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Raylı Sistemler Teknolojisi
Raylı Sistem İşletmeciliği
Tren Trafiği Planları
Bu modül yük ve yolcu verilerine göre şehirler arası ve şehir
içi tren trafiğini planlama konularında kullanılan yöntemlerin
tanıtıldığı bir öğrenme materyalidir.
40/32
Manevra ve muayene işlemleri modülünü başarmak.

YETERLİK

Tren trafiğini planlamak

ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Genel Amaç
Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, işletme talimat ve
yönetmeliklerine göre tren trafiğini planlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. Seyir planı (orer) hazırlayabileceksiniz.
2. Yük ve yolcu verilerine göre işletme planlaması
yapabileceksiniz.
Ortam
Atölye, sınıf veya gerçek çalışma ortamı
Donanım:
TMİ orer grafiği, çizim takımı, Bilgisayar, önceki dönemlere
ait taşıma verileri, çeken çekilen araç parkı verileri,
istasyonda bulunan vagonlara ait veriler, ilgili tarifeler,
istatistik cetvelleri, gerekli formlar ve yönetmelikler
Modülün içinde her öğrenme faaliyetinden sonra yer alan
ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
kendi kendinizi değerlendireceksiniz
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı uygulayarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci;
İşletmeler; müşteri memnuniyeti ve talepleri doğrultusunda, çalışanlarını, işletme
maliyetlerini ve mevcut kaynaklarını en verimli bir şekilde kullanmayı düşünerek iyi bir
planlama yapmak zorundadırlar. İyi bir planlama beraberinde birçok verinin birlikte ele
alınması ve birbirleri ile olan ilişkilerini iyi analiz etmek sureti ile yapılabilir. Şunu asla
unutmamak gerekir ki; hiçbir plan mükemmel değildir. Ancak verilerin doğru analizi ile
mükemmele yaklaşabilir. Sizler yapacağınız planlamada bunları düşünerek, her yaptığınız
planı bir öncekinden daha mükemmele yaklaştırmakla iyi bir planlamacı olabilirsiniz. Şunu
da belirtmek gerekir ki, sizin yaptığınız veya planlama devresinde plana yapacağınız bütün
katkılar bir çok kişiyi ve işletme faydasını veya zararını doğrudan etkilemektedir.
Bu modülle yük ve yolcu verilerine göre şehirler arası ve şehir içi tren trafiğini
planlama ve bu planlamayı Orer grafiğine çizebilmeyi öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda orer grafiği çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde istasyon veya garda bulunan Repartisyon bürosunu ziyaret edip tren
trafiğinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
Yaşadığınız bölgenin bağlı bulunduğu orer grafiğini Repartisyon bürosundan
alarak sınıfta inceleyiniz.

1. ORER GRAFİĞİ ÇİZMEK
1.1. TCDD de Kullanılan Tren Sınıflandırma Sistemi
Trenler, orerler, sefere konma şekilleri ve gördükleri iş bakımından olmak üzere üç
sınıfa ayrılır.

1.1.1. Orer Bakımından
Orer bakımından trenler ikiye ayrılır.


Orer de gösterilen trenler; düzenli ve isteğe bağlı tarifeli trenler.



Orer de gösterilmeyen trenler; özel, tarifeli ve tarifesiz trenler.

1.1.2. Sefere Konma Şekli Bakımından
Sefere konma şekli bakımından da trenler ikiye ayrılır.


Her gün veya belirli günlerde işleyen, her defasında sefer edeceğinin
duyurulmasına gerek olmayan düzenli tarifeli trenler.



Sefer edeceği her defasında duyurulması gereken, isteğe bağlı tarifeli trenlerle,
özel, tarifeli ve tarifesiz trenler.
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1.1.3. Gördükleri iş bakımından
Trenler; yolcu, yük ve hizmet trenleri olmak üzere üç sınıfa ayrılır.


Yolcu trenleri; Yolcu taşınması amacıyla işletilen trenlerdir. Hız, konfor ve diğer
özellikleri bakımından aşağıda gösterildiği şekilde sınıflandırılır.

Resim 1.1. Yolcu treni



Banliyö treni; büyük kentlerin Genel Müdürlükçe belirlenen kesimlerinde
toplu yolcu taşıması yapan trenlerdir.



Süper ekspresler; en hızlı ve konforlu trenler olup, büyük kentler arasında
direkt yolcu taşıması yapan ara gar ve istasyonlarda durdurulmayan trenlerdir.



Mavi trenler; işledikleri bölgenin önemli merkezleri dışında durmayan hızlı
trenlerdir.



Ekspresler; uzun mesafeli hızlı trenler olup, yolcusu yoğun olan merkezlerde
duran trenlerdir.



Bölgesel ekspresler; işledikleri bölgenin, yolcusu yoğun olan merkezlerinde
duran hızlı trenlerdir.



Ray otobüsü ve mototrenler; kısa mesafeler arasında işleyen hızlı trenlerdir.



Normal yolcu trenleri; kısa ve
uzun mesafe trenleri olup,
yerleşim merkezleri arasında
çalışan ve aradaki bütün
istasyonlar ile duraklarda duran
trenlerdir.
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Karma trenler; dizisinde yük vagonu da bulunan, işledikleri bölgenin istasyon
ve durakları arasında yolcu ve yük taşıması yapan trenlerdir.
Resim 1.2. Ray otobüsü

Özel yolcu trenleri; Genel Müdürlük ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların
isteği üzerine tarifeli ve tarifesiz olarak sefere konulan orerde gösterilmeyen
yolcu trenleridir.

