.13: Asfalt kaplamalı geçit

Demir yolundaki elastikiyet nedeniyle asfalt çabuk bozulur. Bozulan kaplama,
zamanında tamir edilmez ise kara yolu vasıtalarının geçiĢini zorlaĢtırır. Demir yolunun da
bozulmasına neden olur. Yol tamiratı için asfaltın tamamen sökülmesi gerektiğinden kara
yolu trafiği aksar. Ancak yol tamiratı esnasında sökümü daha kolay olup teminindeki
kolaylıklar, uzun ömürlü olması ile diğer kaplama çeĢitlerine göre maliyeti ve
olumsuzlukları daha az olması nedenleri ile tercih edilen bir kaplama çeĢididir.


Kauçuk kaplamalı geçitler

Buraya kadar anlatılan tüm olumsuzluklar demir yolu iĢletmelerini yeni arayıĢlara
itmiĢtir. Yapılan araĢtırmalar sonucunda iĢletmelerin tüm ihtiyaçlarını karĢılayan kauçuk
geçit kaplamalar ortaya çıkmıĢtır.
Kauçuk geçit kaplaması uygun büyüklük ve kalınlıkta kauçuk parçaların yan yana
dizilerek geçidin kaplanması esasına dayanmaktadır.
Kaplama parçaları ray tabanına ve travers üzerine bastığından kara yolu vasıtalarından
gelen yükler, travers vasıtası ile balasta intikal eder. Bu nedenle yolda ilave bozulmalar
olmaz. Kaplamalar kolay sökülüp takıldığından yol tamirat için büyük sorun yaratmaz.
Plastik parçalar, ağır yük ve tekerlek aĢınmalarına dayanıklı olduğundan kolay yıpranıp
kırılmaz. Herhangi bir nedenle kırılan ve bozulan kauçuk parça yenisi ile kısa sürede
değiĢtirildiğinden kara yolu trafiğinde aksama olmaz.
Ancak maliyeti çok yüksek bir kaplama çeĢidi olduğundan kullanımı azdır.

11



Kesme–parke taĢ kaplamalı geçitler

Hattın içi ve yanları ray mantarı seviyesinde ve geçit geniĢliğinde özellikle
kaldırımlarda kullanılan kesme parke taĢlarla yapılan bir kaplama çeĢidi olup hafif raylı
sistemlerde (tramvay hatlarında) kullanılır.
TaĢ parçalarının yüzey alanlarının küçük olması nedeni ile üzerlerine gelen yüklerin
etkisi ile çökmelere sebep olur. Bu nedenle trafiği yoğun ve dingil ağırlığı fazla olan
araçların kullandığı geçitlerde kullanılmaz.
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1.6. EĢ Düzey (Hemzemin) Geçit Tesisi
Hemzemin geçitlerde, kara yolu araçları ile demir yolu araçlarının birbiri ile kaza
olasılığı yüksek olduğundan yapılacak eĢ düzey geçitlerde aranacak Ģartlar Ģunlardır:







Kara yolu vasıtaları, hemzemin geçidin her iki tarafından demir yolunun 250 m
uzaklığını görebilmelidir.
Tren makinisti, geçidi fren mesafesinden önce görebilmelidir. Minimum 700 m
olup bu mesafe yolun eğimi ve tren hızlarına göre artırılabilir.
Hemzemin geçit tesis edilecek yerde, küçük yarıçaplı kurp ve yüksek dever
bulunmamalıdır.
Kara yolu ve demir yolu kesiĢme açısı 45 dereceden küçük olmamalıdır.
Kara yolunun her iki tarafında 50 m düzlük olmalı, sonraki eğimi % 3-5’i
geçmemelidir. Bu eğimle Ģose veya kara yoluna mümkün mertebe
birleĢtirilmelidir.
Yol, mümkün mertebe demir yolunu dik olarak geçmelidir.

ġekil 1.2: EĢ düzey geçit en kesiti

Yukarıda aranan Ģartlar yeni açılması istenilen hemzemin geçitlerde aranacak konular
olup kara yolu varken demir yolu sonradan yapılmıĢ ise bu Ģartların hepsinin birden mevcut
olması mümkün olmayabilir. Ancak yine de bu Ģartlara uymaya dikkat edilmelidir.
Bütün eĢ düzey geçitlerde kara yolu araçları için geçit çapraz iĢaretleri ve geçit
yaklaĢma iĢaretleri konulmalıdır.

