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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Öğrenmek üzere almış olduğunuz bu modül ile ülkemizde hızla gelişmekte olan raylı
sistemler alanında, tren dizisinin oluşturulması ve kontrollerini öğreneceksiniz.
Raylı sistemler öncelikli bir sektör haline gelmiş, ülkemizin ekonomik, kültürel ve
sosyal hayatında güçlü bir demiryolları vazgeçilmez bir hedef olmuştur. Örneğin,
demiryollarının sadece yük taşımacılığındaki payının artırılması sonucunda, enerji tasarrufu,
trafik kazası, yaralı ve ölü sayısı ile hava kirliliğinde büyük bir azalma görülecektir.
Ülkemiz ulaşım sistemi içerisinde demir yolu yük ve yolcu taşıma paylarını arttırmak,
trenin hazırlanması, çeken ve çekilen araçların planlaması konularına ayrı bir önem
kazandırmaktadır.
Tren dizisinin oluşturulması ve kontrolü modülü ile işletmelerde trenlerin hazırlığı,
tren dizisinin oluşturulması ile ilgili yapılması gerekenleri öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Çeken araçların planlamasını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanında faaliyet gösteren işletmelerdeki
çeken araçların planlanmasını araştırınız.



Internet sitelerinden raylı sistem alanında kullanılan çeken araçların planlanması
konusunu inceleyiniz.



Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor haline getiriniz ve hazırladığınız raporu
sınıf ortamında tartışınız.

1. ÇEKEN ARAÇLARIN PLANLANMASI
1.1. Çeken Araçlar
Raylı sistemlerde kullanılmakta olan çeken araçlar, hizmetin özelliğine bağlı olarak
çok çeşitlidirler. Bunları kendi aralarında iki ana gurupta toplamak mümkündür. Sadece
çekme işlevini yapanlar lokomotif, çekme ve taşıma işlevini birlikte yapanlar ise otomatris
(ray otobüsü veya raybüs) adı ile anılır.

Resim 1.1: Lokomotif

Resim 1.2: Ray otobüsü
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Resim 1.3: Tramway

Resim 1.4: Metro

Resim 1.5: Otomatris

Resim 1.6: Hızlı tren

1.1.1. Trenlerde Dingil Sayı Uzunluğu
Trenlerin dingil sayısı; trenin cinsi, kalkış-varış tarifesinde gösterilen en yüksek hızı,
freninin cinsi, yolun eğimi, istasyon yollarının faydalı uzunluğu, lokomotif ve jeneratör
vagonlarının ısıtma, aydınlatma ve soğutma gücü dikkate alınarak belirlenir (Tablo 1.1).
Trenlerin türüne göre verilecek dingil sayısı Tablo 1.1’de belirtilmiştir. Burada
belirtilen dingil sayıları trene verilebilecek en fazla dingil sayısıdır. Trene verilen
lokomotiflerin dingilleri bu sayıya dâhil değildir. Ancak soğuk olarak trene verilen
lokomotif, motorlu tren, ray otobüsü, yol makineleri ve benzerlerinin bütün dingilleri trenin
dingil sayısına dâhil edilir.
Yolcu trenlerinde verilebilecek en fazla dingil sayısı Tablo 1.1 dikkate alınarak
belirlenir.
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İzin Verilen Azami Fren Dingil Adedi
HAVA
KOMPRESÖRÜ
TİPLERİ

a) Knorr
W 230/180–2

LOKOMOTİF
TİPLERİ

DE 11000
DH 7000
DE 18000

b) Westinghouse

DE 18100

% 10 kadar
olan
meyillerde (%
10 hariç)

% 10 - %
20 meyilde
(% 20
hariç)

% 20’den
yukarı
meyiller
(% 20 dâhil)

Herhangi bir
sınırlama
yoktur.

90

60

Herhangi bir
sınırlama
yoktur.

150

120

DE 24000
c) Westinghouse
3 CDC
d) Gardnerdanver
VLNA9G
e) Gardnerdanver
WLNA9S
f) Knorr
W450/150–3
g) Westinghouse
243 VCR–60
h) Westinghouse
242 VA
ı) CF75EG/1

DE 2150
DE 22000
Bu tip Lokomotifler için herhangi bir
sınırlama yoktur.

E 43000
E 40000
E 4000
E 52500

Tablo 1.1: Lokomotif hava kompresörü tipine göre trenlere verilebilecek azami dingil miktarı

Resim 1.7: Yük vagonundaki dingil

Resim 1.8: Yolcu vagonundaki dingil
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Resim 1.9: Sekiz dingilli vagon

Resim 1.10: Dört dingilli vagon

Hızı 70 km/sa.i geçmeyen ve dizisinde yük vagonu bulunan hava frenli yolcu
trenlerine verilecek dingil sayısı aşağıdaki cetvelde belirtilmiştir.
Hattın Eğimi

Dingil Sayısı

%5
100
% 10
100
% 15
100
% 20
90
% 25
80
Zorunlu olarak frenleri yavaş tesirliye çevrilen yolcu trenlerinin en yüksek hızı 70
km/sa.i geçemez. Bu şekilde bulunan dingil sayısı 100’den fazla olamaz (Resim 1.11).

Resim 1.11: Yolcu treni
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Yolcu trenlerine verilecek en fazla vagon adedinin belirlenmesinde, lokomotif ve
jeneratör vagonlarının tren elektrik besleme güçleri de dikkate alınır (Tablo 1.2).
Yük trenlerinin dingil sayısı 120'yi geçemez (Resim 1.12). Ancak Tesisler
Müdürlüğünden izin alınarak dingil sayısı 150'ye kadar çıkarılabilir. Tamamı en az dört
dingilli vagonlardan oluşan yük trenlerinde ise en fazla dingil sayısı 150’dir. Bu trenlerde de
Tesisler Müdürlüğünden alınacak izinle dingil sayısı 200’e kadar çıkarılabilir.
Ancak yük trenlerine verilecek en fazla dingil sayısı, Tablo 1.1’de belirtilen
(lokomotiflerin tipine göre verilebilecek en fazla dingil sayısı) dingil sayılarını geçemez. Bu
nedenle, yük trenlerinin hazırlanmasında ve verilecek en fazla dingil izinlerinde bu tablolar
dikkate alınır.
Çeken Araçlar
E 43000 tipi lokomotifler

:1000 VAC/600 kVA

E 52500 tipi lokomotifler
a) 52501, 52502, 52503, 52505
b) 52504, 52506, 52520

:1500 VAC/500 kVA
:1500 VAC - 1000 VAC/500 kVA

DE 24000 tipi lokomotifler
DE 11000 tipi lokomotifler

:1000 VDC/300 kVA
:1000 VDC/200 kVA

Jenaratör Vagonları
CUMMİNS NT 855 G5 tipi motorlu
DETROİT 8V92 tipi motorlu
DETROİT 5063 - GK05 tipi motorlu

:1000 VAC/2x250 kVA
:1000 VAC/2x375 kVA
:1000 VAC/2x375 kVA

Çeşitli Tipteki Yolcu Vagonları
TVS 2000 tipi vagonlar
Pulman - personel bölmeli pulman
Yataklı
Yemekli
Kompartımanlı

:1000 VAC/45 kVA
:1000 VAC/55 kVA
:1000 VAC/80 kVA
:1000 VAC/35 kVA

Klasik Tipteki Vagonlar
Pulman - personel bölmeli pulman
Yataklı
Yemekli
Kompartımanlı
Banliyö
Furgon

:1000 VAC - 1000 VCD/30 kVA
:1000 VAC - 1000 VCD/35 kVA
:1000 VAC - 1000 VCD/30 kVA
:1000 VAC - 1000 VCD/30 kVA
:1000 VAC - 1000 VCD/25 kVA
:1000 VAC - 1000 VCD/11 kVA

Tablo 1. 2: Jeneratör vagonları ve çeken araçların tren besleme güçleri ile çeşitli tipteki yolcu
vagonları için ihtiyaç duyulan güçler
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Resim 1.12: Yük treni

Hızı 70 km/sa.ten fazla olan yük trenlerine verilecek vagonların frenleri seri tesirlide
çalışan olmalıdır. Bu trenlerin dingil sayısı 70'i geçemez. Ancak Cer Müdürlüğünden izin
alınarak 80 dingile çıkabilir.
Yukarıda belirlenen dingil sayıları trenlere verilecek en fazla dingil sayısı olup
trenlerin işleyeceği hat kesimindeki istasyonların faydalı yol uzunluklarına göre belirlenen
en fazla dingil sayısını geçemez.
Ancak zorunlu durumlarda, ilgili müdürlükleri veya TSİ ve TMİ sistemlerinde trafik
kontrolörleri önceden gerekli önlemleri alarak ve yönetmelikte belirlenen en fazla dingil
sayısını aşmamak şartıyla istasyon yollarının faydalı yol uzunluğunu dikkate almadan
vereceği emirle trenlerin dingil sayısını artırabilir.
Bu nedenle Genel Müdürlük, istasyonların faydalı yol uzunluklarını dikkate alarak hat
kesimlerine göre izin alınmadan trenlere verilebilecek en fazla dingil sayısını belirleyerek
ilgililere duyurur.

1.1.2. Trenin Çalışacağı Hat Kesimi
Demiryollarında ana hat yolcu trenleri, yolcu talepleri dikkate alınarak hareket ve
varış saatleri düzenlenir. Gece ve gündüz çalışacak yolcu trenlerinin vagonlarının sayıları da
bu talepler doğrultusunda trenlere verilir. Örneğin, hafta sonları yolcu talepleri arttığından
vagon sayısı da artırılır. Bunun ötesinde bayram tatilleri ve tatil mevsimleri ile şiddetli
kışlarda demir yolu tercihi trenlerin vagon sayısının artmasını gerektirir.
Yük trenlerinin sayılarının hesaplanabilmesi için önce, günde taşınacak yüklerin
yönlere göre miktarları bilinmelidir. Bu yükler:




Programlı yükler,
Programlı olmayan ani taleplerden kaynaklanan yükler,
Mevsimsel yükler olarak tanımlanabilir.
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Yapılacak yük trenleri ve bu yük trenlerinin sayıları yukarıda yazılı yüklere göre
hesaplanmalıdır. Yük trenleri belirli iki büyük gar (teşkilat garı) arasında çalıştırıldığı gibi,
özellikle programlı yükler olarak tanımlayabileceğimiz demir cevheri, krom cevheri vb.
taşımalarda trenler birden fazla teşkilat garını geçebilir. Zaten bu gibi trenler blok tren olarak
oluşturuldukları için aynı vagon dizisi dolu olarak giderler ve boş olarak dönerler (Şekil l.1).
Şekil l.1’de yük trenlerinin çalıştırılacağı noktalar A ve B garları (istasyonları) olsun.

Şekil 1.1: Trenlerin çalıştırılacağı noktalar

A noktasından (garından) B noktasına (garına) günlük çekilecek yük GAB ve B
garından A garına günlük çekilecek yük ise GAB olsun. Yine A garından B garına bir
lokomotifin rampa durumuna göre çekeceği en düşük yük GVAB ve B garından bir
lokomotifin rampa durumuna göre çekeceği en düşük yük GVBA ise gerekli tren sayıları,

Hesaplanan tren sayılarından hangisi büyük ise A ve B garları arasında karşılıklı
olarak çalıştırılacak tren, büyük sayı olandır. Demiryollarında bir gidiş treni ve bunun
karşılığı olan bir dönüş treni bir tren olarak algılanır. Örneğin, tek numara ile giden bir trenin
dönüşü çift numaralı bir tren veya çift numara ile giden bir trenin dönüşü tek numaralı bir
trendir. O halde karşılıklı bir çift tren, bir tren olarak kabul edilir.
Bir demir yolu hattında, örneğin A ve B garları (istasyonları) arasında
çalıştırılabilecek tren sayısı A ve B garları arasındaki hat kapasitesi ile sınırlıdır. Hat
kapasitesi sayısı aynı zamanda çalıştırılabilecek tren sayısını verir.
Hat kapasitesi özelikle tek hat işletmeciliğinde büyük sorunlar olarak karşımıza çıkar.
Bir hatta çalıştırılması gereken tren sayısı hat kapasitesinden fazla olabilir. Tek hat
işletmeciliğinde özellikle tren trafiğinin TMİ sistemi ile düzenlendiği hatlarda hat kapasitesi
çok düşüktür. Ancak tek hat işletmeciliğinde tren trafiğinin CTC ile yönetilmesinde hat
kapasitesini % 15 - % 20 arttırmak mümkün ise de bu artırımın yeterli olmaması halinde çift
hat yapılması zorunlu hale gelir. Hatta büyük kentlere girişlerde, banliyö işletmesi de var ise
bu takdirde üçüncü, dördüncü ve hatta beşinci hatta gerek olabilir.
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Şimdi tek hat işletmeciliğinde yapılan bir demir yolu hattında tren trafiğinin TMİ ile
idare edildiğini düşünelim.
A ve B garları arasında V, W, X, Y, Z istasyonları olsun.
A garından B garına kadar trenler,
A–V
V–W
W–X
X–Y
Y–Z
Z–B

arasını
arasını
arasını
arasını
arasını
arasını

TAV
TVW
TWX
TXY
TYZ
TZB

süresinde,
süresinde,
süresinde,
süresinde,
süresinde,
süresinde gitmiş olsun.

