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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 840UH0015 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı  

DAL/MESLEK Raylı Sistemler ĠĢletme 

MODÜLÜN ADI TaĢıma Düzensizlikleri 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül Sonuçları MüĢteriyi Ġlgilendiren Düzensizlikler 

ile Sonuçları MüĢteriyi Ġlgilendirmeyen Düzensizliklerinin 

tanıtıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Özel EĢyaların TaĢınması ve Gabari modülünü baĢarmak 

YETERLĠK TaĢınmada meydana gelen düzensizlikleri gidermek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında, iĢletme talimatlarına 
uygun olarak taĢımada meydana gelebilecek düzensizlikleri 
giderebilecektir.  
Amaçlar 

1. Sonuçları müĢteriyi ilgilendiren düzensizlikleri 

giderebileceksiniz. 

2. Sonuçları müĢteriyi ilgilendirmeyen düzensizlikleri 

giderebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: TCDD, metro ve hafif raylı iĢletmeleri, sınıf, 

kütüphane, ev, bilgi teknolojileri ortamı v.b. 

Donanım: Televizyon, DVD, VCD, tepegöz, projeksiyon, 

bilgisayar ve donanımları v.b. sağlanmalıdır. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak modül ve ders 
sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme 
yapılacaktır. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili öğrenciler; 
 

Demiryolu ile yük taĢımacılığı uzun mesafelerde ekonomik ve güvenli bir taĢıma 

Ģeklidir. Demiryolu yük taĢımacılığı çok büyük altyapı yatırımları gerektirdiğinden dolayı, 

demiryolu iĢletmeciliği çoğunlukla tüm ülkelerde kamu kesimi tarafından yürütülmektedir. 
 

Günümüzde bir malın hasarsız olarak uzak pazarlara sunulması, baĢka bir deyiĢle 

nakliyesi, malın kalitesi ve fiyatı kadar önemli bir unsur haline gelmiĢtir. Malı hasarsız, 

mümkün olduğu kadar kısa sürede ve ucuz bir Ģekilde üretim noktasından pazarlara 

taĢıyabilmek rekabet gücünün önemli bir parçası olmuĢtur. Bu durum taĢınacak mesafenin 

arttığı ve taĢıma imkanlarının çeĢitlendiği dıĢ ticarette daha önemli bir boyut kazanmaktadır. 
 

Özellikle uzun mesafe yük taĢımacılığında demiryolları önemli potansiyele sahiptir. 

Ancak, demiryollarında yaĢanan sıkıĢıklıklarda önceliğin yolcu taĢıyan trenlere verilmesi 

nedeniyle yük taĢıyan trenlerde gecikmeler ve sıkıntılar yaĢanabilmektedir. Bu arada 

taĢımada bazı istenmeyen düzensizliklerinde ortaya çıkması kaçınılmazdır.  
 

Bazı nedenlerle istemedende olsa olumsuzluklar yaĢanmaktadır. Gerek müĢteri ve 

gerekse taĢıyıcının kusurları sonucunda yaĢanan olumsuzlukların ilgili yönetmelikler 

dahilinde tespit edilip sonuçlandırılması gerekmektedir 
 

Bu modül ile demiryollarında taĢıma düzensizlikleri ile ilgili mevcut uygulamaları 

inceleyerek öğreneceksiniz. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinin sonunda, gerekli ortam sağlandığında, iĢletme talimat ve 

yönetmeliklerine uygun olarak sonuçları müĢteriyi ilgilendiren düzensizlikleri 

giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki iĢletmenin (TCDD) sonuçları 

müĢteriyi ilgilendiren düzensizlikler ile ilgili karĢılaĢtıkları olayları araĢtırınız. 

Topladığınız bilgi ve dökümanları rapor haline getiriniz. Hazırladığınız raporu 

derste tartıĢınız. 

 

1. SONUÇLARI MÜġTERĠYĠ 

ĠLGĠLENDĠREN DÜZENSĠZLĠKLER 
 

1.1. Noksanlıklar 
 

TaĢıma belgesinde kayıtlı eĢyadan bir kısmının adet veya ağırlık olarak eksik çıkması 

noksanlık olarak tanımlanır. 
 

1.1.1. ÇıkıĢ Ġstasyonunda Görülen Noksanlıklar 
 

ÇıkıĢ istasyonunda, mevzuata uygun olarak yüklenmiĢ, mühürlenmiĢ ve sevke hazır 

vaziyette teslim alınan vagonlardan, daha sonra kaza, mühür bozukluğu/kopukluğu veya 

hırsızlık olayları gibi herhangi bir nedenle çıkıĢ istasyonunda iken tespit edilen noksanlıkla 

ilgili aĢağıdaki Ģekilde iĢlem yapılır. 

        

Resim 1.1: ÇıkıĢ istasyonunda eĢyaların vagona yüklenmesi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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EĢyanın göndericisi iĢyerine çağrılır. Mevcut durum gönderici ile birlikte kontrol 

edilir. Noksanlık tespit edilmesi halinde, üç nüsha 3505 model Hasar ve Noksanlık belgesi 

düzenlenir. Bu belgenin 1. nüshası Hareket Dairesi BaĢkanlığına, 2. nüshası çıkıĢ 

istasyonunun bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne, 3. nüshası taĢıma belgesi ile birlikte varıĢ 

istasyonuna gönderilir. 
 

ÇıkıĢ istasyonunda göndericiden noksanlığa iliĢkin liste dilekçe alınamamıĢsa ve  

varıĢ, istasyonunda alıcının itirazı halinde, alıcıdan bu noksanlık için imzalı iki nüsha 3523 

model Liste Dilekçe istenir ve alınan liste dilekçenin 1. nüshası, 3505 model Hasar ve 

Noksanlık Belgesi,ve suret taĢıma belgesi çıkıĢ istasyonunun bağlı bulunduğu Bölge  

Müdürlüğüne, 2. nüshası da bir yazı ekinde Hareket Dairesi BaĢkanlığına gönderilir. 
 