Yük trenleri; Yük taşıması amacıyla işletilen trenler olup hız ve gördükleri iş
bakımından aşağıdaki gibi sınıflandırılır.


Ekspres yük trenleri; belirli merkezler arasında doğru yük taşıyan, işletme
zorunluluğu dışında istasyonlarda durdurulmayan ve manevra yaptırılmayan
trenlerdir.



Blok yük trenleri; belirli merkezler arasında demir cevheri, kömür, konteyner
ve benzeri programlı yük taşımalarının yapıldığı, işletme zorunluluğu dışında
ara gar ve istasyonlarda durdurulmayan ve manevra yaptırılmayan, belli vagon
dizileri ile sefer ettirilen trenlerdir.



Bölgesel hızlı yük trenleri; teşkilat merkezleri arasında yük taşıması yapan,
işletme zorunluluğu dışında durdurulmayan ve manevra yaptırılmayan hızlı
trenlerdir.



Yavaş yük trenleri; işledikleri bölgenin bütün istasyonları arasında vagon ve
parça taşıması yapan ve istasyon manevralarını sağlayan trenlerdir.



Özel Yük Trenleri; Genel Müdürlük ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlarının
isteği üzerine tarifeli ve tarifesiz olarak sefere konulan orerde gösterilmeyen
trenlerdir.

Hizmet trenleri; TCDD nin çeşitli hizmetleri için gerektiğinde tarifeli veya
tarifesiz olarak sefere konulup işletilen trenlerdir.


Tek lokomotifler; destek veya herhangi bir amaçla seyir ettirilen, bir veya
birkaç lokomotiften veya lokomotif, sofaj vagonu, furgon ve en fazla iki
vagondan oluşan trenlerdir.



İmdat lokomotifi ve trenleri; herhangi bir kaza veya olay nedeniyle işletilen
trenlerdir.



İş treni; yol bakım ve onarım makinaları, oto ve motorlu drezin, çekici oto
ile karkürer trenleri gibi demiryolunun yapım, bakım ve onarım ile kontrol
hizmetlerinin yapılması amacıyla işletilen trenlerdir.

1.2. Seyir Programının Sağladığı Faydalar
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İşletme tren trafiği ile ilgili yapmış olduğu her türlü değişikliği ve uygulamayı seyir
programına dönüştürür. Bu sayede işletmenin faydasına olan her şey bir düzen içerisinde
devam eder.
Seyir programı sayesinde her bölge çalışanları, kendi bölgelerindeki trenlerin
hareketlerini takip ederek, gerekli tedbirleri alırlar.
Trenlerin bir düzen içinde çalışması sağlanmış olur.

1.3. Orerlerin Tanıtımı ve Amacı
Trenlerin trafiği ile ilgili bilgilerin yer aldığı grafik, kalkış-varış tarifeleri, broşür, ilan,
afiş ve yolcu rehberlerinin tümüne orer denir.
Tren orerlerinin yapılmasında ve takibindeki gaye, nakliye taleplerinin bir nizam
içerisinde ve mümkün olan nispette arzuya uygun ve iktisadi yapılanmasını sağlamak ve
bunu temin edecek bilgi ve malzemeyi toplamaktır.
Taleplerin neler olduğunun anlaşılması; Hareket Dairesi ilgili elemanlarının
İşletmeler ile yakın teması sureti ile, işletmenin ise müşteri ile temas etmesi ile mümkündür.
Demiryollarından faydalananların, müşteri ile temas eden ve trenleri işleten personelin
fikirlerini dikkate almadan meseleleri müzakere etmek, genel olarak nakliye işletmesini
aksatmak demektir. Zira nakliyecinin ve nakledilen malın ihtiyaçlarının bilinmesine de
zaruret vardır.
Bu bakımdan nakliye taleplerinin beklenilen faydayı temin edebilmesi için bu
taleplerin bir usule göre, mümkün olan en kısa zamanda Hareket Dairesine ulaştırılması
lazımdır.
Orer yapılması hiç bir zaman bir yol - zaman grafiği çizmek demek olmayıp bununla
ilgili her türlü hususu kapsaması bunların da birlikte bir çözüme götürülmesi demektir.

1.4. Orer Çeşitleri
Orerler, hizmete ve halka mahsus olmak üzere ikiye ayrılır.


Hizmete mahsus orerler, kalkış-varış tarifeleri ve grafiklerdir. Bunlar Tesisler
Dairesi Başkanlığınca hazırlanır.


Kalkış-varış tarifelerinde, ait olduğu hat kısmının grafiğindeki bütün trenlerin
işlediği kesimin seyir cetvelleri, istasyonlar arasındaki uzaklık, yolcu
trenlerinin teşkilatı, düzenli trenlerin işleme günleri, lokomotiflerin o kısımda
trenin cinsine göre çekebileceği yükün ağırlığı, koşum takımı çekerleri, fren
emsalleri ile diğer gerekli bilgiler bulunur.
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Trenlerin trafiği ile ilgili görevlerde çalışan personel, görevleri sırasında kalkış-varış
tarifelerini yanlarında bulundurmak zorundadır.


Grafikler, trenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve hareketlerini toplu olarak
gösterir. Trenlerin hareket saatleri değiştirildikçe, değişiklikler grafiklere
işlenir. Trenlerin gecikmeleri halinde yeni buluşma ve öne geçme
istasyonlarının belirlenmesinde grafiklerden yararlanır.

Sonradan sefere konulan veya seyir cetvelleri değiştirilen trenler grafikler ve kalkışvarış tarifelerine ilgililer tarafından mutlaka işlenir.