Şekil 1.2: A ve B garları arasında V,W,X,Y,Z istasyonları

B garından A garına kadar trenler,
B–Z
Z–Y
Y–X
X–W
W–V
V–A

arasını
arasını
arasını
arasını
arasını
arasını

TBZ
TZY
TYX
TXW
TWV
TVA

süresinde,
süresinde,
süresinde,
süresinde,
süresinde,
süresinde gitmişler ise,

Şayet ara istasyonlar yani V, W, X, Y, Z istasyonları olmasaydı A-B-A arasında TAB +
TBA süresinde bir çift yani bir tren yapılabilir.
Raylı sistemlerde seyir süreleri dakika olarak kullanılır. Bir gün 24 x 60 = 1440
dakikadır. Buna göre A-B-A arasında bir günde yapılacak tren sayısı,

Tren sayısını artırmak için A ve B garları arasında V, W, X, Y, Z ve daha fazla
istasyonlar ve saydingler tren sayısı arttırılır.
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Bir seyir sürelerini toplayalım.
TAV + TVA = T1
TVW + TWV = T2
TWX + TXW = T3
TXY + TYX = T4
TYZ + TZY = T5
TZB + TBZ = T6
……………………………
Tni + Tin
= Tn
Çıkan toplamlardan en yüksek değerde olanı seçelim ve buna Tmax diyelim.
Bu takdirde tren sayısı,

Yani çalıştırılabilecek tren sayısı ise aynı zamanda hat kapasitesinin değerini
vermektedir. Çıkan bu değer teoriktir. Çünkü tek hat işletmeciliğinde trenlerin
buluşmalarından ötürü Tmax süresinin üzerine buluşma ve öne geçmelerden dolayı bir süre
ilave etmemiz gerekir ki bunun için 5 dakika yeterlidir. Buna göre,

Bu formülle gerçeğe biraz yaklaştık. Ancak reel
hesaplayabilmemiz için aşağıdaki parametreleri dikkate almalıyız:



bir

hat

kapasitesini

Yol çalışmalarından dolayı günlük 4x60 = 240 dakika yolun kapalı kalma
süresini,
Trafikten ve araçlardan kaynaklanan düzensizliklerden dolayı bir miktar
düzensizlik marjı verilerek bu da % 80 alınabilir ve buna göre,

ve buradan,

Tek hat işletmeciliğinde tren trafiğinin sinyallerle idare edilmesi halinde hat
kapasitesinin % 20 civarında arttığı düşünülürse bu takdirde hat kapasitesi, buluşma ve öne
geçme durumunda 2 dakikalık bir sürenin kâfi geleceği düşünülerek,
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Çift hat ve sinyalsiz bir işletme düzeninde, trenlerin birbirini ancak istasyon mesafesi
ile takip edeceği dikkate alınacak olursa ve en uzun iki istasyon arası seyir süresine Tmax
dersek hat kapasitesini,

Sinyalli ve çift hatlı yollarda ise Tmax yerine en uzun seyir süresi olan blok dikkate
alınır.
ÖRNEK 1:
Aşağıdaki şekilde O garından A, B ve C garlarına gidecek ve gelecek yükler ile bir
lokomotifin çekeceği yükler görülmektedir. Buna göre tren sayılarını hesaplayınız.

Şekil 1.3: A,B,C ve O garları arasında günlük çekilecek yük miktarı ile bir lokomotifin çekeri

Şekil 1.3.’teki değerlerde, parantez içindeki (ton) değerler lokomotif çekerlerini
göstermekte, parantezsiz değerler ise günlük çekilecek yükleri göstermektedir. Şimdi bu
değerlere göre bir tablo yapalım.

Yön
OA
AO
OB
BO
OC
CO
TOPLAM

Yük
G (ton)

Lokomotif çekeri
Gv

Tren sayısı
n

3500
7800
7000
105000
3500
8000

800
780
800
1500
800
900

4,375
10,000
8,750
7,000
4,375
8,888

Gidiş  geliş
tren ntren
10
9
9
28
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ÖRNEK 2:
Şekil 1.4.’teki bir demir yolu güzergâhı tek hatlı olup istasyonlar arası seyir süreleri
görülmektedir. Hat kapasitesine göre,



TMİ ile trafiğin idaresine,
CTC ile trafiğin idaresine göre hat kapasitesini hesaplayınız.

Şekil 1.4: Tek hatlı bir demiryolu güzergâhı üzerinde istasyonlar arası seyir süreleri



Tren trafiğinin TMİ ile idaresi halinde hat kapasitesi,



Tren trafiğinin CTC ile idaresi halinde hat kapasitesi,

Not: Gerek tren sayıları ve gerekse hat kapasitesi hesabında sayılar tam sayı olarak
alınır.

1.1.3. Çekilecek Tonaj Hesabı
Bir hat kesiminde günlük çekilecek yükler için tren sayısı hat kapasitesinin altında bir
değer ise yükün taşınması için değişik işlemler yapılabilir.
Günlük çekilecek yük G, bir lokomotifin çekeceği yük Gv ve hat kapasitesine göre
çalıştırılabilecek tren sayısı ntren ise işletme tek hat işletmeciliğinde,

olduğu takdirde trenlerin ranforlu çalıştırılması gerekir.

13

şartı sağlanmalıdır. Bu bağıntıdan

ve sonuçta

Ranfor (destek) lokomotifler mutlaka trenin başlama ve bitim garları arasında
verilmezler. Treni çeken lokomotifin, hattın büyük bir kesiminde çekilecek yükleri
karşılaması halinde bazı kesimlerde, bilhassa dik rampalı kesimlerde bu yükleri çekecek
kapasitesi olmayabilir. İşte trenlerin bu kesimleri aşmaları için kısa mesafeli ranfor (destek)
lokomotif kullanmak lokomotif ekonomisi bakımından uygun olur.
Şekil 1.5., Şekil 1.6. ve Şekil 1.7.’de A-B garları arasında değişik rampalar taralı
olarak gösterilmiştir. Taralı yerlerde ranfor (destek) yapılacaksa aşağıdaki yazılanlara dikkat
edilmelidir.
Ranfor görevini yapan lokomotif/lokomotifler, treni tepe noktalarına kadar
ranforladıktan sonra, hat kabiliyeti yeterli ise tek olarak, hat kabiliyeti yeterli olmadığı
takdirde ise geri dönen bir trene ranfor olarak bağlanıp geri döndürülmelidir.
Uzun rampaları katedecek trenlere verilecek ranfor lokomotif/lokomotifler, A-B
garları arasında sürekli verilecek ise kısmi olarak verilecek lokomotif/lokomotiflerin sayısını
aşmamalıdır.
A-B garları arasında çalışacak tren sayısı hat kabiliyetinin altında ise rampalara ranfor
lokomotif vermeye gerek olmayabilir. Ranfor lokomotif yerine, rampa başında bir miktar
yük kesilerek kalan yük ile tepe noktasına kadar çıkılır ve lokomotif geri gelerek daha önce
kesilen yükü alarak tepe noktasına çıkar ve daha önce çıkarılan yükle birleştirilerek yola
devam edilir. Bu işleme “tekrarlanan çekim” (cerri mükerrer) adı verilir.

Şekil 1.5:

Şekil 1.6:
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Şekil 1.7:

ÖRNEK 3:
A-B garları arasında hat kapasitesi 9 trendir. Günlük çekilmesi gereken yük 12000 ton
ve bir lokomotif çekeri 750 tondur. Arttırılacak lokomotif adedini hesaplayınız.

İlave lokomotif sayısı = 9 x 0,78 = 7 lokomotif
Toplam lokomotif sayısı = 9 + 7 = 16 lokomotif bulunur.
1.1.3.1. Araç Sayılarının Hesaplanması
Depoların, çeken araçlar ile otomotrisler ve otomotrislerden türetilen tren setlerinin;






Muayenelerinin,
Koruyucu bakımlarının,
Onarımlarının,
Temizliklerinin,
Kent içi raylı sistemlerde bunlara ek olarak revizyonlarının yapıldığı kapalı ve
açık sahalar olduğunu daha önce belirtmiştik. Bundan böyle depolarda her türlü
çeken araçlar yani lokomotifler ile otomotrisler, tren setleri araç olarak
tanımlanacaktır.

Bir deponun araç sayısı, o deponun fiziksel boyutlarını yani alansal büyüklüğünü
direkt olarak saptayan bir faktördür. Araç sayısı ise o deponun yapacağı tren sayıları ve
taşıma kapasiteleri ile ilişkilidir. Bir deponun yapacağı çeşitli tren cinslerine göre,
Tren sayısı > Araç sayısı,
Tren sayısı = Araç sayısı,
Tren sayısı < Araç sayısı olabilir.
Burada araç sayısı, aktif araç (faal araç) sayısı olup aktif araç aşağıdaki gibi
tanımlanır.
İşletmenin aksaksız, kesintisiz bir şekilde devamlılığının sağlanması için serviste
olması gereken asgari araç sayısıdır. Bu tanıma göre deponun yapacağı her tür araçlar için
ayrı ayrı olmak üzere,
Aktif araç sayısı ≥ Trenler için gerekli araç sayısı, olmalıdır.
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Ancak aktif araç sayısı, deponun araç sayısı olmayıp ileriki konularda anlatılacağı gibi
ek araçlara da gerek olacaktır.
Aktif araç sayılarının hesaplanması demiryolları ile kent içi raylı ulaşım sistemlerinde
değişiklikler göstermekle birlikte, sonuçta birbirleri ile büyük benzerlikleri vardır. Bir
deponun aktif araç sayısının hesaplanmasında aşağıdaki parametreler dikkate alınır:

Araçların çalışma parkurları (saat)

Aracın kendi deposunda kalış süresi (saat)

Aracın gittiği yerdeki kalış süresi (saat)

Hat kapasitesi dikkate alınarak tehir süresi (saat)

Tabiat koşulları

Diğer koşullar
Yukarıdaki yazılı parametreler dikkate alınarak araç sayılarının nasıl hesaplandığını
inceleyelim.
Aktif araç sayılarının hesaplanmasında iki metot uygulanır. Bu metotlar:



Turnist planı çizerek hesaplama (tur planı),
Eş değer araç metoduna göre hesaplamadır.