1.1.2. Ara Ġstasyonlarda Görülen Noksanlıklar 
 

Ara istasyonlarda görülen noksanlıklarda; (ağırlık itibariyle) tespit edildiği takdirde, 

dört nüsha 3505 model Hasar ve Noksanlık belgesi düzenlenerek, 1. nüshası Hareket Dairesi 

BaĢkanlığına, 2. nüshası çıkıĢ istasyonunun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne, 3. nüshası 

çıkıĢ istasyonuna, 4. nüshası da taĢıma belgesi ile birlikte varıĢ istasyonuna gönderilir. 

Vagonun tartılması mümkün olmadığı takdirde, durum tutanakla tespit edilir, konu ile ilgili 

yerlere telgraf, internet, faks v.b. iletiĢim araçları ile bildirilir, ayrıca noksanlığın tespiti için 

vagon tartı yapılmak üzere kantar olan ilk istasyona, yoksa varıĢ istasyonuna gönderilir. 
 

VarıĢ istasyonu alıcısına mevcut eĢyayı teslim eder. EĢyanın tesliminde itirazı halinde 

alıcıdan noksan eĢyaya iliĢkin iki nüsha 3523 model Liste Dilekçe istenir ve bu model alıcısı 

tarafından imzalanır. Bu modelin 1. nüshası noksanlığın görüldüğü ara istasyon tarafından 

düzenlenen 3505 model Hasar ve Noksanlık belgesi ve taĢıma belgesinin bir sureti ile 

birlikte çıkıĢ istasyonunun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne, 2. nüshası da Hareket 

Dairesi BaĢkanlığına gönderilir. 
 

Noksanlık için düzenlenen 3505 modeli alan çıkıĢ istasyonu noksanlıkla ilgili gerekli 

incelemeyi yaptıktan sonra sonucu bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne gönderir. 
 

1.1.3. VarıĢ Ġstasyonlarında Görülen Noksanlıklar 
 

EĢya yüklü vagonun alıcısına tesliminde, Ģüphe uyandıracak herhangi bir düzensizlik  

görülmesi  halinde, varıĢ istasyonunun görevlileri ve  alıcısı ile birlikte gerekli kontroller 

yapıldıktan sonra, noksanlıkla ilgili durum tespiti yapılır. 
 

EĢya alıcısına  teslim edilmekle beraber, alıcıdan noksan olan eĢya için imzalı iki 

nüsha 3523 model Liste Dilekçe alınır. Ayrıca üç nüsha 3505  model Hasar ve Noksanlık 

Belgesi düzenlenir. Bu modelin 1. nüshasına taĢıma belgesinden bir suret ile 3523 model bir 

nüsha eklenerek Hareket Dairesi BaĢkanlığına, 2. nüshası çıkıĢ istasyonunun bağlı 

bulunduğu Bölge Müdürlüğüne, 3. nüshası da çıkıĢ istasyonuna gönderilir. 
 

1.2. Hasarlar 
 

TaĢımaya kabul edilen eĢyanın taĢıma sırasında kırılması, dökülmesi, akması, kokması 

vb. gibi nedenlerle değerini kısmen ya da tamamen kaybetmesi hasar olarak tanımlanır. 
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1.2.1. ÇıkıĢ Ġstasyonlarında Görülen Hasarlar 
 

Mevzuatlara göre yüklenmiĢ ve göndericisinden teslim alınmıĢ eĢya yüklü vagonun, 

çıkıĢ istasyonunda bekleme sürecinde, eĢyanın hasarlanmıĢ olarak görülmesi durumunda, 

göndericiye haber verilerek hasar ve bedelinin tespiti için kendisinden bilirkiĢi tayini istenir. 

ÇıkıĢ Ġstasyonu da kuruluĢu temsilen bir bilirkiĢi görevlendirir. Ancak hasarın tespiti 

uzmanlık gerektiriyorsa, kuruluĢu temsil edecek bilirkiĢinin bu iĢten anlayan uzman 

personelden seçilmesi gerekir. Ayrıca, hasar tespiti mahkeme kanalıyla yapılmıĢ ise buna 

iliĢkin bilirkiĢi rapor ve mahkeme kararının hasar ve noksanlık belgesine eklenmesi gerekir. 
 

Hasar tespiti sonucunda üç nüsha 3505 model Hasar ve Noksanlık belgesi ile 3523 

model Liste Dilekçe ve taĢıma belgesinden de bir suret eklenerek gerekli iĢlem yapılmak 

üzere 1. nüshası Hareket Dairesi BaĢkanlığına, 2. nüshası çıkıĢ istasyonunun bağlı 

bulunduğu Bölge Müdürlüğüne, 3. nüshası da taĢıma belgesine eklenerek eĢya ile birlikte 

varıĢ istasyonuna gönderilir. 
 

ÇıkıĢ istasyonunca gönderici bulunamadığı takdirde, çıkıĢ istasyonunda yapılması 

gereken iĢlemin aynısı varıĢ istasyonunda yapılır. 
 

1.2.2. Ara Ġstasyonlarda Görülen Hasarlar 
 

Hasar, ara istasyonda görülmüĢse, hasarın durumuna ve önemine göre çıkıĢ istasyonu 

vasıtasıyla önce eĢyanın göndericisi ile temasa geçilir. Hasarın tespiti için çıkıĢ istasyonunda 

yapılması gereken iĢlemin aynısı yerine getirilir. 
 

Bu durumda dört nüsha 3505 model Hasar ve Noksanlık Belgesi düzenlenerek            

1. nüsha Hareket Dairesi BaĢkanlığına, 2. nüsha çıkıĢ istasyonunun bağlı bulunduğu Bölge 

Müdürlüğüne, 3. nüsha çıkıĢ istasyonuna, 4. nüsha da taĢıma belgesine eklenerek eĢya ile 

birlikte varıĢ istasyonuna gönderilir.  
 