Halka mahsus orerler, trenlerin işleme günleri ile hareket saatlerinin ve
müşterilerle ilgili bilgilerin yer aldığı ilanlar, afişler, yolcu rehberleri ve
benzerleridir. Halka mahsus orerler; Ticaret, Hareket ve Tesisler Dairesi
Başkanlıklarınca müştereken hazırlanır ve dağıtımı yapılır.

Orerler, personele kendilerini ilgilendiren kısımları verilerek duyurulur. Grafiklerde
bulunmayan trenlere ait seyir cetvelleri, trafikle ilgili personele verildiği gibi, bu trenler ve
buluşma ve öne geçme gibi nedenlerle ilişkisi olan diğer trenlerin tren şefleri ve
makinistlerine de birer suret verilir.
Düzenli trenler, orerde değişiklik yapıldıkça, Genel Müdürlükçe bir defa duyuru
yapılır ve günlük tren duyuruları ile tekrar duyuru yapılmaz.
Düzenli trenlerin herhangi bir nedenle iptal edilmesi gerekiyorsa, günlük tren
duyurusu veya iptal duyurusu ile bildirilir.
İsteğe bağlı trenler, sefer edecekleri hat kesimlerine, yetkili kılınan makamlar
tarafından günlük tren duyurusu ile bir gün önceden bildirilir.

1.5. Tren Orerleri İçin Yapılacak Hazırlık Çalışmaları
Orerler genel olarak aralık ayının ikinci pazarında değiştirilir. Değişiklik yapılıp
yapılmayacağı aşağıda açıklanan çalışmaların sonucuna bağlıdır.
Orerler için yapılacak hazırlık çalışmaları, aşağıda açıklanan şekilde yapılması
gereklidir:

1.5.1. Orer Toplantısı Yapılacak İstasyonlar
Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerince tayin edilen istasyonlarda, her senenin
nisan ayında mevcut orerlerdeki düzensizlik ve aksaklıkları belirlemek üzere Hareket Bölge
Amirinin koordinasyonunda bir toplantı yapılır. Toplantı Gar Müdürü, Ticari Eşya Ambar
Müdürü, Loko Bakım Atölye Müdürü, Depo Müdürü, Vagon Bakım Atölye Müdürü veya
Revizör Müdürü, Şube Şefi ve bunların gerekli gördüğü elemanlar ile Liman İşletme
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Müdürlüğünün görevlendireceği bir yetkilinin katılımı ile yapılır. Toplantıdan önce Ticari
Eşya Ambar Müdürü, mahallin Demiryolları ile taşıma yapan veya yapacak işyerleri ve
nakliyecileri ile temas ederek bunların dileklerini öğrenir veya arzu ettikleri taktirde
toplantıya katılımlarını sağlar. Bir orer devresinden diğer orer devresine geçilinceye kadar o
yıl içinde meydana gelen aksaklıklar ilgililer tarafından günü gününe not alınarak bu
toplantılarda giderilmesi sağlanır.
1.5.1.1. Alınacak Kararlar
Yukarıda açıklanan toplantıda alınacak kararlar, ancak diğer açıklamalarda belirtilen
işlerin sonuçlarına, yapılan uygulamalara ve müşteri arzularına dayandırılmalıdır. Görevin
yerine getirilmesini kolaylaştırmak amacı ile yapılacak, tren lokomotif personelinin
çalışması, lokomotif faaliyet planları gibi önerilerin ayrı maddeler halinde belirtilmesi,
nedenlerinin açıklanması zorunludur. Raporlar açıklamalardaki sıraya göre düzenlenerek
nisan ayı sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne gönderilmelidir.
Daima ileriye ve daha iyiye gidileceğine göre yapılacak tekliflerin bu açıdan
düşünülmesi şarttır. Yani mecburiyet olmadıkça eskiye nazaran sürat düşürülmesi zaman
uzatması gibi gevşemeler bahis konusu olmamalıdır.
Diğer istasyonlarca da orer ile ilgili tekliflerin nisan ayı sonuna kadar Bölge
Müdürlüğüne gönderilmesi lazımdır.

1.5.2. Bölge Müdürlüklerinde Yapılacak Toplantı
Her Bölge Müdürlüğünde mayıs ayı içerisinde Yol,Cer, Ticaret Hareket ve Tesisler
Müdürleri, Başdispeçer, Repartisyon Şefleri ve Bölgenin gerekli göreceği elemanların
katılımı ile bir orer toplantısı yapılır. Bu toplantıda önce Gar Müdürlükleri ve İstasyon
Şeflerinden gelen teklifler incelenir. Yük trenlerin kontrolü ve bunların değerlendirilmesi
gereğince, kontrol yapan istasyonların kontrol cetvelleri üzerinde durulur.
Bölgelere bağlı denetim elemanları, o yıl içinde işletilen trenlerin yük çeker
tablolarında, tabii seyirlerinde, su istasyonlarındaki duruşlarda mecburi fren ve duruş
noktalarında meydana gelmiş aksaklıklar ve değişiklikler varsa bunları not olarak nisan ayı
içinde bir raporla Bölgeye bildirirler. Bölgede yapılacak toplantıda bunlar da incelenir.
Yol yenileme ve bakım çalışmaları sonunda ihtiyaçların giderilmesi ve hızların
yeniden belirlenmesi karara bağlanır.
Bu toplantıda alınacak kararlarda da daima ileriye ve daha iyiye gidileceğine göre
yapılacak tekliflerin bu açıdan düşünülmesi sağlanır.
Alınan kararların nisan ayının son haftasında Ticaret, Hareket ve Tesisler Dairelerine
gönderilmesi gerekir.