Turnist planı çizerek aktif araç sayısı ekzakt olarak hesaplanırken eş değer araç
metoduna göre yapılan araç sayısı hesabı yaklaşık değerler verir.
Depolar tren türlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:


Yük ve yolcu vagonu çeken lokomotif depoları

Dizel lokomotif depoları

Elektrikli lokomotif depoları

Dizel ve elektrikli lokomotif karma depoları



Otomotris ve tren setleri depoları

Elektrikli otomotris ve tren setleri depoları

Dizel otomotris ve tren setleri depoları

Dizel ve elektrikli otomotris ve tren setleri karma depoları




Hızlı tren setleri depoları
Karma depolar

Gelişmiş ülke demiryollarında depolar yukarıdaki gibi sınıflandırılırlar. Ancak demir
yolu bakımından gelişmemiş ülkelerde depolar karma depolar olarak organize olmuşlardır.
ÖRNEK 4:
Sivas’ın Divriği ilçesinde demir cevheri çıkarılmakta ve bu cevherler İskenderun ve
Karabük’te bulunan demir çelik fabrikalarına işlenmek için gönderilmektedir. Divriği’den
İskenderun’a cevher, elektrikli lokomotiflerle çekilen cevher vagonları ile gönderilmektedir.
Bu hat aynı zamanda elektrikli sinyal sistemi ile donatılmış olup tek hattır. Yani CTC ile
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yönetilen bir trafik sistemi vardır. Günlük taşınacak net cevher miktarı 15000 tondur. Bir
cevher vagonunun darası 25 ton ve yüklenecek cevher 55 tondur. Yani bir cevher vagonunun
ağırlığı 25+ 55= 80 ton olmaktadır.
Divriği’den yüklenen cevher vagonları İskenderun Demir Çelik Fabrikasında
boşaldıktan sonra boş olarak yeniden Divriği’ye dönmektedir. Trenlerin Divriği – İskenderun
arası seyir süresi 20 saat olup toplam gidiş dönüş seyir süresi 40 saat olmaktadır. Bu hatta
ayrıca diğer yük ve yolcu trenleri de çalıştığı ve arazi devamlı iniş çıkışlı olduğundan hat
kapasitesinin arttırılması için trenlerin ranforlu olarak çalıştırılmaları uygun olmaktadır.
Ancak ranfor lokomotiflerin İskenderun’a kadar devam etmesine gerek olmamaktadır. Hattın
lokomotif çekerleri Şekil 1.8.’de gösterilmiştir.

Şekil 1.8: Divriği, Malatya, Fevzi Paşa ve İskenderun hatlarının lokomotif çekerleri

Bir elektrikli lokomotifin, Divriği - Fevzipaşa arası çekeri 1100 ton ve Fevzipaşa İskenderun arası çekeri 2200 tondur. Demek ki cevher trenlerini Divriği - Fevzipaşa arasında
ranforlu, Fevzipaşa - İskenderun arasında tek çalıştırmamız ekonomik olacaktır. Demek ki
cevher trenleri Divriği - Fevzipaşa arasında ranforlu olarak 2200 tonluk trenler olacaktır.
Divriği - Fevzipaşa arası seyir 33 saattir.
Trenler İskenderun’dan boş vagonları getireceklerinden lokomotif çekeri bakımından
bir sorun olmayacaktır.
Hatta hesaplayacağımız trenlerden başka ayrıca yolcu ve yük treni olmak üzere 8 adet
daha tren vardır.
Şimdi günlük gerekli tren sayısını hesaplayalım.
Günlük dolması gereken vagon sayısı, 1500 (ton) / 55 (ton) = 273 vagon olacak ve
darası ile birlikte toplam taşınması gereken yük, 273 (vagon) x 80 (ton) = 21840 (ton)
olacaktır. Ranforlu tren sayısı 21840 (ton) / 2200 (ton) = 9,92 = 10 tren olacaktır.
Trenler Divriği ve İskenderun’da 3 saat ve Fevzipaşa’da 2 saat beklemektedir. Buna
göre eş değer araç değerini hesaplayalım.
Hattaki toplam tren sayısı 10 + 8 = 18 tren olduğundan tehir marjı q = % 20
alınacaktır. Buna göre Divriği – İskenderun arası 10 tren için,

10 tren için aktif lokomotif sayısı,
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Divriği - Fevzipaşa arasında 10 ranfor lokomotif için eş değer araç değeri,

10 ranfor için aktif lokomotif sayısı,

Toplam aktif lokomotif sayısı,

1.1.4. Lokomotiflerin Trenlerdeki Yeri ve Konumu

Resim 1.13: Trenin baş tarafına verilmiş olan bir lokomotif

Lokomotifler genel olarak trenin baş tarafına verilir (Resim 1.13).
durumlarda bu kuralın dışına çıkılabilir. Bunlar:


Manevralarda (Resim 1.14)

Resim 1.14: Tren manevrası
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Ancak bazı







Lokomotifi trenin başına geçirecek tesislere varmadan önce geri dönmek
zorunda kalan trenlerde
Trene arkadan destek lokomotifi verilmesi halinde
% 0,10’dan fazla inişli yollar üzerinde duracak iş, imdat ve benzeri hizmet
trenlerinde, koşum takımlarının kopması sonucu vagonların kaçmasını önlemek
için lokomotifin iniş tarafında bulundurulması gerektiğinde
İki istasyon arasında çalışıp geri dönecek hizmet trenlerinde
Meyilsiz bir yolda, hizmet trenleri lokomotifinin dolu treni çekecek ve boş treni
itecek şekilde bulunması gerektiğinde

Trenin başına verilen lokomotiflerin makinist bölmesi önde olmalıdır. Ancak bazen bu
kuralın dışına çıkılabilir. Bunlar:




İşletme gereği makinist bölmesi arkada seyir eden trenlerde
Tren dizisinde ikinci olarak bulunacak lokomotiflerde
Hizmet trenlerinde veya arkadan destekli trenlerde esas lokomotifin
arızalanması nedeniyle tren arka destek lokomotifi ile ilk istasyona kadar
itilerek veya çekilerek götürülebilecekse,

Tek lokomotiflerde,

Manevralarda,

Makinist bölmesi ortada veya her iki başında olan lokomotifler her iki
yönde seyreder.

1.1.5. Trenlere Önden Destek Verme

Resim 1.15:Yük treni

Trenler genel olarak bir lokomotif ile çekilir (Resim 1.15). Bazı durumlarda bu kuralın
dışına çıkılarak trenlere önden destek verilir.



Hattın bazı kısımlarındaki eğimlerde daha fazla yükün taşınması için ikinci bir
lokomotife gerek duyulduğunda
Trenin yükünün artırılması nedeniyle ikinci bir lokomotife gerek duyulduğunda
(Resim 1.16)
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Karlı ve fırtınalı havalarda havanın direncini yenmek için ikinci bir lokomotife
gerek görüldüğünde
Lokomotiflerin görevsiz olarak depolarına veya tren yapmak üzere veyahut
imdat olarak gönderilmesi gerektiğinde

Resim 1.16:Trene önden destek verilmesi

Genel olarak bir trene verilecek aynı veya ayrı tipte iki lokomotifin koşum takımları
çekeri uygun ve makinist bölmesi önde olmak şartıyla trenin esas lokomotifi öne, diğer
lokomotif bunun arkasına verilir. Aşağıdaki durumlarda bu kuralın dışına çıkılır.



Kısa mesafeye gidecek ikinci lokomotifin araya verilmesi ve çıkarılması
nedeniyle trenin gecikmesinin önlenmesi için,
Destek lokomotifin koşum takımının zayıf olması nedeniyle trenin yükünde
indirim yapılmaması için

Önden destekli trenlerde, trenin yükünün belirlenmesinde ikinci lokomotifin koşum
takımı çekeri dikkate alınır.
Trenin trafiğini sağlamak ve gerekli işaretleri vermek görevi baştaki lokomotifin
makinistine aittir. Diğer lokomotifin makinisti de bu işaretleri tekrarlamak ve uymak
zorundadır.
Kalkış - varış tarifesinde veya orer açıklama kitabında veyahut günlük tren
duyurusunda belirtilenler dışında trene önden destek verilmesi halinde durum, çıkış
istasyonunca seyredeceği bölgedeki istasyonlara önceden telle bildirilir.

1.1.6. Trenlere Arkadan Destek Verme
Trenlere arka destek, çıkış eğimi fazla olan kesimlerde yükünde indirim yapılmaması
için verilir (Resim 1.17). Trenlere demir yolunun hangi kısımlarında ve hangi şartlarla
arkadan destek verileceği ayrı bir Genel Müdürlük emri ile bildirilir.
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Trenler önden bir veya iki lokomotif ile çekilirken aynı anda arkadan da bir veya iki
lokomotif tarafından itilebilir. Trenin belirtilen şekillerden biriyle desteklenmesi durumunda
öndeki ikinci lokomotif ile arkadaki birinci destek lokomotifi arasında en az 20 dingillik
vagon gurubu bulundurulması şarttır. Bu 20 dingillik vagon gurubu ağır vagon olabilir.

Resim 1.17:Trene arkadan destek verilmesi

Arka destek lokomotifi diziye koşum takımı ve hava hortumu ile bağlanır. Ancak
aşağıdaki durumlarda destek lokomotifi trene bağlanmaz, sadece treni iter.



Tren hava frenli olup arka destek lokomotifinde hava freni yoksa
Arka destek lokomotifi bir istasyona kadar devam etmeyip yol üzerinde belli bir
noktada trenden ayrılıp geri dönecekse geri döneceği nokta ile bu noktadan
önceki ilk istasyon arasında trene bağlanmaz, sadece iter.

İnişli yol üzerinde arkadan destek verilmez. Ancak, Genel Müdürlükçe ayrı bir emirle
belirlenecek kurallara ve hat kesimlerine uyulmak şartıyla arka destek lokomotifi inişli ve
düz kısımlarda trende kalabilir.









Demir çubuklar veya yük ile birbirine bağlanmış vagon veyahut döner eksenli
vagon bulunan trenlere,
Atölyeler servisince tip ve numaraları bildirilen eski tip yük ve yolcu vagonu
veya furgonu bulunan trenlere,
Cer servisince tip ve numaraları bildirilen eski tip yük ve yolcu vagonu veya
furgonu bulunan trenlere,
Trenin en sonunda çalışır durumda olmayan motorlu tren, ray otobüsü, ünite
gibi motorlu araç bulunan trenlere,
Arka destek verilmesi halinde tehlike yaratacak hasarlı vagon bulunan trenlere,
Sonunda 8 ve daha çok dingilli veya çukur şasili vagon bulunan trenlere,
Sonunda yol makinesi ve kar kürer bulunan trenlere,
Patlayıcı madde yüklü vagon bulunan trenlere; ancak patlayıcı madde yüklü
vagonların trenin ortasına verilmesi ve her iki lokomotiften en az dörder
vagonla ayrılması ve arka destek lokomotifinin trene hava freni ile bağlanması
halinde arkadan destek verilebilir.
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Trene arkadan destek verilmeden önce yukarıdaki şartlar gözden geçirilir. Trende arka
destek verilmesini engelleyen vagonlar varsa bu vagonlar diziden çıkarılır. Mümkün
olmuyorsa trene arka destek vermekten vazgeçilir.
Esas lokomotif ile arka destek lokomotifi makinistleri trenin emniyetle seyri için
aşağıdaki kurallara uygun olarak hareket eder.

