Hasarlanan eĢyanın özelliğinden kaynaklanan nedenlerle, hasarlı haliyle kullanım 

imkânı bulunmayıp mutlaka belli bir yerde (imal edildiği fabrika, atölye, vb.) hasar tespitinin 

bilirkiĢiler ile kuruluĢ personelinden oluĢan heyet tarafından belirlenmesinin zorunlu olduğu 

durumda, (örnek:petrol borusu, doğal gaz borusu, askeri araç/silah, elektrik trafosu, vb.) 

hasarlı eĢya, gönderici talimatına istinaden Hareket Dairesi BaĢkanlığından verilecek emir 

doğrultusunda ilgili iĢyerince 3212 model Ġç Hizmet TaĢıma Belgesine kayden çıkıĢ 

istasyonuna ya da bu parkur üzerindeki ara bir iĢyerine gönderilebilir. Yapılan bu iĢlem ile 

ilgili açıklama ticari taĢıma belgesine, geri dönüĢ için düzenlenen iç hizmet taĢıma belgesine 

ve 3505 model Hasarlı ve Noksan EĢya Belgesine mutlaka yazılır, durum Hareket Dairesi 

BaĢkanlığına bildirilir. 
 

1.2.3. VarıĢ Ġstasyonunda Görülen Hasarlar 
 

Hasar varıĢ istasyonunda görülmüĢ ise  hasarın tespiti için 8. madde de belirtilen 

iĢlemler burada da aynen yerine getirilir. Daha sonra üç nüsha 3505 model Hasar ve 

Noksanlık Belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgenin 1. nüshası Hareket Dairesi BaĢkanlığına, 

2. nüshası suret taĢıma belgesi ile birlikte çıkıĢ istasyonunun bağlı bulunduğu Bölge 

Müdürlüğüne, 3. nüshası ise çıkıĢ istasyonuna gönderilir. 



 

 6 

Hakkında 3505 model Hasar ve Noksanlık Belgesi düzenlenen eĢyanın alıcısı 

tarafından 48 saat içerisinde teslim alınmaması halinde teslim alınmayan eĢyada yapılan 

iĢlemler yerine getirilir. 
 

VarıĢ istasyonunda, eĢya yüklü vagon  itirazsız teslim alındıktan ve taĢıma belgesi 

alıcısı tarafından imzalandıktan sonra, alıcıların noksanlık ve hasar hakkındaki itirazları 

kabul edilmez ve bu maksatla 3505  model  hasar ve noksanlık belgesi düzenlenmez. 
 

1.3. Ambalaj 
 

Ġçerisindeki eĢyayı yükleme, boĢaltma ve taĢıma sırasında meydana gelecek 

sarsıntılardan koruyan ve bunlardan bir kısmının düĢmesini, kolaylıkla çalınmasını önleyen, 

eĢyanın yanında bulunan diğer eĢyaya zarar vermesini engelleyen ayrıca yükleme ve 

boĢaltma sırasında bu iĢlemi yapanlarla vagonun döĢeme, duvar veya tavanına zarar 

getirmeyecek nitelikte olan korumalara ambalaj denir. 

          

Resim 1.2:TaĢınan eĢyanın ambalajlı olması  

TaĢımaya verilen eĢyanın yurtiçi ve uluslararası mevzuata uygun olarak 

ambalajlanması gerekmektedir. Ambalajların yetersiz olması durumunda TCDD’ye herhangi 

bir sorumluluk yüklenemez, sorumluluk müĢteriye aittir. Kapalı vagonlar ambalaj 

sayıldığından vagonların gönderici ve alıcısına teslimi sırasında müĢteri tarafından  tavan, 

döĢeme, duvar ve pencerelerinin kontrol edilmesi gereklidir. Vagonun yüklendikten sonra, 

TaĢıma Belgesine “Vagonu gördüm. Beğendim. Yükledim. Herhangi bir itirazım yoktur” 

açıklaması yazılarak göndericinin imzası alınır. Bu iĢlemlerin yapılmasından  ilgili personel 

sorumludur. 
 

Açık vagonlarla yapılan taĢımalarda; eĢyanın ambalajının, yurtiçi ve uluslararası 

mevzuata uygun olmaması nedeniyle, yükleme-boĢaltma iĢlemini yapanlara, vagonlara, 

TCDD’ nin tesislerine, çevre ve insan sağlığına zarar vermesi  halinde her türlü sorumluluk 

gönderici ve alıcıya aittir. 
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Resim 1.3:Ambalajlı eĢya  

1.4. Tazminat Talebi 
 

Kırılma, bozulma, yanma, ıslanma gibi hasar veya herhangi bir noksanlık için 

kuruluĢa yapılacak tazminat isteklerinde; 
 

EĢyanın bir kısmı veya tamamı itirazlı olarak alıcısına teslim edilmiĢ veya alıcısı 

kuruluĢ alacaklarını ödeyerek taĢıma belgesini imzalamıĢsa yalnızca alıcı tazminat talep 

edebilir. 
 

Alıcı taĢıma belgesini imzalamadığı takdirde, eĢya gönderici mülkiyetinde olduğu için 

tazminat göndericiye ödenir. Ancak gönderici ve alıcı noterden tasdikli bir vekaletname 

vermek koĢuluyla üçüncü bir kiĢiye de tazminat ödenmesini isteyebilir. 
 

Bir hükmi Ģahıs adı ve hesabına hareket eden kiĢinin kuruluĢa imza sirkülerinin 

bulunması veya imza sirkülerinin ibrazı Ģarttır. 
 

1.5. Teslim Alınmayan EĢya 
 

TaĢımaya kabul edilen eĢya yüklü vagonun, varıĢ istasyonuna geldiği halde, varıĢ 

istasyonunda en çok 48 saat  içerisinde alıcısı tarafından teslim alınmayan eĢya olarak 

tanımlanır. VarıĢ istasyonuna gelen eĢya yüklü vagonlar derhal alıcısına haber verilerek 

teslimi sağlanır. 
 