Resim 1.14: Tek hatlı demir yolu geçidi kara yolu
geçidine araçlarına bildirir, ıĢığa göre hareket edilir.
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Resim 1.15: Sinyalli bir demir yolu
gelindiğini hitap eder ve dur emrini
vererek mutlak bir duruĢ gerektirir.

Çapraz iĢaretlerin (veya levhaların) montesi veya bakımı kara yolunu kullananlara
aittir. Geçit çapraz iĢaretlerinin demir yolu mihverinden mesafesi en az 2,66 m ve zeminden
yüksekliği levha altından 2,37 m olmalıdır. Bu iĢaretler kara yolu araçlarına bakar vaziyette,
gelen aracın sağında olacak Ģekilde dikilmelidir (Resim 1.14, 1.15)(ġekil 1.3).

ġekil 1.3: Hemzemin geçit iĢaretleri

ġekil 1.4: Demir yolu hemzemin geçit yaklaĢım levhaları

ġekil 1.5: Makinist düdük çal levhası

Ayrıca kara yolu araçları için üç adet hemzemin geçit yaklaĢma iĢaretleri 100 metre
ara ile karayollarınca konulmalıdır (ġekil 1.4).
Bütün hemzemin geçitlerde, her iki tarafta demir yolu geçidi en az 500 metre
mesafeden “Makinist Düdük Çal” iĢaret levhası demir yolun tarafından konulmalıdır (ġekil
1. 4).
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1.7. Hemzemin Geçitlerin Bakımı
Hemzemin geçitlerde yol, uzunlamasına yönde trenlerden gelen ve dik olarak da kara
yolu vasıtalarından gelen yüklerin etkisi altında kalır. Bu nedenle de hemzemin geçitlerde
düĢey ve yatay eksen bozuklukları ile küçük yol bağlantı malzemelerindeki laçkalıklar diğer
yol kesimlerine göre daha sık meydana gelir.
Hemzemin geçitler ve geçitlerin çevresi temiz tutulacak, özellikle yol ve kaplamalar
daima bakım altında bulundurularak aĢağıdaki hususlar temin edilecektir.














Hemzemin geçitler her Ģeyi ile iyi ve temiz bir hâlde olmalıdır.
Yoldaki gizli boĢlukların kaplamaları bozmaması için yolun burajı iyi yapılmıĢ
olmalıdır.
Vasıtaların geçeceği kara yolu ray üstü ile bir seviyede sudan tecrit edilmiĢ
olmalıdır.
Kara yolundan gelecek çamur ve toprakla dolmaması için geçit kenarlarında
drenaj kanalları açılmalıdır.
Don mevsiminde geçit üzerinde buzlanmalar kum dökülerek eritilmelidir.
Çapraz hemzemin geçit iĢaret levhaları ve bariyer direği etrafında biriken karlar
temizlenerek bunların rahat çalıĢması ile sürücüler tarafından rahatça görülmesi
sağlanmalıdır.
Geçide yaklaĢan trenlerin görünmesine engel teĢkil eden ağaç dikilmemeli,
mevcut ağaçlarda görüĢü engelliyorsa budanmalı, ayrıca görüĢ uzaklığına engel
olan diğer tabii arızalarda imkân dâhilinde kaldırılmalıdır.
Geçitler üzerindeki kaplamalarda ve kontraylarda boden boĢluğunun açıklığı en
az 45 mm ve derinliği en az 38 mm olmalıdır. Boden boĢlukları daima temiz
tutulmalıdır.
GeliĢ-gidiĢ yolları ayrı olan geçitlerde yol, bir refüjle ayrılarak vasıtaların zikzak yaparak kapalı geçitten geçmesi önlenmelidir.
Asfalt olmayan geçitlerin içi ve her iki tarafı en az 50 metre asfaltlanmalıdır.
Hemzemin geçidi her iki yönde uygun mesafelere (makinist düdük çal) levhası
konulacaktır.
Geçitlerde yeterli drenaj kanalları yapılarak sel, teressübat vs. doğal olaylara
karĢı korunacaktır.
Tekerlek bodenlerinin geçtiği yerlerde kontraylı hemzemin geçitlerde rayla
kontray arasındaki boĢluğa toplanacak kar ve buzların temizlenmesine önem
verilmelidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Geçitlerin kontrol ve bakımını yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 Geçit kaplamalarını kontrol ediniz.
 Kaplamanın bozulup bozulmadığı kontrol
ediniz.
 Geçitteki yol üst yapısının kontrol ve
bakımını yapınız.
 Alt geçitlerde su sızmasından kaynaklanan
bozulmalar varsa gerekli önlemleri alınız.
 Üst geçitlerde geçit altında gerekli bakım
ve kontrolleri yapınız.