Trene bağlı olmayan destek lokomotifi makinisti, yolda trenle temasını sürekli
korur. Eğer trenden ayrılmış ise çok dikkatle yanaşarak tekrar teması sağlar.
Ancak bu yaklaşma tehlikeli görülürse arkadaki lokomotif makinisti tarafından
trene dur işareti verilir. Kendisi de durur. Trenin durduğuna emin olunduktan
sonra hareket ederek tekrar teması sağlar. Hazır olduğunu öndeki lokomotif
makinistine işaretle bildirir.
Trene bağlı olmayan arka destek lokomotifi, trenin hareketinden önce son
vagon ile sadece temasta bulunur. Lokomotif diziye yanaşıp son vagonla temas
ettikten sonra hazır olduğunu lokomotif düdüğü ile baştaki lokomotifin
makinistine bildirir. Arka destek lokomotifi yolcu bulunan vagonlarla doğrudan
temas edemez.
Arkadan destekli trenlerde, trenin esas lokomotifinin arızalanması halinde,
hava freni arka destek lokomotifinden kullanılmak şartıyla, tren ilerideki veya
gerideki ilk istasyona kadar arka destek lokomotifi ile götürülür.
Trene hareket emri verildiğinde, baştaki lokomotifin makinisti tarafından
hareket işareti verilir. İşareti alan arkadaki makinist valseyi açıp treni
dayanmaya başladıktan sonra aynı işareti tekrar eder. Ancak bu işaretin
alınmasından sonra baştaki makinist treni hareket ettirir.
Trenin seyri sırasında her iki makinist birbirinin vereceği işaretlere özellikle
dikkat eder. Her iki makinist de aynı zamanda trenin seyrini gözetler ve hızını
ona göre ayarlar.
Arkadan destekli trenlerde, diğer tren personeli makinistlere gerekli işaretleri
hemen verebilmek ve gerektiğinde treni durdurmak için çok dikkatli bulunur.
Arka destek lokomotifinin trene bağlı olmadığı durumlarda, arkadaki makinist
herhangi bir nedenle treni durdurmaya gerek görürse önce valseyi kapatır, sonra
dur işareti vererek kendi lokomotifini durdurur. Baştaki makinist treni
durdurmak için önce dur işareti verir. Arkadaki makinist tarafından aynı işaretin
tekrar edildiğine emin olduktan sonra valseyi kapatır ve treni durdurur. Arka
destek lokomotifi trene bağlı ise durulmasında genel hükümler uygulanır.
Arkadaki lokomotif önceden belirlenmiş bir noktaya kadar treni ittikten sonra
geri dönecekse makinisti, baştaki lokomotifin makinistine uzunca bir düdük
çalarak dikkat işareti verir ve durur. Trenin kopmadan muntazam olarak devam
ettiğini gördükten sonra geri döner.
Bir istasyon ve saydinge yaklaşıldığında, baştaki lokomotifin makinisti
tarafından dikkat işareti verilir. Arkadaki makinist bu işareti tekrar ederek hızını
azaltır. Trenin, girdiği yolun limit işaretini geçinceye kadar diziyi dikkatle takip
eder.
Trenin arkadan destekli olarak işleyeceği, kalkış-varış tarifesi, orer açıklama
emri veya günlük tren duyurusunda belirtilmemişse seyredeceği kesimdeki
bütün istasyonlara telgrafla bildirilir.
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Arka destek lokomotifi, iki istasyon arasındaki bir noktada trenden ayrılacaksa
bu lokomotifin ayrıldığı istasyona dönüşüne kadar her iki istasyon ve trafik
kontrolörleri aşağıdaki önlemleri alırlar.
Trenin arkadan destekli olduğu ve arka desteğin aradan geri döneceği komşu
istasyona ve trafik kontrolörüne bildirilir.
Treni gönderen istasyon ve trafik kontrolörü trenin hareketinden sonra destek
lokomotifin dönüşüne kadar o yöne kumanda eden işaretlere ait kumanda
kollarının veya düğmelerinin üzerine yol kapalı levhasını asar veya engelleyici
koyar. Emniyet tesisatı, DRS ve TSİ sisteminin olmadığı istasyonlarda, istasyon
binasının önüne durma işareti olarak kullanılan levha veya kırmızı ışık konulur.
Lokomotifin istasyona geri dönüşünden sonra konulan işaretler kaldırılır.
Lokomotifin gelişi komşu istasyon ile trafik kontrolörlerine bildirilir. Komşu
istasyon da lokomotifin dönüşü kendisine bildirilinceye kadar aynı önlemleri
alır.
Çok yollu hatlarda lokomotif gidiş yolundan dönmeyecekse komşu istasyonun
bu önlemleri almasına gerek yoktur.
Hizmet trenlerinin iki istasyon arasındaki çalışmaları sırasında da aynı
hükümler uygulanır.
Arkadan destekli olarak işletilen trenlere verilecek lokomotiflerde mümkün
olduğu kadar telsiz bulundurulur ve işaretlerle yapılan haberleşme ile birlikte
telsizle de haberleşme yapmaları sağlanır. Gerektiğinde tren şefi ve son vagonda
görevli personele birer telsiz verilir.
Arkadan destekli bir trenin baştaki esas lokomotifi, treni çekemeyerek geri
dönmek zorunda kalırsa arka destek lokomotifi esas lokomotif kabul edilerek
tren götürülür.

1.1.7. Trenlerde Görevlendirilecek Personel

Resim 1.18: Makinist

Trenlerdeki tren personeli; tren şefi (Resim 1.19), makinist (Resim 1.18), yardımcı
makinist, bilet ve bagaj kondüktörü (Resim 1.21), hostes (Resim 1.25), yataklı vagon
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kondüktörü, tren teşkil memuru (Resim 1.26), şef garson, garson, aşçı, aşçı yardımcısı, yataklı
vagon servis işçisi, tren odacısı, ateşçi ve yükleme - boşaltma işçisidir (Resim 1.23). Ayrıca
hizmet trenlerinde demir yolu makine ve araçları sürücüsü ve yol operatörleri, motorlu tren
ve otodrezin şoförleri de tren personeli sayılır.

Resim 1.19: Tren Şefi

Resim 1.20: Hareket memuru

Resim 1.21: Bilet kondüktörü

Resim 1.22: Revizör

Trenlerde görevlendirilecek personel ile bu personelin bulunmaması veya görev
yapamaz duruma gelmesi halinde istasyon ve trenlerle diğer demir yolu araçlarında tren
trafiği ile ilgili görevleri yapmakla görevlendirilecek tüm servislere bağlı personelin, tren
trafiğinin yönetiminden sorumlu Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan staj,
kurs, uygulama eğitimlerine katılmış, başarılı olmuş ve bunu belirleyen belgesinin bulunması
zorunludur. Gerekli eğitimden geçirilmemiş personelin sorumlu olduğu düzensizlikten
personel ile birlikte görevlendirenler de sorumludur.
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Resim 1.23: Yüklerin boşaltılması ve yüklenmesi

Tren şefi veya bilet kondüktörü veya hostes bulunamaması halinde hareket memuru,
istasyon şefi, gar şefi, gar müdür yardımcılarına; tren teşkil memuru bulunmaması halinde
başmanevracı, manevracı ve makasçılara; ısıtma ateşçisi bulunmaması halinde teknisyen,
depo makinisti ve nezaret makinistine bu görevler yaptırılır.

Resim 1.24: Yol bakım ve onarımı

Yol bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla işletilen iş trenine;
gerekli eğitim ve kurslara katılmış ve başarılı olmuş, bu görevi yapabilecek niteliklere sahip
olan, aracı işleten ve sefere konmasını talep eden servis personelinden birisi tren şefliği
görevini yapar.
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Resim 1.25: Yolcuları bekleyen kondüktör ve hostes

Her trene verilecek personel sayısı ve unvanları, trenin cinsine ve servis durumuna
göre aşağıda belirtilmiştir.


Yolcu trenlerinde

Bir tren şefi, Genel Müdürlükçe belirlenecek trenlere tren şefi olarak
verilmeyerek bu görev makiniste yaptırılabilir.

Bir bagaj kondüktörü, para çantası taşınan veya bagaj ve kargo vagonu
bulunan trenlere verilir. Bagaj kondüktörü bulunmayan trenlerde idare,
tren şefine veya bu görevi yapan personele teslim edilerek mektup, paket
ve benzerleri taşınabilir.

Banliyö trenlerine bagaj kondüktörü verilmez.

Bilet kondüktörü; her tren için en az bir bilet kondüktörü görevlendirilir.
Ana hat trenlerinde, trenin seyir süresi, durulan istasyon sayısı ve yolcu
yoğunluğu dikkate alınarak trenlere verilecek bilet kondüktörü sayısı
trene personel veren iş yeri veya Tesisler Müdürlüğünce belirlenir. Bir
kondüktörün görevlendirileceği vagon sayısı ikiden az olamaz.

Yemekli ve yataklı vagon personeli; trenlere verilecek yataklı kondüktörü
ve servis işçisi, şef garson, garson, aşçı, aşçı yardımcısı sayıları Ticaret
Dairesince belirlenir.

Özel ve turistik amaçla işletilen trenlere bilet kondüktörü verilmeyebilir.

Tren odacısı, tren odacısı verilecek trenler ve sayıları Genel Müdürlükçe
belirlenir.

Yükleme-boşaltma işçisinin, hangi trenlere verileceği Genel Müdürlükçe
belirlenir.



Yük trenlerinde

Genelde yük trenlerine bir tren şefi, bir tren teşkil memuru verilir.
(Resim 1.26)
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Resim 1.26: Tren teşkil memuru

Aynı tip kurşunsuz (mühürsüz) vagonlardan teşkil edilmiş veya teşkilatında; kurşunlu
(mühürlü), kilitli, taşınması güçlük arz eden ve taşınması şarta bağlı eşya yüklü vagon
olmayan parça manevra trenleri dışındaki yük trenlerine; teşkilatındaki vagonların tamamı
son varış istasyonu veya daha ilerideki istasyonlara ait olmak, ilk çıkış garı ile son varış garı
arasında trafik emniyetini tehlikeye düşürecek nitelikte arızalı çeken veya çekilen aracın
terki dışında kesinlikle vagon ilavesi ile çıkarılması yapılmayacak şekilde teşkil edilmiş
olmak ve en geç bir gün önceden günlük tren duyurusunda belirtilmek şartıyla tren şefi ve
tren teşkil memuru verilmez. Tren teşkil memuru verilmeyen trenler istasyonlarda mutlaka
kabul edildiği yolun çıkış limitine kadar çekildikten sonra arkadan ve önden limitler
dâhilinde durur, makasçı ile kabul edildiği istasyonlarda, treni kabul eden makasçı, limit
işareti gösterir. Makinist de trenin limitler içerisinde durmasına dikkat eder. Sürekli olarak
tren şefi ve/veya tren teşkil memuru verilmeyecek trenler Tesisler Müdürlüğünce
belirlenerek çıkarılacak numaralı servis emriyle tüm işyerlerine duyurulacaktır (Parça
manevra trenlerine verilecektir). Bir bagaj kondüktörünün hangi trenlere verileceğini Genel
Müdürlük belirler.


Hizmet trenleri

Her türlü demir yolu hizmetlerinin yerine getirilmesi için sefere konulan iş treni, kar
kürer treni, demir yolu makineleri ile benzeri hizmet trenlerinde;




Tren şefliği görevini yapacak bir ilgili servis personeli,
Yapılacak işe göre yeteri kadar diğer personel bulunması esastır.

İmdat trenlerinde





Bu trenlerde tren şefliği görevini makinist yapar.
Gerektiğinde bir tren teşkil memuru veya bu görevi yapacak bir personel,
İmdat hizmetlerinin yerine getirilmesi için yeteri kadar diğer personel,
Tren lokomotifinde bir makinist ve bir yardımcı makinistin bulunması
esastır.