Haber verme iĢlemi; günün koĢullarına göre  telefon, faks, internet, iletiĢim ve ulaĢım 

imkanları kullanılarak en seri Ģekilde müĢteriye bildirilir. Düzenlenen 3524 Model Teslim 

Alınmayan EĢya Belgesi ve TaĢıma  Belgesinin ilgili haneleri iĢaretlenip, haber verme iĢlemi 

belirtilir. 
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Alıcılarına haber eĢyanın 48 saat içinde teslim alınmaması halinde, varıĢ istasyonunca 

durum telgrafla/faksla çıkıĢ istasyonuna bildirilir.  
 

ÇıkıĢ istasyonunca durum taĢıma düzensizliklerini ait Yönergenin ilgili maddesinde 

belirtildiği Ģekilde göndericiye bildirilir ve talimat istenir. Gönderici bulunamaz veya 

bildirim vermezse, durum yine telgraf/faksla varıĢ istasyonuna bildirilir. ÇıkıĢ Ġstasyonu 

vasıtasıyla göndericiden alınacak talimat doğrultusunda iĢlem yapılır. Göndericiden talimat 

alınamadığı takdirde, vagonun daha fazla yük altında bekletilmemesi için eĢyanın cins ve 

niteliği ile iĢyerinin olanakları göz önünde bulundurularak varıĢ istasyonunun bağlı 

bulunduğu Bölge Müdürlüğünce verilecek talimata göre iĢlem yapılır. 
 

Verilecek talimatta vagonun boĢaltılması isteniyor ise, kapalı vagonlar iĢyeri amirinin 

baĢkanlığında ve iĢyerinde mevcut ise bir koruma ve güvenlik görevlisinin de katılacağı en 

az 3 kiĢiden oluĢturulacak bir heyet huzurunda açılarak vagon boĢaltılır. BoĢaltılan eĢyanın 

cinsi ve miktarı bir tutanakta belirtilerek düzenlenen tutanak heyet tarafından imzalanır ve 

eĢya uygun bir yerde muhafaza altına alınır.  
 

Teslim alınmayan eĢyanın cinsi ve özelliği itibariyle çabuk bozulacak eĢya olması 

durumunda, varıĢ istasyonu, çıkıĢ istasyonuna çekmiĢ olduğu telgrafın/faksın cevabını 

beklemekle birlikte, bu süre içinde eĢyayı sık sık kontrol etmelidir. Bu sırada eĢyanın 

bozulmaya baĢladığı görülürse, eĢya sahibinin de menfaatini korumak için, gerçek değeri 

üzerinden açık artırma yoluyla derhal satılır. 
 

Teslim alınmayan eĢyanın kıymetsiz eĢya olması ve depozito yatırılarak teslim 

alınacağının garanti edilmemesi veya 48 saat içinde çıkıĢ istasyonundan cevap alınmaması 

halinde sonuç bağlı olunan Bölge Müdürlüğüne bildirilir ve alınacak talimata göre iĢlem 

yapılır. ġayet eĢya muhteviyatı değeri az olan eĢyadan oluĢuyorsa, bu eĢya tahakkuk edecek 

kuruluĢ alacaklarını karĢılayamayacak duruma düĢtüğü anda, eĢyanın emir beklenmeksizin 

varıĢ istasyonunda açık arttırma ile satıĢı yapılır. Mümkünse satıĢtan alıcıya da bilgi verilir. 
 

Teslim Alınmayan EĢyanın canlı hayvan olması durumunda, baĢlarında çoban veya 

refakatçileri olduğu halde varıĢ istasyonuna gelen canlı hayvanların alıcıları bulunamaz veya 

teslimi sağlanamadığı takdirde, çabuk bozulacak eĢyada olduğu gibi çıkıĢ istasyonu aracılığı 

ile göndericiden telgraf/faks ile talimat alınır ve alınacak bu talimata göre hareket edilir. 
 

Canlı hayvanlar için, çabuk bozulacak eĢya hakkındaki hükümler aynen uygulanır. 

Canlı hayvanların satıĢında, yapılacak yem ve çoban masrafları hayvanların satıĢ değerini 

geçemez. 
 

Teslim alınmayan eĢyanın patlayıcı ve parlayıcı madde olması durumunda, bu 

maddelerin varıĢ istasyonuna geliĢi çabuk bozulacak eĢya ve hayvanlarda olduğu gibi süratle 

alıcılarına bildirilir. Alıcı bulunamazsa veya bulunduğu halde teslim almak istemezse, çıkıĢ 

istasyonu vasıtasıyla göndericiye ve telgraf/faksla Hareket Dairesi BaĢkanlığı ile ilgili Bölge 

Müdürlüğüne bildirilir. Patlayıcı ve parlayıcı maddeler bu süre içinde korunur ve Hareket 

Dairesi BaĢkanlığından verilecek talimata göre iĢlem yapılır. 
 

Yukarıda belirtilen iĢlemlere rağmen eĢyanın alıcısına teslim edilememesi  ve 

satılması durumunda, iki nüsha 3524 model Teslim Alınmayan EĢya Belgesi düzenlenerek, 
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1. nüshası, taĢıma belgesi ve bu hususta düzenlenen  3525 model SatıĢ Tutanağı ile birlikte 

Hareket Dairesi BaĢkanlığına, 2. nüshası ise çıkıĢ istasyonuna gönderilir. 3525 Model SatıĢ 

tutanağı eĢyanın satıldığı gün 2 nüsha olarak tanzim edilir, bu tutanağa eĢyayı satın alan 

Ģahsın imzası alınarak, adı soyadı ve açık adresi ile satıĢ bedelinin gelire alındığı 3412 model 

no. su yazılır.  
 

ÇıkıĢ istasyonu satıĢtan göndericiyi haberdar ederek satıĢ bedelinden tahakkuk eden 

kuruluĢ alacaklarının tahsilinden sonra kalan para kendisine dilekçe alınmak suretiyle iade 

edilir.  
 

1.6. Kayıp EĢya ve Hırsızlık Olayları 
 

TCDD’nin genel taĢıma hizmetlerine tahsis edildiği yerlerden birinde eĢya 

kaybettiğini iddia edenler müracaat ettikleri istasyona kayıp eĢyanın, Ģeklini, ambalajını, 

üzerindeki adreslerini, muhteviyatını cins adet ve ağırlığını, bulunduğu takdirde nerede 

teslim almak istediğini belirten dilekçe vermesi gerekir. 
 

Hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla, Ģu hususlara dikkat edilmelidir: 
 

 Yüklü vagonlar, yükleme iĢlemi biter bitmez, ilgili emirde açıklanan hususlar 

çerçevesinde mühürlenip telle bağlanmalıdır. 

 Ġçerisinde kıymetli eĢya bulunan vagonlara mühür ve bükülü telin yanı sıra, 

somunlu cıvata takılıp perçinlenmelidir. 

 Vagonların mühürlenmesi, telle bağlanması ya da diğer emniyet tedbirlerinin 

alınması büyük bir titizlikle yerine getirileceğinden, gerek çıkıĢ istasyonlarında 

gerek mühür muayene istasyonlarında ve gerekse duruĢu müsait istasyonlarda 

mühürler dahil olmak üzere vagonun dıĢ görünümü sık sık kontrol edilmelidir. 

 Vagonların yükleme, aktarma boĢaltma ve teslim iĢlemleri sırasında eĢya 

sayılıp, görüldükten sonra taĢıma belgesine uygun olup olmadığı mutlaka 

kontrol edilmelidir.  

 Yüklenmek, boĢaltılmak veya gönderilmek üzere istasyon ve ambarlarda 

bulunan vagonlar koruma ve güvenlik görevlilerince koruma altına alınır ve 

vagonlardaki mühürlerin kopartılması önlenmelidir. Özellikle tren Ģefleri ve 

bagaj kondüktörleri, söz konusu teslim iĢlemlerinde çok dikkatli davranmalı, 

eĢya imza karĢılığında talimat ve emirlere uygun Ģekilde teslim alınıp teslim 

edilmelidir. 

 Kıymetli eĢya yüklü vagonlara, yükleme sırasında veya yükleme iĢleminden 

sonra üzerine herhangi bir iĢaret konulmamalıdır. 

 Ġstasyon ve ambarların eĢya teslim ve kabul edilen kesimleri ile hatlar ve 

vagonlar arasında iĢi olmayan kiĢilerin dolaĢması kesinlikle önlenmelidir. 

 Ġstasyonlarda veya trenin seyri sırasında parçaları ayırmak, istif etmek gibi 

sebeplerle parça vagonunda adam bulundurulmamalıdır. 
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Resim 1.4: Hırsızlıklara karĢı gerekli tedbir alınmalıdır 

 Tren Ģefi, bagaj kondüktörü vs. dahil olmak üzere parça vagonunda kimse 

seyahat edemez. Ġstasyonların manevra sahaları ile ambarların yükleme-

boĢaltma hatları, geceleri yeteri kadar aydınlatılmalıdır. 

 Ayrıca, kıymetli eĢya yüklü vagonlar tren dizisinin emniyet açısından en uygun 

bir yerine bağlanmalıdır. 

 TaĢıma yapılan bölgenin coğrafi konumu göz önünde tutulmak suretiyle, bu 

bölgelerden geçecek kıymetli eĢya yüklü vagonların seyri sırasında tüm tren 

personeli çok dikkatli olmalıdır.  

 Hırsızlık bakımından hassas olan bölgelerde, kıymetli eĢya yüklü vagonların 

korunması ve koruma ve güvenlik görevlilerine refakat ettirilmesi için Koruma 

ve Güvenlik Müdürlüğüne ve gerektiğinde Jandarma ve polis refakat ettirilmesi 

için Vilayet Makamı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlıkları ile 

yakın ve devamlı bir iĢbirliği içinde bulunularak köklü ve etkin önlemler 

alınması temin edilmelidir. 
 

1.7. Tazminat ĠĢlemleri 
 

TaĢıma sırasında kaybolan, çalınan veya hasarlanan eĢyanın değeri tazminat iĢlemleri 

sırasında gönderici tarafından fatura gibi gerekli belgelerle kanıtlamak zorundadır. 

Göndericinin bu belgeleri ibraz edememesi halinde, eĢyanın gerçek değeri saptanmak üzere 

gerekli araĢtırma yapmaya ve bu araĢtırmalar sonucu saptayacağı değerleri uygulamaya 

TCDD yetkilidir. ġöyle ki; TCDD’nin saptayacağı değer ile göndericinin beyan ettiği değer 

arasında bir fark var ise, bunlardan düĢük olanı, tazminata esas teĢkil eder. 
 

Tazminat talebini, taĢıma belgesinde kayıtlı gönderici veya alıcı yapabilir. Olay, eĢya 

gönderici mülkiyetinde iken meydana gelmiĢ ise, tazminat göndericiye, tam vagon iĢlemli 

taĢımalarda taĢıma belgesinin 1. nüshası parça eĢya taĢımalarında ise taĢıma belgesinin 2. 

nüshası alıcısı tarafından imzalanmıĢ ise, tazminat alıcıya verilir. VarıĢına ulaĢmadan yada 

alıcısı tarafından taĢıma belgesi imzalanmadan önce taĢıma sırasında   noksanlaĢan yada 

hasarlanan eĢya için satıĢ Ģartları gereğince alıcının tazminat hakkı iddia etmesi halinde, 

göndericinin bu durumu beyan ile kendisinin TCDD’den bir hak ve tazminat istemeyeceğine 

dair noterden tasdikli taahhütnamesi de alınarak, tazminat alıcıya ödenebilir. Hasarlı ve bir 

kısmı kaybolmuĢ eĢyanın varıĢ istasyonunda teslim alınmasından önce taĢıma belgelerine 



 

 11 

durum hakkında gerekli açıklama yazdırılmalıdır. Bu gibi eĢyanın teslim alınıp istasyondan 

götürüldükten sonra yapılacak tazminat talepleri dikkate alınmaz ve konu ile ilgili Ģikayetler 

tetkik edilmez. 
 

1.8. Tahkikat Yapma 
 

TaĢıma sırasında meydana gelen tren kazaları ile çalınma, kaybolma, hasarlanma ve 

noksanlaĢma gibi nedenlerle taĢıma düzensizlikleriyle ilgili iĢlemler ve soruĢturma yapılır. 