Öneriler
Bu iĢlemi belli periyotlarda yapınız.
Kaplamada bozulma varsa tamiratı için
gerekli çalıĢmaları yapınız.
Bunun için alt geçidin üstündeki demir
yolunu trafiğe kapatınız.
Gerekli kontrolleri yapmak için ray,
travers ve balastı kaldırınız.
Gerekli tamirat ve izolasyonu yaparak
yolu tekrar döĢeyiniz.
Üst geçitlerde onarım gerektiren
durumları gerekli yerlere bildiriniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Değerlendirme Ölçütleri
Geçit kaplamalarını kontrol ettiniz mi?
Kaplamanın bozulup bozulmadığını kontrol ettiniz mi?
Geçitteki yol üst yapısının kontrol ve bakımını yaptınız mı?
Alt geçitlerde su sızmasından kaynaklanan bozulmalar varsa gerekli
önlemleri alınız mı?
Üst geçitlerde geçit altında gerekli bakım ve kontrolleri yaptınız mı?
Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?
ÇalıĢma alanını tertipli-düzenli kullandınız mı?
Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?
Zamanı iyi kullandınız mı?
ÇalıĢma alanını tertipli-düzenli bıraktınız mı?

Evet

Hayır

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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

( ) Demir yolunun bir tarafından diğer tarafına geçilmesini sağlayan tesislere geçit
denir.
( ) Büyük istasyon ve garlarda, yolcuların bir perondan diğerine geçebilmesi için de
üst geçitler yapılmıĢtır.
( ) Yayalar için yapılan bu tür geçitlerin yüksekliğinin 2,30 m’den fazla olmaması
gerekir.
( ) Kara yolu araçları için yapılan alt geçitlerin geniĢlikleri kara yolunun
geniĢliğinden az olmamalıdır.
( ) Alt geçit olarak yapılacak köprü düz döĢemeli ise serbest geçiĢ yüksekliği
minimum 4,40 m, köprü kemerli ise kemerin üst orta noktası yani kilit taĢı altındaki
yükseklik 5,00 m olmalıdır.
( ) Üst geçit için yapılan köprünün altından demir yolu araçları geçeceğinden köprü
altında bırakılan boĢluk yani gabari hiçbir zaman demir yolu yapı gabarisinden küçük
olmamalıdır.
( ) Tek hatlı yollarda geniĢlik en az 5,50 m ve tercihen 6,00 m olmalıdır.
( ) Ray üst seviyesi ile üst geçit köprüsü döĢemesi altı arasındaki yükseklik normal
hatlarda en az 5,00 m, elektrikli hatlarda ise 5,64 m olmalıdır.
( ) Kara yolu aracı, geçitte durabilecek bir uzaklıktayken demir yolunun her iki
yönünde demir yolunun elliĢer metrelik kısmını görebilmelidir.
( ) Demir yolu aracı makinisti, hemzemin geçidi ve hemzemin geçidinin her iki
yanda yirmiĢer metrelik bölümünü fren uzaklığı içinde görebilmelidir.

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.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında kuralına göre hemzemin geçit
kaplamaları kontrolünü yapabilecek ve gerekli tedbirleri alabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araĢtırmalar Ģunlar olmalıdır:


Çevremizdeki hemzemin geçitlerde ne tür bir kaplama kullanılmıĢtır?



Çevremizdeki hemzemin geçitlerde kontray kullanılmıĢ mıdır?