Ancak yolcu, yük ve hizmet trenlerine Genel Müdürlüğün izni ile
yardımcı makinist verilmeyerek bu görev tren şefine yaptırılabilir veya
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bazı trenlere tren şefi verilmeyerek bu görev makinist/yardımcı makiniste
yaptırılabilir. Ya da trene tren şefi ve yardımcı makinist verilmeyebilir,
bu durumda tren şefliğini makinist yapar. Yolcu trenlerinde "tamam"
işareti, kıdemli kondüktörce verilir. Bu madde hükümlerine göre,
yardımcı makinist yerine tren şefi verilmesi mümkün olabilecek trenler
Tesisler Müdürlüklerince Cer Müdürlüğü ile koordine edilerek
belirlenecek ve Genel Müdürlüğe (Tesisler Dairesi Başkanlığına) teklifte
bulunulacaktır.
Tüm tren personeli, yolda tren şefinin veya tren şefliği görevini yapan personelin,
hizmet trenlerinde ekip şefi varsa onun ve bir istasyonda durulurken nöbetçi hareket
memurunun emri altındadır. Ancak nöbetçi hareket memuru tarafından ayrı bir emir
verilmemişse istasyonda dururken de tren şefi, personelin görevlerini belirler ve kontrol eder.
Tren şefi veya bu görevi yapan personel, trende görevli personelin görevlerini
mevzuata ve verilen emirlere uygun olarak yapmalarını sağlar ve tüm personeli kontrol eder,
varsa tren teşkil memurunun görev yapacağı vagonu belirler.
Ancak makinistlerin tren şefliği görevini yaptığı yolcu trenlerinde, yolcularla ilgili
düzensizliklerin giderilmesi, trende görevli kıdemli kondüktör, hostes veya bu işle
görevlendirilmiş personele aittir. Bunların da çözemediği düzensizlik ve aksaklıklar
varılacak ilk istasyonun nöbetçi hareket memuru tarafından çözülür ve gerekli işlem yapılır.
Trende görevli personel trenin seyri sırasında görev yapamayacak duruma gelirse bu
personelin görevini, bir başka personel yapabilir; bu mümkün olmadığı takdirde, ilk
istasyondan yerine bir personel istenir.
Tren şefi görev yapamayacak durumda olursa tren şefliği görevini makinist yerine
getirir.
Makinist görev yapamaz duruma gelirse yardımcı makinistin brövesi varsa treni varış
istasyonuna kadar götürür. Bu durumda tren şefi veya bir kondüktör lokomotifte görev
yapar. Yardımcı makinistin treni varış istasyonuna kadar götürme yetkisi veren brövesi
yoksa tren ilk istasyon veya saydinge kadar götürülerek burada imdat istenir.
Trenlere personel verecek istasyonlar ve personel vereceği trenler bölge dâhilinde
ilgili servis müdürlüğünce, bölgeler arasında ise ilgili Daire Başkanlığınca belirlenir.
Seyir halindeki trenlerin lokomotifine, ray otobüsü, ünite, mototren ve benzeri
araçların kumanda bölmesine trende görevli personel ile seyahat belgesinde veya görev
emrinde buraya binebilecekleri belirtilenler dışında hiç kimse binemez ve bindirilmez.
Trenlere, seyir halinde veya istasyonlardaki duruşlarda iç güvenliğinin ve yolcular ile
eşyalarının korunması için koruma güvenlik memurları verilebilir.
Görevli koruma ve güvenlik memurları yolcuları ve personeli rahatsız eden, biletsiz
seyahat etmek ve satış yapmak isteyen veya benzeri kişilerin faaliyetlerini engellemek üzere
tren personeli ile birlikte görev yapar ve personele yardımcı olur.
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1.1.8. Metro ve Hafif Raylı Sistemlerde Tren Dizilerinin Oluşturulması
Kent içi raylı ulaşım sistemleri ile banliyö trenlerinin sayısının hesabı, sabah akşam
pik saatlerdeki yolcu taşımalarına göre yapılır (Resim 1.27). Büyük metropollerde yolcu
akışı sabahları uç semtlerden şehir merkezine doğru veya büyük sanayi kuruluşlarının olduğu
yönlere, akşamları ise ters yöndedir.

Resim 1.27: Kent içi raylı ulaşım araçları

Metropollerin büyüklüğüne göre sabahları 2–2,5 saat süren pik saatlerde, araçlar
başlangıçtan itibaren giderek dolar ve iş yerlerinin yoğun olduğu yerlerde boşalmaya ve
giderek azalmaya başlar. Şekilde yolcu sayısının nasıl olabileceği grafik olarak
görülmektedir. Şekle göre yolcu yoğunluğu en fazla F-G istasyonları arasında olmaktadır.

Şekil 1.9: A, B, C, D, E, F, G, H, İ VE J istasyonları arası yolcu yoğunluğu

Kent içi raylı ulaşım sistemlerinde ve banliyölerde en fazla tren, pik saatlerde
çalıştırılır. Pik saatler arasında kalan süreler ile sabah pik saatler sonundan araçların son
çalışma saatleri arasında araç trafiği azalır. Şekil 1.10’da çalışma durumları grafik olarak
görülmektedir.

Şekil 1.10: Trenlerin çalışma durumunu gösteren grafik
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Özellikle pik saatlerden sabah pik saatlerde insanların işlerine yetişmeleri bakımından
araçların dolulukları akşam pik saatlere göre daha fazla olmaktadır. Akşam pik saatlerde
insanların alışveriş yapmaları veya acele etmemelerinden ötürü akşam pik saatler, sabah pik
saatlere göre daha rahat olmaktadır.
Pik saatlerde en yoğun olan iki veya daha fazla istasyon arasında taşınması gereken
yolcu sayısı, araç taşıma kapasitesine bölünerek bir saatte çalışacak araç (tren) sayısı
hesaplanır. Ancak araçların homojen dolmayacağı dikkate alınarak araçların azami taşıma
kapasitesinin % 90’ı alınarak hesaplar yapılır. Bir saatlik pik saat süresinde taşınması
gereken yolcu sayısı Ymax ve araç taşıma kapasitesi Yaraç ise bir saatteki çalıştırılması
gereken tren (araç) sayısı

Araçların yolcu taşıma kapasiteleri, uluslararası standartlara göre aşağıdaki gibi
değerlendirilmektedir:





Yolcusuz araç …………………………………………….:AW0
Oturmuş yolcular + ayakta yolcular 4 kişi/m2…………….:AW1
Oturmuş yolcular + ayakta yolcular 6 kişi/m2……………:AW2
Oturmuş yolcular + ayakta yolcular 8 kişi/m2……………:AW3

Kent içi raylı sistem araçlarının güçlerinin hesabı ve testleri AW2 yolcu kapasitesi
dikkate alınarak yapılır. AW2 yolcu kapasitesi kısmen rahat bir yolculuktur. Ancak bu
kapasite kâfi gelmez ise tren sayısı hesabı mecburen AW3 kapasitesine göre yapılır.
Kent içi raylı sistemlerde (tramvaylar hariç) araçların birbirini takip süreleri vardır. Bu
takip süreleri sinyalizasyon sistemi ile ilgili olup bu süreler 2 dakikaya kadar indirilmiştir.
Trenlerin birbirini takip süreleri ∆t ise bir saatte çalıştırılabilecek azami tren sayısı, bir pik
saatte,

Pik saatte çalıştırılması gereken yolcu sayısı, AW2 yolcu taşıma kapasitesinde ise ve
bu kapasiteye göre tren sayısı ntren ise ve

olması halinde karşımıza bir sorun çıkmaz. Ancak,

olması halinde AW2 yolcu kapasitesi yerine AW3 yolcu kapasitesi kullanılır ki bu
kapasite de yolcunun en yoğun olduğu istasyonlar arasında kullanılır. AW3 kapasitesi de
yeterli değil ise,
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∆t süresi kısaltılmalıdır (Sinyalizasyon ile ilgilidir).
Trendeki araç sayısı fazla olmalıdır (Yolcu peronu boyuna bağlıdır).

İşte gelecekteki yolcu artışları dikkate alınarak yukarıdaki parametreler dikkate alınır.
Örnek 1:
Bir tramvay işletmesinde sabah pik saatte bir yöne taşınması gereken yolcu sayısı en
yoğun iki durak arasında 3800 kişidir. Tramvayların birbirini takip süresi 5 dakikadır. Bir
tramvayın yolcu kapasitesi aşağıda verilmiştir.
AW0………………………………..…..: 0 kişi
AW1…………………………………….: 180 kişi
AW2…………………………………….: 270 kişi
AW3…………………………………….: 360 kişi
Yolcu kapasitelerini marjları ile yazalım.
AW1
AW2
AW3

180 x 0,90 = 162 kişi
270 x 0,90 = 243 kişi
360 x 0,90 = 324 kişi

Tramvayların birbirini takip süresi 5 dakika olduğundan bir saatte çalıştırılabilecek art
arda tramvay sayısı,

Bir tramvaya düşen yolcu sayısı,

AW2 = 243 kişi < 317 kişi olduğundan bir üst taşıma kapasitesine bakalım.
AW3 = 324 kişi > 317 kişi olduğundan iki yoğun durak arasında AW3 kapasitesi
kullanılır.
Örnek 2:
Bir hafif raylı sistem işletmesinde dört vagondan oluşan bir tren sisteminin yolcu
kapasitesi aşağıda yazılmıştır.
AW1…………………………………….: 240 kişi
AW2…………………………………….: 360 kişi
AW3…………………………………….: 480 kişi
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Sabah pik saatte bir yönde iki istasyon arasındaki azami taşınacak yolcu adedi 6400
kişidir. AW2 taşıma kapasitesine göre tren aralıkları ne olmalıdır.
AW2 kapasitesine göre yolcu sayısı, marjı verilerek
360 x 0,90 = 324 kişi
Bir saatteki gerekli tren sayısı,

Gerekli tren sayısı,

bağıntısından,

Örnek 3:
Bir banliyö işletmesinde sabah pik saatte taşınacak yolcu sayıları istasyonlara göre
kutular içinde grafik olarak gösterilmiştir. Banliyö treni 6 vagondan (araçtan) meydana
gelmiş olup toplam yolcu kapasitesi aşağıda verilmiştir.

Şekil 1.11: Bir banliyö işletmesinde sabah pik saatte istasyonlara göre taşınacak yolcu sayısı

AW1……………………… 900 kişi x 0,90 = 810 kişi
AW2………………………1300 kişi x 0,90 = 1170 kişi
AW3……………………....1800 kişi x 0,90 = 1620 kişi
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Sinyalizasyon kapasitesi ∆t = 3 dakika tren aralığıdır. Şekil 13’te verilen yolcu
kapasitesine göre istasyonlar arasında tek tek tren saylarını hesaplayalım.
AB

BC

5000

12000

AW1
AW2
AW3

6
4
3

CD

DE

EF

FG

GH

HI

IJ

JK

15000 20000 14000 10000 30000 25000 18000
15
10
7

19
13
9

25
17
12

17
12
9

12
9
6

37
26
19

31
21
15

KL

9000 5000

22
15
11

11
8
6

6
4
3

Tablo incelendiğinde en kritik iki istasyon olan GH istasyonları arasında AW3 yolcu
taşıma kapasitesi ile 19 tren çalıştırmamız halinde yolcuyu taşıyabiliyoruz. Çünkü tren
aralığına göre bir saatlik süre içinde çalıştırabileceğimiz tren sayısı azami,

GH istasyonları arasında 19 tren AW3 yolcu taşıma kapasitesi ile yeterli olmaktadır.
Tablo incelendiğinde, yolcu taşıma kapasitelerine göre çok değişik tren sayıları ortaya
çıkmaktadır. Esas olan, trenlerin en yüksek değere göre çalışmasıdır. Hesapla 20 tren
çalıştırabileceğimize göre, burada 19 tren yeterlidir. Ancak bu ekonomik bir çalışma
değildir. Gerek araç sayısı ekonomisi bakımından, gerek enerji ekonomisi bakımından D
istasyonu ile J istasyonu arasında 19 tren, A istasyonu ile D istasyonu arasında AW3 yolcu
kapasitesi ile 9 tren ve J istasyonu ile L istasyonu arasında 8 tren çalıştırmamız yeterli olur.
1.1.8.1. Metro ve Hafif Raylı Sistemlerde Aktif Araç Sayılarının Hesaplanması
Kent içi raylı sistem araçları ile banliyö trenlerinin aktif araç sayısının
hesaplanmasında yine eş değer araç metodu kullanılır. Ancak burada süre olarak 24 saat
yerine 60 dakika yani bir saatlik süre alınır.
Hesaplamalar sabah pik saatte çalışacak tren sayısına göre yapılırken burada da yine
aşağıdaki parametreler dikkate alınır.





Aracın gidiş süresi (dakika)
Aracın dönüş süresi (dakika)
Kalkış ve dönüş istasyonlarındaki bekleme süresi (dakika)
Tehir yüzdesi (% q) alınır.

Tehir %’si genel olarak % 5 civarında alındığı gibi bu süre kalkış ve varış
istasyonlarındaki bekleme sürelerine de ilave edilebilir. Bu açıklamaların ışığı altında eş
değer araç değeri,
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Bu formülde,
Ts= Gidiş+dönüş süreleri toplamı (dakika)
q = % tehir
TB = Kalkış ve varış istasyonlarındaki bekleme sürelerinin toplamı (dakika)dır. Aktif
araç sayısının hesaplanmasında ise bir saatlik zaman dilimi içinde çalışan tren sayısının eş
değer araç değeriyle çarpımı gerekli aktif araç sayısını verir. Yani,

ÖRNEK 1:
Bir tramvay işletmesinde pik saatte bir saatlik zaman dilimi içinde çalışacak tren sayısı
12’dir. Gidiş seyir süresi 25 dakika ve dönüş seyir süresi 25 dakikadır. Tehir süresi % 5 ve
başlangıç durağında bekleme 5 dakika, varış durağında bekleme 2 dakikadır. Buna göre
gerekli aktif araç sayısını hesaplayınız.