TaĢıma düzensizlikleri ile ilgili yapılacak soruĢturmalar, çıkıĢ istasyonunun bağlı bulunduğu 

Servis Müdürlüğünce baĢlatılır. TaĢıma güzergahını takiben bir sonraki Servis 

Müdürlüğünce sürdürülür  ve varıĢ istasyonunun bağlı bulunduğu Servis Müdürlüğünce 

yapılan soruĢturmayla birlikte derlenen tüm belge, bilgi ve görüĢler toplu halde tekrar çıkıĢ 

istasyonunun bağlı bulunduğu Servis Müdürlüğüne iletilir. Tahkikatı baĢlatan Servis 

Müdürlükleri, soruĢturmanın kısa zamanda sonuçlandırılması için gerekli önlemleri almak 

üzere parkur üzerindeki ilgili Servis Müdürlüklerinden tahkikatın çabuklaĢtırılmasını 

isteyecek, ayrıca açıklığa kavuĢmayan hususların yeniden soruĢturmasını ve kesin sonucunu 

talep edecek, bu konudaki yazıĢmalarda ilgili Daire BaĢkanlıklarına bilgi verecektir. 
 

SoruĢturmayı baĢlatan ve bitiren çıkıĢ istasyonunun bağlı bulunduğu Servis 

Müdürlüğü, taĢıma parkuru itibariyle tamamlanmıĢ bulunan soruĢturma dosyasını tekrar 

inceleyerek, varsa eksikliklerini giderir, son kararını verir (tazminatın ödenmesi veya 

reddedilmesi gibi) ve soruĢturma dosyasından asıl bir suret ekleyerek sonucunu bağlı 

bulunduğu Daire BaĢkanlığına bildirir.  
 

AĢağıda örnek soruĢturma formu görülmektedir. 
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SORUġTURMA  F O R M U 

 

TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

.................... Servis Müdürlüğü 

............................. 

 

SAYI :       

  ..../..../.......... 

 

......................DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA 

 

 

MT.Modelini Düzenleyen ĠĢyeri : 

Mütalebe tarihi ve no.su              : 

ÇıkıĢ-VarıĢ ĠĢyerleri                    : 

TaĢıma Belgesi  tarih-no.su         : 

Olayın Özeti          : 

 

Yapılan tahkikatın : 

Sonuçlanıp sonuçlanmadığı              : 

Sorumlular hakkında yapılan iĢlem : 

 

Tazminat verilmesi gerekiyorsa, 

Nedeni ve kesin miktarı                      : 

 

Tazminat verilmemesi gerekiyorsa, 

Nedenleri                                              : 

 

 

Bu konuda Servis Müdürlüğünüzce 

Bir ödeme yapılmıĢsa miktarı            : 

 

 

SoruĢturma henüz tamamlanmamıĢ 

olmakla beraber, tazminatın  

soruĢturmadan önce verilmesi  

öngörülmüĢ ise nedeni                        : 

 

 

Sorumlular TCDD personeli dıĢında 

ise,bunlar hakkında ilgili  

KuruluĢlarca yapılan iĢlemler           : 

 

 

NOT: Bu form, 3505 mt. dosyalarının ilgili Daire BaĢkanlıklarına intikalinde 

MUTLAKA ve EKSĠKSĠZ olarak doldurularak dosyaya eklenecektir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak sonuçları müĢteriyi ilgilendiren 

düzensizlikleri iĢletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak sonuçlandırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 TaĢıma düzensizliklerini belirleyiniz. 

 TaĢıma düzensizliğini belirleyen 

belgeleri düzenleyiniz. 

 Belgeleri ilgili birimlere gönderiniz. 

 TaĢıma düzensizliği ile ilgili iĢlemleri 

sonuçlandırınız. 

 MüĢteri ile iliĢkilerinizi iyi tutunuz. 

 Nazik olunuz 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Birimler arası yapıcı iletiĢim kurunuz. 

 

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

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) TaĢıma belgesinde kayıtlı eĢyadan bir kısmının adet veya ağırlık olarak eksik 

çıkmasına noksanlık denir. 
 

2. (   ) TaĢımaya kabul edilen eĢya düzenli olarak varıĢ istasyonuna gelip en çok 72 saat 

içinde, alıcısı tarafından teslim alınması için müracaat edilmemesi teslim alınmayan 

eĢya olarak tanımlanır. 
 

3. (   ) Ambalaj Ģartlarına uygun olmayan  eĢya için, taĢıma belgesine “Ambalajı 

Yetersizdir’ Ģeklinde açıklama yazılır göndericiye imzalatılarak eĢya taĢımaya kabul 

edilir. 
 

4. (   ) TaĢımaya kabul edilen eĢyanın ambalajı mutlaka olmalıdır. 
 

5. (   ) Kıymetli eĢya yüklü vagonlara, yükleme sırasında veya yükleme iĢleminden sonra 

üzerine mutlaka bir etiket konulmalıdır.  
 

6. (   ) TaĢıma sırasında meydana gelen tren kazaları ile çalınma, kaybolma, hasarlanma 

ve noksanlaĢma  gibi nedenler ile taĢıma düzensizlikleriyle ilgili iĢlemlerde 

soruĢturma yapılmalıdır. 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (değerlendirme kriterleri) 

karĢılaĢtırınız, yanlıĢ cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek 

konuyu tekrar ediniz. 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Resimde taĢıması görülen dökme yükün müĢteri tarafından teslim alınmasında eksik 

olduğu beyan edilmiĢtir. Bu taĢıma ile ilgili aĢağıdaki kriterlere göre uygulamayı yapınız. 

 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1 TaĢıma düzensizliklerini belirlediniz mi?   

2 TaĢıma düzensizliğini belirleyen belgeleri düzenlediniz mi?   

3 Belgeleri ilgili birimlere gönderdiniz mi?    

4 TaĢıma düzensizliği ile ilgili iĢlemleri sonuçlandırdınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ederek veya araĢtırarak 

eksikliklerinizi gideriniz. 
 

Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

Bu öğrenme faaliyetinin sonunda, gerekli ortam sağlandığında, iĢletme talimat ve 

yönetmeliklerine uygun olarak sonuçları müĢteriyi ilgilendirmeyen düzensizlikleri 

giderebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanındaki iĢletmenin (TCDD) sonuçları 

müĢteriyi ilgilendirmeyen düzensizlikler ile ilgili karĢılaĢtıkları olayları 

araĢtırınız. Topladığınız bilgi ve dökümanları rapor haline getiriniz. 

Hazırladığınız raporu derste tartıĢınız. 

 

2. SONUÇLARI MÜġTERĠYĠ 

ĠLGĠLENDĠRMEYEN DÜZENSĠZLĠKLER 

 

Sonucu doğrudan doğruya müĢteriyi ilgilendirmeyen, taĢınan eĢyanın taĢıma süreci 

içerisinde kısmen veya tamamen zarar görmesine, noksanlaĢmasına veya hasarlanmasına 

neden olmayan (kurĢun kopması, vagonun arızalanması nedeniyle aktarılması, vagon derayı, 

vagon kapağı açılması vb.) düzensizlikler  için 5205 model (Bak ġekil 2.1) düzenlenir. 

Düzensizlik çıkıĢ ve varıĢ istasyonlarından birinde görülmüĢ ise, iki nüsha, ara 

istasyonlardan birinde görülmüĢ ise üç nüsha 5205 model düzenlenir ve 1 inci nüsha çıkıĢ 

istasyonuna, 2. nüsha varıĢ istasyonuna, 3. nüsha çıkıĢ istasyonunun bağlı bulunduğu Bölge 

Müdürlüğüne gönderilir. 

 

Resim 2.1: Ülkemizde yük taĢımacılığından bir görüntü 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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5205 Model ön yüzü 

 

5205 Model arka yüzü 

 

ġekil 2.1: 5205 Model Halkı Ġlgilendirmeyen Düzensizlikler Formu 
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2.1. TaĢıma düzensizliklerine ait formlar 
 

TaĢıma düzensizliklerine ait yazıĢmalarda ve kayıtlarda aĢağıdaki ilgili formlar, belge, 

tutanak ve evraklar kullanılır. 
 

 3524 model Teslim Alınmayan EĢya Belgesi (Bak ġekil 2.2) 

 3505 model tazminatı verilerek TCDD malı durumuna gelen Hasarlı EĢya ile 

varıĢ istasyonunda eksik çıkması nedeniyle tazminatı verilen ancak sonradan 

bulunan Noksan EĢya 

 3212 model Ġç Hizmet TaĢıma Belgesi 

 3412 model Tarife gelirleri makbuzu 

 3525 model SatıĢ Tutanağı 

 3262 model ġehiriçi bildirim mektubu 

 3523 model Alıcıdan alınan Noksan EĢyaya iliĢkin liste dilekçe 
 

 

ġekil 2.2: 3212 Model Ġç Hizmet TaĢıma Belgesi 

2.2. TaĢıma düzensizliklerine ait yazıĢmalar 
 

TaĢıma düzensizliklerine ait belgelerin kaydı için 3503 model numaralı deftere 3321 

modellerin dıĢında ve aĢağıdaki kurallara uymak Ģartıyla bütün taĢıma düzensizliği belgeleri 

ve bu belgelerle ilgili dosyalar kaydedilir. 
 

3503 model defterin sol sayfası taĢıma düzensizliği ile ilgili belgelerin, defterin sağ 

sayfası da bu belgelerle ilgili olarak gelen ve giden yazıların kaydı için kullanılır. Her sayfa 



 

 19 

beĢ bölüme ayrılmıĢ olup bir bölüme yalnız bir belge yazılır. Defterler kendi içinde de dört 

eĢit bölüme ayrılmıĢ ve her bölüme birden baĢlayarak bir sıra numarası verilmiĢtir. 
 

Defterin bir sıra numaralı bölümüne istasyonlarca doldurulan 3505, 3524 modeller, 

Ġki numaralı bölümüne, diğer istasyonlardan gelen 3505, 3524 modeller, 

Üç numaralı bölümüne istasyonlarca düzenlenen 5205 modeller, 

Dört numaralı bölümüne de diğer istasyonlardan gelecek 5205 modeller kaydedilir. 
 

Her bölüm birden baĢlayarak zincirleme bir numara taĢır. Bu sıra numaraları beĢ 

senede bir defa değiĢtirilir. Ancak üç numaralı bölüme kaydedilen 5205 modellerin sıra 

no.su her yıl baĢında 1 den baĢlar. 
 

ĠĢyerlerince tutulan 3503 model TaĢıma Düzensizliği Defterinin sonuç bölümü aĢağıda 

belirtildiği Ģekilde doldurulur. 
 

Defterin üç numaralı bölümüne kayıt edilen 5205 model üzerinde yapılan inceleme ve 

araĢtırmaların sonucu çıkıĢ istasyonunun bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü tarafından 

bildirilir ve istasyonca bu yazının özeti defterin sonuç bölümüne yazılarak defter kayıtları 

kapatılır. 
 

Defterin iki ve dört numaralı bölümlerine kayıt edilen belgeler haberleĢme niteliğinde 

olduğundan ayrıca tahkikat sonucunun beklenmesine gerek yoktur.Yine defterin birinci 

bölümüne kayıt edilen 3505 model Hasar ve Noksanlık için düzenlenen belge hakkında, 

gerek Hareket  Dairesi BaĢkanlığından,gerekse ilgili Bölge Müdürlüklerinden yazılı talimat 

alınmadan defter kayıtları kapatılamaz.TaĢıma Düzensizliği belgesi; vagonun  varıĢ 

istasyonuna geç gelmesi sonucu alıcısı gecikmeden dolayı zarara uğradığını bildirerek 

Ģikayette bulunduğunda dilekçesi  taĢıma belgesinin suretiyle birlikte Hareket Dairesi 

BaĢkanlığına gönderilir. 
 