Çevremizdeki hemzemin geçitler bekçili midir? Bariyerli midir?

Demir yollarındaki hemzemin geçitler hakkında devlet demir yolları yol Ģube Ģeflikleri
ve atölyelerinden bilgi edinebilirsiniz. Derse gelmeden önce konu hakkında hazır
bulunmalısınız. AraĢtırma aĢamasında oluĢturduğunuz bilgileri sınıfa getiriniz. Bunları
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. GABARĠLERĠN KONTROLÜ
2.1. Gabari Tanımı ve ÇeĢitleri
Demir yolu vasıtalarının emniyetle seyri için demir yolunun iki tarafına ve üzerine
bırakılan boĢluğa gabari denir.
Gabariler;

Yolcu peronları

Yük rampaları

Tünel, yük, yapı ve taĢıt gabarileri

Yükleme gabarisi
olmak üzere dört gruba ayrılır.
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2.1.1. Yolcu Peronları
Yolcuların yolcu ve banliyö trenlerine rahatlıkla inip binebilmesi için inĢaa edilen
tesislerdir.


Küçük istasyonlarda yol aralarına peron yerine yolcuların inip binebilmesi için
21–25 cm yüksekliğinde yapılan dolguya peronbelj adı verilir.

ġekil 2.1: Peronbelj





Yükseklikleri, ray mantar seviyesinden itibaren 38 cm olan peronlara alçak
peron denir.
Yükseklikleri, ray mantar seviyesinden itibaren 76 cm olan peronlara normal
peron denir.
Daha ziyade banliyö mıntıkalarında inĢaa edilen ve yükseklikleri 105 cm olan
peronlara yüksek peron denir.

ġekil 2.2: Yolcu peronu enkesiti

ġekil 2.3: Yük peronu

Aliğmanlarda peron kenarları ile yol ekseni arasındaki mesafe 1.70 metredir. Kurplu
peronlarda ise deverden dolayı kurbun iç ray tarafına vagon yaklaĢmaları olacağından bu
yaklaĢma hesabı ise;
Y = YaklaĢma miktarı
hxd
1050 x d
h = En yüksek peron yüksekliği (1,05 m=1050 mm.)
Y= -------- = --------------- = 0,7 x d e = Ray mihverleri arası mesafe
e
1500
d = Dever formülü ile bulunur.
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Dever, değiĢken olduğundan kurplu peronlarda, peron mesafesi olan 1,70 m =1700
mm’ye 0,7 x d formülünden bulunan değer hesap edilerek peron kenarından yol ekseni
arasındaki yeni mesafe hesaplanmıĢ olur.

2.1.2. Yük Rampaları
Yük vagonlarına eĢya, kömür, taĢıtların yüklenmesi ve boĢaltılması için yapılan
tesislerdir. Yüksekliği 1.12 m olup rampa kenarı ile yol ekseni arasındaki mesafe 1.70 mdir.
Rampa tarafı ray dıĢı ile rampa kenarı arası mesafe ise 1,70- 0,75 = 0,95 m’dir.

2.1.3. Tünel, Yük, Yapı ve TaĢıt Gabarileri
ÇeĢitleri ve ölçüleri aĢağıdadır.
Yükseklik
Tünel gabarisi 5.40 m
Yapı gabarisi 4.80 m
Yük gabarisi
4.65 m
TaĢıt gabarisi 4.28 m

En
5.00 m
4.00 m
3.15 m
3.15 m

Ġstasyonların esas yolları daima serbest bırakılmalıdır. Trenlerin seyrine mani
olmaması için alet, edevat vs. malzemeden hiçbiri yol üzerinde rayların yakınına
bırakılmamalıdır.
Bu amaçla;




DıĢ rayın iç kenarından itibaren 80 – 125 cm mesafede yolun iki tarafına
konulacak eĢya ve malzemenin yüksekliği rayın üst seviyesinden 20 cm’yi
geçemez.
Yol kenarına istif edilmiĢ ve orada çok az kalacak olan yontma taĢ, sandık,
çuval, travers ve benzeri eĢya ile en yakın rayın iç kenarı arasında en az 125 cm
mesafe bırakılmalıdır.
Toprak, balast gibi Ģev teĢkil edecek eĢya ve malzemeye gelince bunlar için
rayın iç kenarı ile Ģev eğimi arasında 50 cm’lik bir mesafe kafidir. Ancak Ģevin
muntazam surette tanzim edilmiĢ olması gerekir.