Eşdeğer araç değerini hesaplayalım.

olup bir saatte 12 tren yapılacağına göre toplam aktif araç sayısı,

ÖRNEK 2:
Bir hafif raylı sistem işletmesinde sabah iki saatlik pik saatte en yoğun iki istasyon
arasında taşınacak yolcu sayısı 12000 kişidir. Hafif raylı sistem aracının AW2 yolcu
kapasitesi 400 kişidir. Hattın uzunluğu 10 km ve aracın ortalama hızı 35 km/h’dir. Baş ve
son istasyonlarda bekleme süreleri tehir %’si beklemelere ilave edilerek her istasyonda 3’er
dakikadır. Buna göre aktif araç sayısını hesaplayınız.
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Gerekli tren sayısını hesaplayalım.

2 saatlik pik saatte taşınacak yolcu sayısı 12000 kişi olduğuna göre bir saatte taşınacak
yolcu sayısı 12000/2 = 6000 kişi olur. Buna göre bir saatte çalışacak tren sayısı,
ntren = 6000/400 = 15 tren/1 saat
buna göre, trenlerin çalışma aralığı 60 (dk.)  15 (tren) = 4 dakika olmaktadır.
Toplam aktif araç sayısı,

ÖRNEK 3:
Bir banliyö işletmesinde kullanılan tren setlerinin her biri üç vagondan meydana
gelmiş olup pik saatlerde iki tren seti multiple unit (MU) olarak çalıştırılmaktadır. Bir
vagonun yolcu kapasitesi, AW2 yolcu kapasitesine göre 250 kişidir. Sabah iki saatlik pik
saatte bir yöne taşınacak yolcu sayısı 26000 kişidir.
Yukarıdaki verilere göre bir saatte taşınacak yolcu sayısına göre yapılması gereken
tren sayısını bulunuz. Banliyö trenlerinin gidiş dönüş seyir süresi 40 dakika ve başlangıç ve
son istasyonlarındaki bekleme süreleri ise 6’şar dakikadır. Gerekli aktif araç sayısını
hesaplayınız.


AW2 yolcu taşıma kapasitesine göre bir vagonun (aracın) taşıyacağı yolcu
sayısı,



İki saatlik sürede 26000 kişi taşınacağına göre bir saatte taşınacak yolcu sayısı,



Gerekli araç sayısı (vagon sayısı),



Bir tren 6 vagondan meydana geldiğine göre,



Eş değer araç değerini hesaplayım.



Üç vagonluk aktif tren seti sayısı,
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uygulama 1:
Aşağıdaki şekilde gösterilen O garından A, B ve C garlarına gidecek ve gelecek yükler
ile bir lokomotifin çekeceği yükler görülmektedir. Buna göre tren sayılarını hesaplayınız.

Çözüm:
Yukarıda bulunan şekildeki değerlerde, parantez içindeki (……ton ) değerler,
lokomotif çekerlerini göstermekte; parantezsiz değerler ise günlük çekilecek yükleri
göstermektedir. Şimdi bu değerlere göre bir tablo yapalım.

Yön

Yük
G (ton)

Lokomotif Çekeri
Gv

Tren Sayısı
n

OA
AO
OB
BO
OC
CO

3000
6800
6000
10000
3000
7000

600
680
700
1250
600
800

5
10
8,57
8
5
8,75

TOPLAM

Gidiş  Geliş
Tren ntren
10
9
9
28
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Uygulama 2:
A-B garları arasında hat kapasitesi 10 trendir. Günlük çekilmesi gereken yük 15000
ton ve bir lokomotif çekeri 750 tondur. Arttırılacak lokomotif adedini hesaplayınız.
Çözüm:
ntren = 10
G = 15000 ton
Gv = 750 ton
=?

İlave lokomotif sayısı = 10 x 1 = 10 lokomotif
Toplam lokomotif sayısı = 10+10 = 20 lokomotif bulunur.
Uygulama 3:
Bir hafif raylı sistem işletmesinde dört vagondan oluşan bir tren sisteminin yolcu
kapasitesi aşağıda yazılmıştır.
AW1………………………………………: 200 kişi
AW2 ……………………………………...: 320 kişi
AW3………………………………………: 440 kişi
Sabah pik saatte bir yönde iki istasyon arasındaki azami taşınacak yolcu adedi 4300
kişidir. AW2 taşıma kapasitesine göre tren aralıkları ne olmalıdır?
Çözüm:
AW2 kapasitesine göre yolcu sayısı, marjı verilerek
320 x 0,90 = 288 kişi
Bir saatteki gerekli tren sayısı,

bağıntısından,
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Uygulama 4:
Bir tramvay işletmesinde pik saatte bir saatlik zaman dilimi içinde çalışacak tren sayısı
10’dur. Gidiş seyir süresi 23 dakika ve dönüş seyir süresi 26 dakikadır. Tehir süresi % 5 ve
başlangıç durağında bekleme 5 dakika, varış durağında bekleme 3 dakikadır. Buna göre
gerekli aktif araç sayısını hesaplayınız.
Çözüm:


Eş değer araç değerini hesaplayalım.

olup bir saatte 10 tren çalışacağına göre toplam aktif araç sayısı,

Uygulama 5:
Bir hafif raylı sistem işletmesinde sabah iki saatlik pik saatte en yoğun iki istasyon
arasında taşınacak yolcu sayısı 10000 kişidir. Hafif raylı sistem aracının AW2 yolcu
kapasitesi 250 kişidir. Hattın uzunluğu 15 km ve aracın ortalama hızı 40 km/h’dir. Baş ve
son istasyonlarda bekleme süreleri tehir %’si beklemelere ilave edilerek her istasyonda 2’şer
dakikadır. Buna göre aktif araç sayısını hesaplayınız.

Çözüm:



Gerekli tren sayısını hesaplayalım.

2 saatlik pik saatte taşınacak yolcu sayısı 10000 kişi olduğuna göre bir saatte taşınacak
yolcu sayısı 10000/2 = 5000 kişi olur. Buna göre bir saatte çalışacak tren sayısı,
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buna göre trenlerin çalışma aralığı 60 (dk)  20 (tren) = 3 dakika olmaktadır.


Toplam aktif araç sayısı,
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Raylı sistem alanında sadece çekme görevini yapan araçlara ne ad verilir?
A) Otomatris
B) Römork
C) Çekici
D) Lokomotif

2.

Genel olarak yolcu taşıma hizmetlerinde kullanılan, hem çekme görevini hem de yolcu
taşıma görevini yapan araçlara ne ad verilir?
A) Otomatris
B) Lokomotif
C) Tren
D) Vagon

3.

Trenlerin dingil sayısının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Trenin cinsi
B) Freninin cinsi
C) Yolun eğimi
D) Trenin ortalama hızı

4.

Aşağıdakilerden hangisi trenlerde görevli olan tren personeli değildir?
A) Makinist
B) Hareket memuru
C) Hostes
D) Tren şefi

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin
başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
5. ( ) Trenler önden bir veya iki lokomotif ile çekilirken aynı anda arkadan da bir veya
iki lokomotif tarafından itilebilir.
6. ( ) Önden destekli trenlerde, trenin yükünün belirlenmesinde ikinci lokomotifin koşum
takımı çekeri dikkate alınmaz.
7. ( ) Hizmet trenlerinde, demir yolu makine ve araçları sürücüsü ve yol operatörleri,
motorlu tren ve otodrezin şoförleri de tren personeli sayılır.
8. ( ) Bir bagaj kondüktörü; para çantası taşınan veya bagaj ve kargo vagonu bulunan
trenlere verilir.
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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

İşletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak işletmelerde çekilen araçların
görevlerini öğrenerek gerektiğinde planlamasını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanında faaliyet gösteren işletmelerdeki
çekilen araçları araştırınız.



Internet sitelerinden raylı sistem alanında kullanılan çekilen araçlar alanını
inceleyiniz.



Araştırma konusunda sanal ortamda ve ilgili sektörde kaynak taraması yapınız.



Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor haline getiriniz.



Hazırladığınız raporu atölyede tartışınız.

2. ÇEKİLEN ARAÇLARIN PLANLAMASI
2.1. Çekilen Araçlar
Kendi kendine hareket edemeyen, çeken bir araçla hareket ettirilen, yolcu (Resim 2.1)
ve yük (Resim 2.2) taşımaya uygun olarak yapılan bir araçtır.
Çekilen araç deyiminden vagon (römork) anlaşılmalıdır. Vagonlar imal edilirken UIC
(Uluslararası Demiryolları Birliği), RIC (Yolcu Vagonlarının Uluslararası Trafikte Değişimi
ve Kullanımına İlişkin Anlaşma), RIV (Yük Vagonlarının Uluslararası Trafikte Değişimi ve
Kullanımına İlişkin Anlaşma) gibi anlaşmalar dikkate alınarak inşa edilmektedir. Bu suretle,
yolcu ve yük vagonları belli bir standarda göre imal edilmek suretiyle tüm dünya demir
yollarında kullanılmaları imkânı sağlamaktadır.

Resim 2.1: Yolcu vagonu

Resim 2.2: Yük vagonu
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2.1.1. Ağır Vagon ve Soğuk Lokomotiflerin Trenlerdeki Yerleri
Darası ile içindeki yükün toplamı 80 ton ve daha fazla olan çeken ve çekilen araçlar
ağır vagon olarak kabul edilir. Ağır vagonların trenlerdeki yeri aşağıda gösterilmiştir (Resim
2.3).

Resim 2.3: Ağır vagon

Ağır vagonlar yük trenleri ile gönderilir. Ancak zorunlu durumlarda normal yolcu
trenlerine ve karma trenlere, aşağıdaki hükümlere göre ağır vagonlar verilir.





Furgonun veya yolcu vagonlarının doğrudan lokomotiften ısıtılmasına gerek
yoksa veya ısıtılmaya ihtiyaç duyulmuyorsa ağır vagonlar lokomotifin arkasına,
furgon ve yolcu vagonlarının önüne lokomotif çekeri kadar verilir.
Furgonun veya yolcu vagonlarının doğrudan lokomotiften ısıtılması gerekiyorsa
lokomotifin arkasına furgon ve yolcu vagonları, daha sonra daraları en az 10
000 kg olan patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü olmayan dolu veya boş en az üç,
en çok beş adet emniyet vagonu konulduktan sonra bir adet ağır vagon verilir.
Emniyet vagonlarının 2/3 veya 3/5’inin frenlerinin çalışır olması zorunludur.
Yolcu vagonları ayrı bir sofaj ve jeneratör vagonu ile ısıtılıyorsa ağır vagonlar
tren lokomotiflerinin arkasına, ısıtma ve yolcu vagonlarının önüne lokomotif
çekeri kadar verilir.

Ağır vagonların yük trenleri ile gönderilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır.





Ağır vagonlar genel olarak lokomotifin arkasına, furgonun ve diğer vagonların
önüne verilerek yük trenleriyle gönderilir.
Furgon lokomotiften ısıtılacaksa veya herhangi bir nedenle ağır vagonlar
lokomotifin arkasına verilemez ise furgondan sonra daraları en az 10.000 kg
olan patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü olmayan dolu veya boş beş adet
emniyet vagonundan sonra ağır vagonlar verilir. Verilecek emniyet vagonlarının
3/5’inin frenlerinin çalışır olması zorunludur.
Kendinden sobalı furgon olursa lokomotifin arkasına ağır vagonlar, daha sonra
furgon ve diğer vagonlar verilir.
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Tamamı ağır vagonlardan teşkil edilen trenlere furgon verilmez, verilmesi
gerekirse furgon trenin sonuna verilir. Ancak bu durumda furgonun freni, imdat
musluğu, hava manometresi ve el freni çalışır durumda ve ısıtması olmalıdır.
Böyle bir trende, arka destek lokomotifi bir teşkil istasyonundan diğer bir teşkil
istasyonuna kadar devam ediyorsa furgon arka destek lokomotifinin arkasına
verilir. Arka destek kısa mesafe için verilecekse furgon arada kalabilir.
Bojili furgonlar için emniyet vagonu verilmez. Ağır olmayan bojili vagonlarla
ağır vagonlar karışık olarak verilebilir.