Kontrol tartıları sırasında vagon daralarında görülecek ağırlık farkları için taĢıma 

düzensizliği belgesi düzenlenmez. 
 

Revizyon ve büyük tamire alınan yük vagonları, revizyon ve tamirleri sonucu mutlaka 

tartılır,tartı sonucu bulunan yeni daraları,tamiri yapan birim veya vagon bakım onarım 

atölyeleri tarafından vagon üzerine yazılır. Kontrol tartıları sırasında sabo veya bandaj 

aĢınması, bunların değiĢtirilmesi, tahta aksamın ıslanması, kurak havalarda kuruması gibi 

nedenlerle bu vagon daralarında ± % 2’ye kadar olan farklılıklarda iĢlem yapılmaz, daranın 

bu farkın üzerinde olması halinde ise, yukarıda belirtilen iĢyerlerince daralar düzeltilir. 
 

VarıĢ istasyonunda, eĢya itirazsız teslim alındıktan ve taĢıma belgesi varıĢta 

imzalandıktan sonra, alıcıların noksanlık veya hasar halindeki itirazları kabul edilmeyerek bu 

maksatla hasar ve noksanlık belgesi düzenlenmez. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak sonuçları müĢteriyi ilgilendirmeyen 

düzensizlikleri iĢletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak sonuçlandırınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 

 TaĢıma düzensizliklerini en alt 

düzeye indirmek için gerekli 

tedbirleri alınız. 

 TaĢıma yurtiçi ise yurtiçi taĢıma 

düzensizliklere iliĢkin yönetmeliklere 

uyunuz.  

 Uluslararası tarife ve sözleĢmelerine 

uygun hareket ediniz. 

 TaĢıma düzensizliklerine ait iĢlemleri 

sonuçlandırınız. 
 

 MüĢteri ile iliĢkilerinizi iyi tutunuz. 

 Nazik olunuz 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Birimler arası yapıcı iletiĢim kurunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Sonucu doğrudan doğruya müĢteriyi ilgilendirmeyen düzensizlikler için ilgili 5205 

model belge düzenlenir. 
 

2. (   ) 3505 model; tazminatı verilerek TCDD malı durumuna gelen Hasarlı EĢya ile 

varıĢ istasyonunda eksik çıkması nedeniyle tazminatı verilen ancak sonradan bulunan 

“Noksan EĢya” belgesidir. 
 

3. (   ) 3212 model gelire alma belgesidir. 
 

4. (   ) TaĢıma düzensizliklerine ait belgelerin kaydı için 3503 model numaralı defter 

kullanılır. 
 

5. (   ) ÇeĢitli nedenlerle taĢıma belgesi üzerine teminat alınması gerektiği halde, çıkıĢ 

istasyonlarınca alınmaması halinde taĢıma düzensizliği belgesi düzenlenmez . 
 

6. (   ) Kontrol tartıları sırasında vagon daralarında görülecek ağırlık farkları için taĢıma 

düzensizliği belgesi düzenlenir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (değerlendirme kriterleri) 

karĢılaĢtırınız, yanlıĢ cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne dönerek 

konuyu tekrar ediniz. 
 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Resimde görülen taĢıma ile ilgili aĢağıdaki kriterlere göre uygulamayı yapınız. 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 
TaĢıma düzensizliklerini en alt düzeye indirmek için gerekli 

tedbirleri aldınız mı?  

  

2 
TaĢıma yurtiçi ise yurtiçi taĢıma düzensizliklere iliĢkin 

yönetmeliklere uydunuz mu? 

  

3 Uluslararası tarife ve sözleĢmelerine uygun hareket ettiniz mi?    

4 TaĢıma düzensizliklerine ait iĢlemleri sonuçlandırdınız mı?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yaptığınız değerlendirme sonunda hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ederek veya araĢtırarak 

eksikliklerinizi gideriniz. 
 

Cevaplarınızın tamamı evet ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

 

1. TaĢınmaya kabul edilen eĢyanın hasarlı olarak tanımlanmaması için aĢağıdakilerin 

hangisinin gerçekleĢmesi gerekir? 

A) EĢya kırılmamalı, dökülmemeli 

B) EĢya eksilmeli 

C) EĢya değerini kısmen veya tamamen kaybetmeli 

D) TaĢıma belgesinde muhteviyatı eksik çıkmalı 
 

2. Sonucu doğrudan müĢteriyi ilgilendirmeyen düzensizliklerle ilgili aĢağıdaki 

modellerden hangisi düzenlenir? 

A ) 3523 model   B ) 5205 model   C ) 3505 model   D ) 3412 model 
 

3. EĢyası taĢınan müĢteri taĢımadan kaynaklanan hangi hallerde tazminat talebinde 

bulunabilir? I- Kırılma, bozulma  II- Yanma, ıslanma III- Noksanlık  IV- Gecikme 

A ) I ve II   B ) Yalnız III   C ) Yalnız IV   D ) Hepsi 
 

4. Ġç Hizmet TaĢıma Belgesi hangi modeldir? 

A ) 3262 model   B ) 3525 model   C ) 3212 model   D ) 5205 model 
 

5. Hırsızlık için hassas olan bölgelerde güvenlik ve önlemlerin alınması ile ilgili 

aĢağıdakilerden hangisi sorumlu değildir? 

A) Makinist 

B) Koruma ve Güvenlik birimi 

C) Emniyet birimleri 

D) Jandarma birimleri 
 

6. TaĢıma düzensizliklerine ait belgeler hangi model deftere kaydedilir? 

A ) 3523 model   B ) 3521 model   C ) 3412 model   D ) 3503 model 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Sorulara verdiğiniz cevaplar ile cevap anahtarınızı (değerlendirme kriterleri) 

karĢılaĢtırınız, yanlıĢ cevap verdiyseniz öğrenme faaliyetlerinin ilgili bölümlerine dönerek 

konuyu tekrar ediniz. 
 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer modüle geçiniz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 
 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 
 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 D 

4 C 

5 A 

6 D 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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