1.5.3. Genel Müdürlükte Yapılacak Toplantı
8

Haziran ayı içerisinde Genel Müdürlükte ilgili dairelere intikal eden bölge teklifleri
incelenir, gerekirse Bölge Müdürlükleri ile görüşülür. Tekliflerle ilgili bilgiler hazırlanır ve
daire orer teklifi haline getirilir.


Bir önceki yıldan itibaren yapılan ve orere yansımamış yol yenileme, bakım,
onarım ve varyant hattı çalışmaları, uzun süreli geçici veya daimi hız
kısıtlamaları vb neticesinde ortaya çıkan değişiklikler, Yol Dairesi
Başkanlığınca, 15 Mayısa kadar Cer, Ticaret, Hareket ve Tesisler Dairesine
bildirilir.



Trenlere tahsis edilen lokomotif tipi, özellikleri ve çekerlerinde, yolcu trenlerinin
ısı sistemlerinde, kanca mukavemetlerinde Yol Dairesinin talebi gereği, seyir
süresinde meydana gelen değişiklikler Cer Dairesi Başkanlığınca, mayıs sonuna
kadar Tesisler Dairesi Başkanlığına bildirilir.



Haziran ayı içerisinde Tesisler Dairesinin koordinasyonunda Yol, Cer, Ticaret,
Hareket Dairesi Başkanlıklarının ve Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile
Genel Müdürlükte orer toplantısı yapılır. Bir orer devresi başından itibaren
toplanan bilgi ve uygulamalar gözden geçirilir. Yeni orerlerin esasları tespit
edilir.

Bazı trenler üzerinde yapılması düşünülen değişiklikler bir çok treni etkisi altında
bırakıyor ve oldukça büyük işlerin yapılması gerekiyor ise toplantı yalnız bu maksatla da
yapılabilir.
Özel bir istasyon veya garın sorunlarının görüşüleceği toplantılar mümkün olduğunca
bizzat bu gar veya istasyonda yapılmalıdır.
Bölgeler orer tekliflerini yaparken veya Dairede yapılacak çalışmalarda basit ve az
olan değişiklikler doğrudan doğruya mevcut grafikler üzerine renkli olarak çizilir. Ama
mevcut orer grafiği üzerinde köklü veya çok değişikliği gerektiren teklifler için yeni grafik
hazırlanır.
Genel Müdürlükte yapılan orer toplantılarından orer toplantılarından 20 gün sonra ilk
provaların hazırlanmasına başlanır.
Bölgeler lüzumlu gördükleri provaları Daireden isteyebilirler.
Hareket cüzdanlarının, afişlerin vs.nin hazırlanmasına provalardan sonra derhal
başlanmalıdır.
Unutmamalıdır ki yukarıda açıklanan bütün çalışmalar bir nizam ve düzen kurmak
için olup tatbikatta da düşünüldüğü gibi yürütülmesi gereklidir. Demiryollarını kara nakil
vasıtalarından ayırtan en önemli faktör de işlerin bir nizam ve düzen içerisinde yürümesidir.
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Cer Servislerine dolayısı ile depolara, orerlerin planlanmasında ve uygulanmasında
önemli görevler düşmektedir. Bilhassa kuvvetli makinelerin daima iyi bakımlı
bulundurulması, lokomotif faaliyet planlarının iyi ayarlanması ve lokomotif çekerlerinden
kısıntı yapmayı gerektirecek hiç bir sebebin doğmaması temin edilmelidir.
Orerlerin ekonomik hat kapasitesinden tam istifade edilecek şekilde yapılabilmesi için
yol ve bakımın, sinyal ve komünikasyon tesislerinin de, sınırlı ve dikkatli geçişi kaldıracak
şekilde geliştirilmesi gereklidir.

1.6. Kalkış - Varış Tarifelerinde Bulunacak Bilgiler
Bütün trenlerin istasyon ve duraklara varış, duruş ve kalkış saatlerini, buluşma ve öne
geçmelerini, yolcu trenlerinin teşkilatını ve irtibatlarını trenlerin hat kesimlerine, trenin
cinsine, lokomotifin tipine göre çekerlerini, trenlerin en yüksek hızını, doğal ve en az seyir
sürelerini istasyonların birbirine olan uzaklığını gösteren ve trenlerle ilgili diğer bilgilerin yer
aldığı bir kitapçıktır.

ANKARA - SİVAS
HANLI - BOSTANKAYA
VE
IRMAK - ZONGULDAK

Malatya
M
Yazlak
Akçadağ
S
Suçatı
S
Doğanşehir
Km. 190+350
Kadılı
S
Elmalı
S

11 10
55 15 18
11 28
65 12 15
11 43
50 17 19
12 02
20 25 12 27 12 42
45
13 16
12 58
13
13 11

53614 X
53622 X

53602 X

S D S D

18
15
19
24 15 36

14 20
14 38
14 53
15 12
16 20

16
13

16 36
16 49

Buluşma

Varış Kalkış

Öne geçme

53603 HIZLI YÜK (BLOK)
Azami Hız 65 Km

Tabii Müddet

S D S D

Öne geçme

Varış Kalkış

Buluşma

İSTASYONLAR

Asgari Müddet
Tabii Müddet

T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

Azami Hız

53601 HIZLI YÜK (BLOK)
Azami Hız 65 Km

53602 X

53604 X
52517 I
51502 X

KISIMLARI TRENLERİNİN
KALKIŞ VARIŞLARINI GÖSTERİR

TARİFE
01.10.1999 gününden başlar.
Tarife içindeki
açıklamayı okuyunuz.