2.1.4. Yükleme Gabarisi
Üzeri ve yanları açık vagonlara yapılacak yüklemenin normal yük gabarisini
taĢmamasının kontrolü için özellikle yüklemenin çok olduğu garlarda yapılan gabariye
yükleme gabarisi denir. Vagonun yükü, hiçbir surette yükleme gabarisine dokunmamalıdır.
Dokunduğu hâllerde seferden alıkonulur.

20

ġekil 2.4: Yükleme Gabarisi

Resim 2.1: Yükleme Gabarisi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ


Hemzemin geçit kaplamaları kontrolünü yapınız.

ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Oynak traverslerin Ģoseyi bozmaması için burajın
gayet iyi ve tam yapılmıĢ olmasını sağlayınız.
 TaĢıtların geçeceği kara yolunu, ray üstü ile aynı
seviyede ve su birikmeyecek Ģekilde düzenleyiniz.
 Hemzemin geçidin kara yolundan gelecek çamur
ve toprakla dolmasını engelleyiniz.
 Don mevsiminde geçit üzerine kum dökünüz.
 Geçide yaklaĢan trenlerin görünmesine engel teĢkil  Hemzemin geçitler her Ģeyi ile
eden mevcut ağaçları budayınız.
iyi ve temiz bir hâlde
 Hemzemin geçitleri, yeterli drenaj kanalları
tutulmalıdır.
yaparak sel, teressübat vs. doğal olaylara karĢı
 GörüĢ uzaklığına engel olan
koruyunuz.
diğer tabii arızaları da imkân
 Tekerlek budenlerinin geçtiği yerlerde kontraylı
dâhilinde kaldırınız.
hemzemin geçitlerde rayla kontray arasındaki
 ontray ile esas ray arasındaki
boĢluğa toplanacak kar ve buzların temizlenmesine
boden boĢluğunun açıklığı 55
önem veriniz.
mm ve derinliği en az 38 mm
 Hemzemin geçit kontray sistemleri ve ölçülerini
olmalı, bu ölçülerin değiĢmesi
sık sık kontrol ediniz.
hâlinde durum en yakın amire
 Geçit kaplamaları sık sık sökerek yolun
bildirilmelidir.
düĢüklüğünü alınız.
 Travers aralarına temiz balast doldurunuz.
 Küçük bağlantı malzemelerini yağlayıp sıkınız.
 Geçitlere conta rastlıyorsa geçitten dıĢarı alınız
veya kaynak yapınız.
 Boden açıklıklarının temizliklerine dikkat ediniz.
(Açıklık 55mm, derinlik 38 mm’dir.)
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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. Oynak traverslerin Ģoseyi bozmaması için burajın gayet iyi ve tam
yapılmıĢ olmasını sağladınız mı?
2. TaĢıtların geçeceği kara yolunu, ray üstü ile aynı seviyede ve su
birikmeyecek Ģekilde düzenlediniz mi?
3. Hemzemin geçidin kara yolundan gelecek çamur ve toprakla dolmasını
engellediniz mi?
4. Don mevsiminde geçit üzerine kum döktünüz mü?
5. Geçide yaklaĢan trenlerin görünmesine engel teĢkil eden mevcut
ağaçları budadınız mı?
6. Hemzemin geçitleri yeterli drenaj kanalları yaparak sel, teressübat vs.
doğal olaylara karĢı korudunuz mu?
7. Tekerlek budenlerinin geçtiği yerlerde kontraylı hemzemin geçitlerde
rayla kontray arasındaki boĢluğa toplanacak kar ve buzların
temizlenmesine önem verdiniz mi?
8. Hemzemin geçit kontray sistemleri ve ölçülerini sık sık kontrol ettiniz
mi?
9. Travers aralarına temiz balast doldurdunuz mu?
10. Küçük bağlantı malzemelerini yağlayıp sıktınız mı?
11. Boden açıklıklarının temizliklerine dikkat ettiniz mi?
12. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?
13. ÇalıĢma alanını tertipli, düzenli kullandınız mı?
14. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?
15. Zamanı iyi kullandınız mı?
16. ÇalıĢma alanını tertipli, düzenli bıraktınız 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.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