Resim 2.4: Ağır vagonların yolcu trenlerindeki yeri

Resim 2.5: Ağır vagonların yolcu trenlerindeki yeri

Resim 2.6: Ağır vagonların yolcu trenlerindeki yeri

Soğuk lokomotifler trenlerle aşağıdaki şekilde gönderilir.




Soğuk lokomotifler yük trenleri ile gönderilir. Zorunlu durumlarda Tesisler
Dairesi veya Tesisler Müdürlüğünden alınacak izinle yolcu trenleriyle, tren
baştan destekli değil ise trenin esas lokomotifinin arkasına bir tane soğuk
lokomotif verilerek gönderilir. Tren baştan destekli ise soğuk lokomotif
verilemez.
Bir yük trenine en çok üç adet soğuk lokomotif verilebilir. Yük trenleri ile
gönderilecek ilk soğuk lokomotif; tren baştan destekli değil ise tren
lokomotifinin arkasına bir tane, tren baştan destekli ise destek lokomotifinden
sonra en az 20 dingillik yük vagonu grubundan sonra verilir. İkinci soğuk
lokomotif birinci soğuk lokomotiften en az 20 dingillik yük vagonu gurubundan
ve üçüncü soğuk lokomotif ise ikinci soğuk lokomotiften en az 20 dingillik yük
vagonu gurubundan sonra araya veya sona verilir. Böyle bir trene arkadan
destek lokomotifi verilmesi gerekirse arka destek lokomotifi ile üçüncü soğuk
lokomotif arasında da en az 20 dingillik vagon gurubu bulundurulur veya
üçüncü lokomotif arka destek lokomotifinin önüne gelecek şekilde verilir; fakat
ikinci soğuk lokomotifle arasında en az 20 dingillik yük vagonu gurubu
bulunmalıdır.
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Trenlerle soğuk olarak gönderilecek buharlı, dizel, elektrikli lokomotifler ile
elektrikli ünite, ray otobüsü ve motorlu trenlere en az bir lokomotif personeli
refakat ettirilir. Trende soğuk lokomotif, motorlu tren, ray otobüsü, ünite, yol
makinesi bulunduğu seyir edeceği bölgedeki ilgili iş yerlerine bildirilir.
Soğuk lokomotif verilecek yolcu trenlerinin hızı, yükün artması veya başka
nedenle normal hızından aşağı olacaksa Genel Müdürlükten izin alınması
gerekir.
Soğuk lokomotif bulunan trenlerde soğuk lokomotifin hızı trenin hızından az ise
trenin hızı soğuk lokomotifin hızını geçemez.
Soğuk olarak normal yolcu veya yük trenleri ile gönderilecek motorlu tren, ray
otobüsü, ünite ve benzeri yolcu taşınan araçlar trenin en sonuna verilir.
Teşkilatında soğuk lokomotif bulunan trenlerin teşkilat tellerinde soğuk
lokomotif olduğu belirtilir.

Resim 2.7 Soğuk lokomotifin yolcu treni ile sevki

Resim 2.8 Soğuk lokomotifin yük treni ile sevki

2.2. Yolcu Vagonları ile Ağır Olmayan Yük Vagonlarının
Trenlerdeki Yeri
Yolcu vagonları ile ağır olmayan yük vagonlarının trenlerdeki yerleri aşağıda
gösterilmiştir.
Yolcu trenlerinde I. ve II. sınıf, kuşetli, pulman, furgon, kargo yataklı, yemekli ve
salon vagonlarının trenin neresine konulacağı ihtiyaca göre kalkış-varış tarifelerinde
gösterilir. Trenin ve vagonun türüne göre trendeki vagonların yeri, verilecek hizmet dikkate
alınarak Ticaret Dairesi Başkanlığınca değiştirilebilir.
Yolcu trenleri, sofaj vagonları hariç, bojili yolcu vagonlarından teşkil edilir.
Yolcu trenleri mümkün olduğu kadar aynı cins ve yapıdaki vagonlardan teşkil edilir.
Yolcu trenlerine verilecek yük vagonlarının özelliklerinin yolcu trenleri ile seyre
uygun olması ve Genel Müdürlükten izin alınması gerekir.
Yolcu trenlerine verilecek yük vagonları zorunluluk dışında trenin sonuna ve yolcu
vagonlarının arkasına verilir ve yolcu vagonlarının arkasına verilecek ilk vagon dökme eşya
veya hayvan yüklü olmamalıdır.
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Hızı 70 km/sa.ten fazla olan yolcu trenlerine verilen yük vagonlarına insan
bindirilmez.
Dizisinde ağır vagon bulunan yük trenlerine yolcu vagonu verilmesi gerekirse mutlaka
yük grubunun önüne, lokomotifin arkasına verilir.
Teşkilatında ağır vagon bulunmayan yük trenlerine vagonlar 14’üncü madde
hükümlerine uyulmak şartıyla, tip ve dingil adedi dikkate alınmadan dizilerek sıra ile
konulur.

2.3. Emniyet ve İşaret Vagonları
Trenlerde, yolcuların ve trenin emniyetinin sağlanması için emniyet ve işaret
vagonları bulunur.
Yolcu bulunan ilk vagon ile lokomotif arasında ve yolcu taşıyan son vagon ile arka
destek lokomotifi arasında en az bir emniyet vagonu bulunur. Bu vagon genel olarak
furgondur.
Yolcu taşıyan trenlere, lokomotifi takip eden ilk vagonun şasisi ve sandığı tamamen
demir olmak ve bu vagonun ilk iki kompartımanına, pulman tipi vagonlarda ilk üç sıradaki
koltuklara yolcu bindirilmeyerek emniyet bölmesi olarak kullanılmak şartıyla, ayrıca
emniyet vagonu verilmez. Furgon yerine verilen yolcu vagonları için de aynı hükümler
uygulanır.
Motorlu trenlerde, ray otobüslerinde ve ünitelerde bagaj veya emniyet bölmesi
bulunduğundan buraya yolcu bindirilmemek kaydıyla emniyet vagonu verilmesine veya
emniyet bölmesi bırakılmasına gerek yoktur. Ayrıca hizmet trenlerinde emniyet vagonu ve
emniyet bölmesi bulunmayabilir.
Her trenin sonuna verilecek vagon, mutlaka yönetmelikte gösterilen işaretlerin
takılabilmesi için, işaret takılmasına yarayan lama sportlu olmalı veya arkasında uygun işaret
verebilen lamba veya fener bulunmalıdır.

2.4. Trenlere Verilecek Vagonlarla İlgili Sınırlamalar

Resim 2.9: Yük trenine verilen vagonlar

Trenlere verilecek vagonlarda aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.
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İki dingilli vagonlar

Dingil açıklığı 5.4 metre ve daha fazla olan vagonlar, yük - yolcu
konumu yoksa hızı 70 km/sa.e kadar olan yük trenlerine verilir.

Dingil açıklığı 5.4 metre ve daha fazla olan vagonlar, yük- yolcu konumu
ve çalışır frenli olmak kaydıyla hızı 70 km/sa.e kadar olan yolcu
trenlerine verilebilir.



Bojili vagonlar

Hızı 80 km/sa.ten fazla olan yolcu trenleri tamamıyla bojili yolcu
vagonlarından oluşturulur.

Bojili olup boji dingilleri arası 1.8 metreden az olan vagonlar yolcu
trenlerine ve hızı 70 km/sa.ten daha fazla olan yük trenlerine verilmez.

Cer Dairesinin izni ile üzerinde S işareti bulunmayan bojili yük vagonları,
hızı 80 km/sa.e kadar olan yük trenlerine verilebilir.

8 ve daha fazla dingilli vagonlar özel trenle, 8 dingilden az olan çukur
şasili vagonlar yük trenlerine ve trenin sonuna bir adet verilerek
gönderilir.

Yabancı vagonların TCDD hatlarında ve TCDD'ye ait vagonların yabancı demir
yollarında çalıştırılması durumunda bu yönetmelik hükümleri ile birlikte RIV ve RIC
talimatnameleri ile özel emirler geçerlidir.

2.5. Patlayıcı, Parlayıcı, Yanıcı, Yakıcı, Zehirli ve Radyoaktif Madde
Yüklü Vagonların Trenlerdeki Yeri

Resim 2.10: Yanıcı madde yüklü tren

Resim 2.11: Yanıcı madde yüklü vagon

Patlayıcı, parlayıcı, likit gaz, yanıcı, yakıcı, zehirli ve radyoaktif madde yüklü
vagonların (Resim 2.11) trenlerle gönderilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

Resim 2.12: Patlayıcı madde yüklü vagonların tren ile sevki
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Barut, dinamit, fülminant, donanma fişekleri, pamuk barutu ve benzeri patlayıcı
bütün emniyetsiz mühimmat aşağıdaki şartlarla trenlerle gönderilir.
Patlayıcı madde yüklü vagonlar yük trenleri ile gönderilir (Resim 2.10). Yolcu
taşıyan trenlere verilmez.
Patlayıcı madde yüklü vagonlar yük trenlerinde, baştaki ve sondaki
lokomotiflerden uzak, trenin ortasına verilir. Bunun mümkün olmadığı
durumlarda baştaki ve sondaki lokomotiflerden parlayıcı madde yüklü olmayan
en az dörder vagonla ayrılmak suretiyle, en fazla dörtlü guruplar halinde ve her
gurubun arasında parlayıcı madde yüklü olmayan en az dört emniyet vagonu
verilerek gönderilir. Patlayıcı yüklü vagonlar trenin en sonuna verilmiş ise
bunların arkasına parlayıcı madde yüklü olmayan en az dört vagon daha verilir.
Patlayıcı maddeler frensiz veya frenleri iptal edilmiş vagonlara yüklenir (Resim
2.12) Vagonların üzerine patlayıcı madde etiketi konur. Ayrıca ön ve
arkasındaki ilk emniyet vagonlarının da frenleri iptal edilir. Vagonların el
frenleri kesinlikle çalıştırılmaz.
Patlayıcı madde yüklü vagonların önüne ve arkasına verilecek emniyet
vagonları, patlayıcı madde yüklü vagonların gideceği son istasyona veya daha
ileriye gidecek vagonlardan seçilir.
Patlayıcı madde yüklü vagonları gönderen istasyonun yetkilisi trenin
seyredeceği bütün istasyonlara durumu telle bildirir. Ayrıca trenin trafik
cetveline yazıp tren ve lokomotif personelinin imzalarını alır. Makinistler gerek
yolda, gerek duruş kalkışlarda tren dizisinde sarsıntı olmamasına dikkat eder.
Trenin diğer personeli de bu vagonların yanında sigara içemez, ateş
bulunduramaz ve yabancı şahısların yaklaşmasına engel olur.
Teli alan istasyonlar, patlayıcı madde yüklü vagon bulunan trenlerin emniyetle
seyirleri için gerekli önlemleri alır.
Patlayıcı madde yüklü vagonların manevraları bu vagonlarla lokomotif arasında
parlayıcı madde yüklü olmayan en az dört emniyet vagonu bulundurularak
yapılır.
Patlayıcı madde yüklü vagonlar, trenin sonuna verileceği zaman, bunların
arkasına ayrıca parlayıcı madde yüklü bulunmayan dört emniyet vagonu
konulacaktır.

Ham petrol ve her tür akaryakıt, likit gaz, yanıcı - yakıcı madde, kükürt, toluol, kibrit,
ispirto ve benzeri parlayıcı madde yüklü vagonlar trenlerle aşağıdaki şartlar uygulanarak
gönderilir.