Resim 1.3: Trenlerin kalkış - varış tarifeleri

1.7. İtinerer ( Seyir Cetveli )
Bir trenin çıkışından varışına kadar olan seyirleri ile diğer trenlerle ilişkilerini gösterir
cetveldir.
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Seyir cetvelinde aşağıdaki bilgiler bulunur.


Trenin numarası, türü ,



İstasyonlar, duraklar,



Orer bakımından en yüksek hızı,



En az seyir süresi,



Doğal seyir süresi,



İstasyonlarda duruş süresi,



İstasyonlardan kalkış ve istasyonlara varış saati,



Buluşacağı ve önüne geçeceği trenlerin numaraları.

Özel trenlerle, orer dışı tarifeli trenlerin seyir cetvelleri olarak ilgili evrak kullanılır.
Özel trenlerin diğer trenlerle olan ilişkileri ait olduğu grafiğe seyri çizilerek belirlenir. Özel
trenin sefere konulması nedeniyle buluşma ve öne geçmelerde bekletilmesi gereken trenler,
özel trenin seyir cetvelinde belirtilir.
Özel trenlerin seyir cetvellerinde ayrıca, trenin seyir edeceği tarih ile trenin sırası da
belirtilir.
Seyir cetvellerinin düzenlenmesinde, doğal seyir süreleri ile duruş süreleri
toplamının, ilk istasyondan kalkış saati ile son istasyona varış saati arasındaki zamana eşit
olmasına dikkat edilir. Ayrıca bir istasyondan kalkış saati ile komşu istasyona varış saati
arasındaki sürenin de doğal seyir süresine eşit olması gerekir.
Seyir cetvellerinin düzenlenmesinde trenlerin buluşma ve öne geçmelerinin aksaksız
yapılabilmesi için buluşma ve öne geçme istasyonlarındaki yolların sayıları ve uzunlukları
göz önünde bulundurulur.
Seyir cetveli düzenlenmesinde bir günün saatleri gece yarısından başlamak üzere
00.01'den 24.00'e kadar devam eder.
Tablo 1.1: İtinerer (seyir cetveli)

Azami
Sürat

Varma
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Dur
ma

İstasyonlar

nlar
aras
ı
ii
mü
dde
ari
mü
dde

…………………………………………… arasında
(
) No.lı (
) treni

TCDD

Kalkma

Buluşma

Öne
geçme

Saat

D.

Saat

D.

1.8. Tren Cinslerine Göre Seyir Süresi
Bir trenin bir istasyondan hareket edip diğer istasyona gelmesi anına kadar geçirdiği
zamana, seyir süresi (seyir müddeti) denir. Nazari, en az ve doğal seyir süresi diye üç çeşit
seyir süresi vardır.
Seyir süresi = Yol / Hız ‘dır.

1.8.1. Nazari Seyir Süresi
Bir trenin nazari seyir süresinin hesabında bu trenin azami sürati ve devamlılık arz
eden mahalli sürat kayıtları esas alınır. Yani trenin hızı diyelim ki saatte 110 km/saattir. Ama
tren gideceği yolun her yerinde 110 km hız yapamaz. Şartlara göre 10 km hız ile gitmesi
gereken yerler vardır, 110 km hız ile gitmesi gereken yerler vardır. İşte bu durumda trenin iki
istasyon arasındaki gerçek varış ve kalkış zamanları trafik cetvellerine işlenir ve her orer
devresinde bu kayıtlar dikkate alınır.
Nazari seyir müddeti, lokomotif gücünden ve azami süratten tam istifade sureti ile
temin edilen zamandır.
En az ve doğal seyir sürelerinin hesabı nazari seyir süresine dayanılarak yapılır.

1.8.2. En Az Seyir Süresi
Seyrüsefer emniyeti bakımından altına düşünülmesine izin verilmeyen seyir
müddetidir. Asgari seyrin takibinde azami hız hiç bir şekilde geçilmez.
En az seyir süresi olarak (hız bakımından konulan kayıtlar dikkate alınarak) 100 ton
yük için nazari olarak bulunan seyir müddeti alınır. (Bu şekilde hesaplar tamamlanıncaya
kadar en az seyirler trenin yarı yüküne göre hesap edilir.)
Diğer bir deyimle, en az seyir süreleri, izin verilen en yüksek hız ve en az yük dikkate
alınarak hesap edilir.
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1.8.3. Doğal Seyir Süresi
Doğal seyir müddeti, orerlerin yapılmasında esas alınan süredir. Doğal seyir süresi,
tren için kabul edilen nazari seyir müddeti ve buna yapılan bazı ilavelerden oluşur. Eğer
muhtelif lokomotifler için hazırlanmış (Seyir müddeti-yük) eğrisi varsa nazari seyir müddeti
bu eğriler üzerinden okunur. Aksi taktirde hesap edilmesi gerekir.
Doğal seyir müddetini bulmak için nazari seyir müddetine yapılacak ilaveler:


Genel ilave:
Bu maksatla nazari seyir müddetleri genel olarak %5 artırılır.