( ) Hemzemin geçitler demir yolu Ģebekemizde en çok görülen geçit türüdür.
( ) Her ĠkĠ yolun kesĠĢmesĠ, dĠk veya dĠke yakın bir açıyla olmalıdır.
( ) Hem bariyeri hem de buna komuta edecek bekçisi olmayan geçit türü en az
rastlanan hemzemin geçit türüdür.
( ) Mahallinden idareli geçitler, geçitte görevlendirilen ve geçit yakınında inĢa edilen
bir baraka içinde görevlerini yapan “geçit bekçileri” tarafından idare edilir.
( ) Asfalt kaplamalı geçitler, hattın içi ve yanları ray mantarı seviyesinde ve geçit
geniĢliğinde stabilize malzeme ile doldurularak yapılır.
( ) AhĢap kaplamada kırılan ve bozulan parçaların değiĢtirilmesi kolaydır. Ancak
kara yolu trafiği yoğun olan geçitlerde ahĢap, uzun ömürlü olmaz. Kısa sürede kırılır
ve bozulur. Ağır araçların geçtiği yüksek trafiğe sahip hemzemin geçitlerde
kullanılması ekonomik değildir.
( ) Hattın her iki tarafına kara yolu çapraz iĢaretleri konmalıdır.
( ) Don mevsiminde geçit üzerine kum dökülmelidir.
( ) Tekerlek budenlerinin geçtiği yerlerde kontraylı hemzemin geçitlerde rayla
kontray arasındaki boĢluğa toplanacak kar ve buzların temizlenmesine önem
verilmelidir.
( ) Demir yolu araçları tekerleklerinin yolun içinde kalan “buden” adı verilen çıkıntılı
kısımlarının rahatça hareket edebilmesi için geçit üzerinde, yolun iç kısmına belirli bir
aralıkla ikinci bir çift ray döĢenir ki buna “kontray” adı 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.

24

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçeği
Evet Hayır
Geçit kaplamalarını kontrol ettiniz mi?
Kaplamanın bozulup bozulmadığını kontrol ettiniz mi?
Geçitteki yol üst yapısının kontrol ve bakımını yaptınız mı?
Alt geçitlerde su sızmasından kaynaklanan bozulmalar varsa gerekli
önlemleri aldınız mı?
Üst geçitlerde geçit altında gerekli bakım ve kontrolleri yaptınız mı?
Oynak traverslerin Ģoseyi bozmaması için burajın gayet iyi ve tam
yapılmıĢ olmasını sağladınız mı?

7. TaĢıtların geçeceği kara yolunu, ray üstü ile aynı seviyede ve su
birikmeyecek Ģekilde düzenlediniz mi?
8. Hemzemin geçidin kara yolundan gelecek çamur ve toprakla dolmasını
engellediniz mi?
9. Don mevsiminde geçit üzerine kum döktünüz mü?
10. Geçide yaklaĢan trenlerin görünmesine engel teĢkil eden mevcut
ağaçları budadınız mı?
11. Hemzemin geçitleri, yeterli drenaj kanalları yaparak sel, teressübat vs.
doğal olaylara karĢı korudunuz mu?
12. Tekerlek bodenlerinin geçtiği yerlerde kontraylı hemzemin geçitlerde
rayla kontray arasındaki boĢluğa toplanacak kar ve buzların
temizlenmesine önem verdiniz mi?
13.
14.
15.
16.

Hemzemin geçit kontray sistemleri ve ölçülerini sık sık kontrol ettiniz
mi?
Travers
aralarına temiz balast doldurdunuz mu?
Küçük bağlantı malzemelerini yağlayıp sıktınız mı?
Boden açıklıklarının temizliklerine dikkat ettiniz mi?

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

YanlıĢ

3
4

YanlıĢ
Doğru

5

Doğru

6

Doğru

7

Doğru

8

Doğru

9

YanlıĢ

10

Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

YanlıĢ

4

Doğru

5
6

YanlıĢ
Doğru

7

Doğru

8

Doğru

9

Doğru

10

Doğru
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