Parlayıcı madde yüklü vagonlar yük trenleri ile gönderilir. Yolcu trenlerine
verilmez. Ancak hiç yük treni işletilmeyen hat kesimlerinde Genel Müdürlükten
izin alındıktan sonra yolcu vagonlarından sonra en az dört emniyet vagonu
verilerek normal yolcu trenlerine veya karma trenlere verilebilir.
Parlayıcı madde yüklü vagonlar yük trenlerinde baştaki ve sondaki
lokomotiflerden en az bir emniyet vagonu ile ayrılmak suretiyle
lokomotiflerden uzak yerlere verilir. Vagonların üzerlerine parlayıcı madde
etiketi yapıştırılır.
Akıntı ve sızıntısı olan parlayıcı madde yüklü vagonların frenleri iptal edilir ve
çalıştırılmaz.
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Manevralarda, parlayıcı madde yüklü vagonlarla lokomotif arasında en az bir
emniyet vagonu bulundurulur.
Pamuk, saman, kuru ot ve benzeri yanıcı madde yüklü vagonlar, lokomotiften
en az bir emniyet vagonu ile ayrılır ve dingil üzeri şasesinde koruma sacı
olmayan vagonlara yüklenemez.
Yolcu trenlerine verilen yemekli vagonların mutfaklarında kullanılan tüp gazlar,
mutfağa veya vagon lonjoruna yapılacak özel yerlerde taşınır. Bunun dışında
yolcu vagonlarında tüp gaz taşınması yasaktır.
Yakıcı ve zehirleyici maddeler ile radyoaktif yayan eşya taşıma talepleri
doğrudan Genel Müdürlüğe yapılır. Genel Müdürlükçe taşımaya kabul edilip
edilmeyeceği veya hangi şartlarla taşınabileceği ilgililere bildirilir.
İsmi belirtilmeyen veya taşınmasında tereddüde düşülen eşyaların taşınması
konusu her defasında Hareket Dairesinden sorulur.

2.6. Uzun Eşya Yüklü Vagonların Trenlerdeki Yeri

Resim 2.13: Uzun eşya yüklü vagon

Uzun eşya yüklü vagonlar yük trenleri ile gönderilir (Resim 2.13). Ancak bölgede
işleyen hiçbir yük treninin bulunmaması durumunda, Genel Müdürlükten alınacak izinle
normal yolcu trenleriyle veya karma trenlerle gönderilir.






Uzun eşya, vagon döşemesinin boyunu aşmıyorsa içinde yolcu bulunan
vagonlardan en az bir dolu veya boş vagonla ayrılarak yolcu vagonlarından
sonra verilir.
Vagon döşemesinin boyunu aşan, fakat sıkıştırılmış tamponları geçmeyen veya
yalnız bir taraftan 30 cm’yi aşan vagonlar, içinde yolcu bulunan vagonlardan en
az iki dolu veya boş vagonla ayrılarak yolcu vagonlarından sonra verilir.
Sıkıştırılmış tamponları her iki taraftan en fazla 30 cm aşan uzun eşya yüklü
vagonlar, yolcu bulunan vagonlardan, biri yardımcı vagon olmak üzere dolu
veya boş üç emniyet vagonu ile ayrılarak yolcu vagonlarından sonra verilir.
Sıkıştırılmış tamponları 30 cm’den fazla aşan birden çok uzun eşya yüklü
vagonlar, aralarına birer yardımcı vagon verilerek grup halinde ve yolcu
vagonlarından dolu veya boş iki vagonla ayrıldıktan sonra verilir.
Vagon döşemesini aşmayan veya sıkıştırılmış tamponları 30 cm’den az aşan
uzun eşya yüklü vagonlar, yük trenlerine sadece furgondan dolu veya boş bir
emniyet vagonu ile ayrılarak ve bir grup halinde verilir.
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Sıkıştırılmış tamponları 30 cm’den fazla aşan uzun eşya yüklü vagonlar, yük
trenlerinde furgondan dolu veya boş bir emniyet vagonu ile ayrılarak ve yükün
aştığı tarafa bir yardımcı vagon verilerek gönderilir. Uzun eşya yüklü vagonlar,
yüklemeden sonra ilgili revizör/vagon teknisyeni tarafından kontrol edildikten
sonra trenlere verilir.

Resim 2.14: Uzun eşya yüklü vagon





Sıkıştırılmış tamponları 30 cm’den fazla aşan birden fazla uzun eşya yüklü
vagonlar varsa bu vagonların aşan kısımları ön ve arkasındaki diğer vagonların
yükü üzerine gelmemek şartıyla aralarına ayrıca yardımcı vagon verilmeyerek
grup halinde yük trenlerine verilir ve birbirine yardımcı vagon olmaları sağlanır.
Ancak aşan kısımları diğer vagonun veya yükünün üzerine geliyorsa bu
vagonların arasına boş birer emniyet vagonu verilir.
Uzun eşya yüklü vagonlar patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü vagonlardan dolu
veya boş en az dört vagondan sonra verilir (Resim 2.14).

2.7. Tamire Gönderilecek Vagonların Trenlerdeki Yeri
Tamire gönderilecek vagonlar trenlere aşağıdaki şekilde verilir.



Hasarlarının derecesi trenin trafik emniyetini bozmayacak vagonlar, trene diğer
vagonlar gibi verilir.
Trenin trafik emniyetini bozacak derecede hasarlı ve arızalı vagonlar yük
trenlerinin 5551 modelle belirlenen yerlerine verilerek gönderilir. Bu vagonlar
yolcu taşıyan trenlere verilmez (Resim 2.15).

Resim 2.15: Hasarlı vagonun trendeki yeri
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Ara istasyonlardan trenlere verilecek arızalı ve hasarlı vagonların trene verilip
verilemeyeceğine varsa revizör/vagon teknisyeni yoksa makinist ve tren şefi
birlikte karar verir.
Trafik emniyetini bozacak derecede hasarlı veya arızalı vagon çok sayıda ise
bunların onarım yerlerine gönderilmesi için Cer Dairesi veya Cer Müdürlüğü
gerekli önlemleri alır.
Trafik emniyetini bozacak derecede hasarlı vagonların verildiği trenlere Cer
Müdürlüğünce revizör/vagon teknisyeni refakat ettirilir.

2.8. Raylı Sistem Bakım Onarım Makinelerinin Trenlerdeki Yeri
Yol bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla işletilen iş treni, kar
kürer treni, yol bakım ve onarım makineleri, çekici oto, oto drezin ve motorlu drezinlerde
(Resim 2.16) gerekli eğitim ve kurslara katılmış ve başarılı olmuş, bu görevi yapabilecek
niteliklere sahip, aracı işleten ve sefere konmasını talep eden servis personelinden birisi tren
şefliği görevini yapar.
Raylı sistem bakım onarım makineleri (Resim 2.17), trenlerden daha çok bağımsız
olarak hareket ederler. Trendeki yerine gelince, oluşturulan trenin en sonuna ilave edilir.

Resim 2.16: Motorlu drezin

Resim 2.17: Çekici oto
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çekilen araçların kullanım alanlarını ve çeşitlerini inceleyiniz.
İşlem Basamakları

 Vagonları özelliklerine göre
sınıflandırınız.






 Ağır vagonların ve soğuk
lokomotiflerin trenlerdeki yerini ve
konumunu belirleyiniz.






 Yolcu vagonlarının ve ağır olmayan
yük vagonlarının trenlerdeki yerini
ve konumunu belirleyiniz.






 Emniyet ve işaret vagonlarının
trenlerdeki yerini ve konumunu
belirleyiniz.






 Trenlere verilecek vagon
sınırlamalarını tespit ediniz.




 Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı,
zehirli ve radyoaktif madde yüklü
vagonların trenlerdeki yerini ve
konumunu belirleyiniz.
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Öneriler
Yapılacak araştırmanın ana hatlarını
belirleyiniz.
Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not alınız,
fotoğraf çekiniz.
Araştırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf
ortamında sunum hazırlayarak gösteriniz.
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
Yapılacak araştırmanın kaynaklarını
belirleyiniz.
Yapılacak araştırmanın ana hatlarını
belirleyiniz.
Araştırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf
ortamına taşıyınız.
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
Yapılacak araştırmanın kaynaklarını
belirleyiniz.
Yapılacak araştırmanın ana hatlarını
belirleyiniz.
Araştırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf
ortamına taşıyınız.
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
Yapılacak araştırmanın kaynaklarını
belirleyiniz.
Yapılacak araştırmanın ana hatlarını
belirleyiniz.
Araştırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf
ortamına taşıyınız.
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
Yapılacak araştırmanın kaynaklarını
belirleyiniz.
Yapılacak araştırmanın ana hatlarını
belirleyiniz.
Araştırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf
ortamına taşıyınız.
Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
Yapılacak araştırmanın kaynaklarını
belirleyiniz.
Yapılacak araştırmanın ana hatlarını
belirleyiniz.
Araştırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf
ortamına taşıyınız.

 Uzun eşya yüklü vagonların
trenlerdeki yerini ve konumunu
belirleyiniz.

 Tamire gönderilecek vagonların
trenlerdeki yerini ve konumunu
belirleyiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Yapılacak araştırmanın kaynaklarını
belirleyiniz.
 Yapılacak araştırmanın ana hatlarını
belirleyiniz.
 Araştırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf
ortamına taşıyınız.
 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.
 Yapılacak araştırmanın kaynaklarını
belirleyiniz.
 Yapılacak araştırmanın ana hatlarını
belirleyiniz.
 Araştırma sonunda kazanılan bilgileri sınıf
ortamına taşıyınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Kendi kendine hareket edemeyen, çeken bir araçla hareket ettirilen, yolcu ve yük
taşımaya uygun olarak yapılan araca ne ad verilir?
A) Vagon
B) Otomatris
C) Çekici
D) Lokomotif

2.

Bir yük trenine en çok kaç adet soğuk lokomotif verilebilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

3.

Manevralarda, parlayıcı madde yüklü vagonlarla lokomotif arasında en az kaç emniyet
vagonu bulundurulmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

4.

İsmi belirtilmeyen veya taşınmasında tereddüde düşülen eşyaların taşınması konusu
her defasında hangi birime sorulur?
A) Genel Müdürlük
B) Hareket Dairesi
C) Cer Müdürlüğü
D) Tren şefi

Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgileri okuyunuz. Okuduğunuz her bir cümlenin
başındaki parantezin içerisine, eğer verilen bilgi doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
5. ( ) Darası ile içindeki yükün toplamı 80 ton ve daha fazla olan çeken ve çekilen
araçlar ağır vagon olarak kabul edilir.
6. ( ) Trenlerde, yolcuların ve trenin emniyetinin sağlanması için emniyet ve işaret
vagonları bulunur.
7. ( ) Patlayıcı madde yüklü vagonlar, trenin sonuna verileceği zaman, bunların arkasına
ayrıca parlayıcı madde yüklü bulunmayan beş emniyet vagonu konulur.
8. ( ) Uzun eşya yüklü vagonlar, patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü vagonlardan dolu
veya boş en az dört vagondan sonra verilir.
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 Değerlendirmeye” geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
“Evet” ve “Hayır” kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
1. Trenlere verilen vagonların özelliklerini biliyor musunuz?
Ağır vagonların ve soğuk lokomotiflerin trenlerdeki yerini öğrendiniz
2.
mi?
Yolcu vagonlarının ve ağır olmayan yük vagonlarının trenlerdeki
3.
yerini biliyor musunuz?
4. Emniyet ve işaret vagonlarının trenlerdeki yerini öğrendiniz mi?
5. Trenlere verilecek vagon sınırlamalarını tespit edebiliyor musunuz?
Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, zehirli ve radyoaktif madde yüklü
6.
vagonların trenlerdeki yerini öğrendiniz mi?
7. Uzun eşya yüklü vagonların trenlerdeki yerini biliyor musunuz?
8. Tamire gönderilecek vagonlar hakkında bilginiz var mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
Tren Dizisinin Oluşturulması ve Kontrolü modülü faaliyetleri ve araştırma
çalışmaları sonunda kazandığınız bilgilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz
size ölçme aracı uygulayacaktır. Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki faaliyeti
uygulamaya geçebilirsiniz.
Tren Dizisinin Oluşturulması ve Kontrolü modülünü bitirme değerlendirmesi için
öğretmeninize danışınız.
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CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1.

A

2.

C

3.

A

4.

B

5.

DOĞRU

6.

DOĞRU

7.

YANLIŞ

8.

DOĞRU

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.

D

2.

A

3.

D

4.

B

5.

DOĞRU

6.

YANLIŞ

7.

DOĞRU

8.

DOĞRU
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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