Kazanç veya denge ilavesi:

Büyük merkezlere gelen trenlerin rötarlarını kazanmaları için bu merkezlere yakın
yerlerden itibaren nazari seyir müddetlerine ilave yapılmalıdır. Bu ilave zamanına denge
ilave zamanı denir.
Tecrübelerin verdiği bir gerçek olarak, yol durumuna göre devamlı konulan, duruş ve
yavaş geçme uyarıları, gecikmelere sebep oluyorsa, bu gibi yol kesimleri için de denge ilave
zamanı düşünülmelidir. Bu bakımdan Orer hazırlık çalışması kapsamında bölge
müdürlüklerince yapılacak toplantıda, müteakip orer devresi içerisinde kaldırılmasına imkan
olmayacak duruş ve yavaş geçme listeleri ve diğer bilgiler, kasım ayının ilk haftasında
Hareket Dairesine gönderilir. Seyir müddeti cetvellerinin hazırlanmasında bunlar da dikkate
alınır ve cüzdanlarda kısaca açıklama yapılır.


Hareket kayıpları için ilave:

Hareket emrinin verilmesi sırasında geçen zaman kayıplarını karşılamak amacı ile bir
ilave yapılmalıdır. Kalkış veya fren kayıpları aslında nazari seyir müddetinin içerisinde
mevcuttur. Burada kastedilen hareket kayıpları, Hareket Memuru ve Şef tren arasındaki
muamele ve makiniste depar verilişi sırasında kayıp edilen zamanı içerir. Ancak olması
gereken hiç bir şekilde zaman kayıp etmemektir.
Yapılacak ilave zamanların miktarını Genel Müdürlük tayin eder. İşletmeler ilave
zamanlar hakkında, orerlerin hazırlanması ile ilgili görevleri beyanında teklifte bulunur.


Tolerans zamanı:

Blok sistemi ile çalışan bölgeler için ayrıca azami 1 dakikaya kadar ilave tolerans
zamanı düşünülmelidir.
Doğal seyir müddeti, nazari seyir müddetine yukarıda açıklanan ilaveler yaparak
bulunur.
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1.8.3.1. Kazanılması Mümkün Diğer Zaman İhtiyatı
Tehirlerin kazanılması için yukarıda açıklanan zaman ilavelerinden ayrı olarak başka
imkanlar da vardır. Lokomotifin daha fazla yüklenmesi yani lokomotif kazanının s/V
diyagramına esas olan güçten fazla zorlanması suretiyle bir miktar zaman telafisi
mümkündür.
Keza tren yükü esas yükünden az olduğu takdirde de bir kazanç temin edilebilir. Seyir
müddeti yük eğrileri mevcut olduğu takdirde kazanılabilecek bu zaman çıkartılabilir.
Tehirlerin kazanılması için bütün bu imkanlardan istifade etmek lazımdır. Yani tehir
kazanmak için asgari seyir müddeti içerisinde kalacak şekilde, muhtelif kesimler için konan
hız kayıtlarını geçmemek üzere bütün imkanlardan faydalanılır. Diğer bir deyimle, asgari
seyir müddetleri esasen azami hız ve asgari yük nazarı itibara alınarak hesap edildiğinden
tehir kazanmak demek trene müsaade edilen azami hızdan trenin azami istifade etmesi
demektir. Bir hat üzerinde aynı lokomotif ve aynı vagonlarla daha üstün sürat yapan trenler
mevcut ise, tehir halinde bu süratli trenlerin asgari seyir müddetleri (konulan durma ve
yavaşlama uyarılarına uymak şartı ile) tatbik edilebilir.
Tablo 1.2: Seyir müddeti cetveli
SEYİR MÜDDETİ CETVELİ
Açıklama 3
Model : 1
Tarih :……………..

:………………….
:…………………..
:………………….
:…………………..

Cer ( Su, Kömür,
Ateş )

İniş biniş

Tabii seyir

Kalkma
d

s

d

Öne geçme

İlaveler

Hamule

Hız

Nazari seyir

s

DÜŞÜNCELER

Buluşma

Durma
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Varma
Durma

d

Tabii müddet

s

d

Öne geçme

Varma

s

Buluşma

Varma

Duruş
ihtiyaçları için

Tam hamule için

Tabii seyir

İlaveler

Hamule

Hız

Nazari seyir

Yarı hamule için

Tabii seyir

İlaveler

Nazari seyir
Tabii müddet

Hız
Asgari müddet

İstasyonlar

Fren

İstasyonlar

Azami sürat

Sıra No

100 ton hamule için

Manevra

TCDD
Lokomotif Serisi
Yol
Azami Hız
Asgari Fren %

Hesap edilerek bulunan seyir müddetleri, tablo 1.2. deki seyir müddeti cetveline
yazılır. Bu cetvelde her üç hamule (yük) için bu hamulelere tekabül eden nazari seyir
müddetleri, hamule miktarları, azami hızları, seyir müddetine yapılan genel ilave, denge
ilavesi ve hareket kayıpları için yapılan ilave miktarları ve son olarak tabii seyir müddetleri
açıkça görülmesi lazımdır. Fazla yazıdan kaçınmak için denge ilavesi için (dg), hareket
kayıpları için (ha) kısaltılmış rumuzları kullanılmalıdır. Bu cetveller cüzdanların
hazırlanmasına esas olmak üzere en geç Ekim ayı sonuna kadar Cer dairesinden Hareket
dairesine gönderilir.

1.9. Seyir Süresine Etki Eden Faktörler
1.9.1. Yük (Hamule)
Yük; çeker lokomotif haricindeki vagon grubunun gayri safi ağırlığıdır. Muhtemel her
yük için seyir müddeti hesabı yapmak çok uzun ve fazla çalışmayı gerektirdiğinden, bu
müddetin aşağıda kayıtlı üç yük için yapılması yeterlidir.


En küçük yük olup 100 ton alınmalıdır.



Azami yük (tren cinsine göre, bu tren için kabul edilen en büyük vagon yüküdür.)



Ortalama yük (en küçük ve en büyük yükler arasındaki yüklerdir.)

Yukarıda verilen bu üç muhtelif yük için bulunan seyir müddetleri, bir tarafa yük,
diğer tarafta seyir müddeti olarak bir eğri halinde çizilir. (Seyir müddeti - Yük eğrisi) ve
diğer yükler için seyir müddeti bu eğriden okunur.

1.9.2. Fren Yüzdesi
Yoğun trafik aylarındaki fren durumu her tren izlenerek tespit edilmelidir. Lokomotif
cinsi, azami sürat, yük ve yol durumu belli olduğuna göre fren yüzdesi aşağıdaki şekilde
yapılır.
Seçilen istasyonlar arasında yolun en büyük eğimi tespit edilir. Fren tablosunda (700
m.lik) seri veya yavaş tesirli fren bahis konusu olduğuna göre, bu kısımdaki azami sürat ve
bu eğim için asgari fren yüzdesi tespit edilir. Bulunan bu fren yüzdesi bu eğim ve sürat de
trende bulunması icap eden asgari fren yüzdesini gösterir. Eğer vagon parkındaki vagonların
fren durumu bu fren yüzdesinin teminini mümkün kılmıyorsa ve daha düşük fren yüzdesi
kullanılmak icap ediyorsa bu taktirde sürat de buna göre düşürülür. Yani sağlanması

15

mümkün fren yüzdesi tespit edildikten sonra, fren tablosundan eğim durumuna göre buna
tekabül eden hız bulunur.
Bu bakımından vagon parkı fren durumunun ve yoğun trafik aylardaki tren fren
durumlarının, her orer devresinden önce izlenmesi, tetkik edilmesi ve fren yetersizliği
yüzünden nerelerde ne miktar sürat düşmesi yapıldığı bilinmesi lazımdır. Her yeni orer
devresinde bu kayıpların giderilip giderilemeyeceği düşünülmelidir.

1.9.3. Azami Hız
Azami hız, lokomotif cinsine, vagon, yol, yük ve fren durumlarına bağlıdır. Ayrıca
tren cinsine göre azami hız Genel Müdürlükçe tespit edilir. Yük trenlerinde seri sevki zaruri
olan mal cinsleri ile ve seri sevki zaruri olmayan mal cinsleri tespit edilmeli ve seri sevki
zaruri olmayan mal cinsleri iktisadi olan hız ile sevk edilmelidir. Muhtelif trenlere verilecek
azami hızlar seyrüsefer talimatnamesinde kayıtlı olup yük trenleri için bugünkü iktisadi hız
65-70 Km.dir.
Trenlerin ticari hızlarına göre sınıflandırılması:


Yük ve karma trenlerinin 30-40 Km/Saat



Yolcu trenlerinin (Yük verilmeyecek) 40-50 Km/Saat



Ekspres trenlerinin 50-60 Km/Saat



Doğru ekspres trenlerinin 60-70 Km/Saat



Mavi trenlerini 70-80 Km/Saat

1.10. Buluşmalar, Öne Geçmeler
1.10.1. Trenlerin Buluşması
Buluşmalar normal ve geçici buluşma olarak ikiye ayrılır. Orerde yer alan buluşmalar
normal, orerde yer almayan veya sonradan sefere konulan bir tren nedeniyle veyahut normal
buluşmanın orerde gösterildiği istasyondan başka bir istasyonda gerçekleşmesi de geçici
buluşmadır.


Trenlerin buluşmaları, değişik trafik sistemlerine göre nöbetçi hareket memuru
olan veya olmayan istasyon ve saydinglerde yapılır.



Seyir programına göre buluşma istasyonuna ilk gelen tren, buluşma bekleyen,
sonra gelen de buluşmaya gelen trendir.
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Trenlerin kalkış-varış tarifelerinde buluşmaları gösterilirken, buluşmanın
yapılacağı istasyonun karşısındaki, buluşma bölümlerinde tren numaraları
gösterilmekle beraber, buluşma bekleyen trenin numarasının altı çizilir.



Kalkış -varış tarifelerinde buluşmalar, istasyonların; kavşak, son istasyon ve ara
istasyon olmalarına göre X ve V işaretleri ile gösterilir.


X buluşma yapan trenler; tek hatlarda karşılıklı yönlerden gelip her biri
diğerinin geçtiği yoldan ileriye devam edecek trenlerdir. Buluşma
istasyonunun yanına X işareti konulur. TSİ ve DRS bölgeleri hariç X
işareti ile gösterilen trenlerin ileriye devam edebilmeleri için aşağıdaki
şartların yerine getirilmiş olması şarttır.
o

Karşıdan gelecek trenle buluşmanın fiilen gerçekleşmesi,

o

Gelecek tren gecikmiş ise buluşma değişikliği emrinin makinist ve
tren şefine verilmiş olması,

o

Gelmesi gereken tren seferden kaldırılmış ise seferden kaldırma
emrinin makinist ve tren şefine verilmiş olması,

o

Bu şartlar yerine getirilmeden nöbetçi hareket memurları treni
gönderemez, makinist ve tren şefi de treni hareket ettiremez.

Resim 1.4: X buluşma yapan trenler



V işaretiyle belirtilen buluşmalar, hat başı, kavşak, tek hatla çok yollu
hattın birleşme istasyonları ile ara istasyonlarda seferi biten trenlerde
olduğu gibi buluşmanın fiilen gerçekleşmemesi veya buluşma
değişikliğine gerek olmaması olasılığı olan trenlerde kullanılır. Karşı
yönden gelen trenin geliş yoluna girmeyecek tren V, buluşmaya gelen
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trenin geliş yoluna girecek tren ise X buluşma yapar ve bu işaretlerle
belirtilir.



Resim 1.5: V buluşma yapan trenler



Hat başı istasyonunda; orer gereğince bu istasyondan hareket edecek bir
trenin hareket saati ile karşı yönden gelecek diğer bir trenin bu istasyona
geliş saati arasında en fazla 45 dakikalık bir süre olduğunda, gelen tren
çıkacak trenle V buluşma, çıkacak tren ise gelen trenle X buluşma yapar.



Kavşak istasyonlarında; trenlerden birinin kalkış veya geliş saati ile diğer
trenin geliş veya kalkış saati arasında en fazla 45 dakikalık süre olursa ana
hat treni şube hattından gelen trenle V, şube hattından gelen tren ise ana
hat treni ile X buluşma yapar.



Tek hatla çok yollu hatların birleştiği bir istasyondan, tek hat yönüne
çıkacak trenin hareket saati ile tek hattan bu istasyona gelecek trenin geliş
saati arasında en fazla 45 dakikalık bir süre olursa, çok yollu hatta girecek
tren diğer trenle V, çok yollu hattan tek hatta gidecek tren diğer trenle X
buluşma yapar.



Ara istasyonlarda karşılıklı yönlerden gelen trenlerden birisinin seferi
sona erer, diğeri yoluna devam ederse, geliş saatleri arasında en fazla 45
dakikalık süre olduğunda seferi sona eren tren diğer trenle V buluşma,
buluşmadan sonra diğer trenin geldiği yöne gidecek tren seferi sona eren
trenle X buluşma yapar.

TSİ sistemi dışında X işareti ile gösterilen trenlerin buluşmalarında trenlerden
birinin seferden kaldırılması nedeniyle buluşma yapılamazsa, diğer trene ilgili
evrak verilerek buluşmaya gelecek trenin seferden kaldırıldığı bildirilir.
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Tek hatlarda birbirlerinin yolunu çiğnemeyen iki trenin bir istasyonda birbirlerini
görmeleri veya çok yollu hatlarda trenlerin bir istasyonda karşılaşmaları buluşma
sayılmaz ve kalkış-varış tarifeleri ile trafik cetvellerinde buluşma gösterilmez.



Trafik cetvellerindeki buluşma ve öne geçme bölümlerine buluşma yapan, öne
geçen ve önüne geçilen trenlerin, TMİ sisteminde nöbetçi hareket memuru
tarafından, diğer sistemlerde ise tren şefi tarafından yalnız tren numaraları
yazılarak imzalanır.

1.10.2. Trenlerin Öne Geçmesi
Öne geçme iki türlüdür. Orerde yer alan öne geçmeler normal, orerde yer almayan
veya bir trenin gecikmesinden veya sonradan bir trenin sefere konulmasından dolayı yapılan
öne geçmeler de geçici öne geçmedir.
Seyir programına göre öne geçme istasyonuna önce gelip, öne geçecek treni
bekleyen tren önüne geçilecek tren, sonra gelip diğer trenin önüne geçecek tren de öne geçen
trendir. Kalkış-varış tarifelerindeki öne geçme bölümlerine öne geçen ve önüne geçilen tren
numaraları yazılmakla beraber, Romen rakamı ile öne geçen tren numarasının yanına I,
önüne geçilen tren numarasının yanına II rakamı konulur.
Öne geçmenin ne şekilde yapılacağı aşağıda belirtilmiştir.


Trenlerin normal öne geçme istasyonları orerlerde gösterilmiştir.



Geçici öne geçmeler, önüne geçilecek trenin öne geçme nedeniyle kaybedeceği
zamanı ileride kazanabilmesi, trenler arasındaki bağlantı, trenlerin sırası göz
önüne alınarak TMİ ve TSİ sisteminde trafik kontrolörü, diğer sistemlerde
nöbetçi hareket memuru tarafından belirlenir.



TMİ sisteminde öne geçme işlemi, öne geçmenin yapıldığı istasyonun nöbetçi
hareket memuru tarafından tren şefi ve makiniste sözlü olarak bildirilir ve trafik
cetvelinin ilgili bölümüne tren numaraları yazılır. Geçici öne geçme istasyonu,
öne geçecek trenin tren şefi ve makinistine bir önceki istasyon tarafından imza
karşılığı bildirilir.



Normal öne geçmenin, çeşitli nedenlerle geçici olarak başka istasyonda
yapılması gerektiğinde TSİ ve TMİ sisteminde trafik kontrolörü, DRS sisteminde
ise geçici öne geçme istasyonu durumu daha sonraki istasyonlara telle veya
telefonla bildirir.

1.10.3. Buluşma ve Öne Geçme İstasyonlarına Giriş
Buluşma ve öne geçme istasyonlarına girişte uyulması gereken kurallar aşağıda
belirtilmiştir.
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Trenlerin istasyonlara kabulündeki hükümler, buluşma ve öne geçme istasyonlarına
girişte de aynen uygulanır.
Eğer bir tren uzunluğu nedeniyle istasyonun limitleri içine alınamıyorsa, arkadan
gelecek bir trene göre arkadaki limiti, önden gelecek bir trene göre de öndeki limiti serbest
bırakacak şekilde istasyona kabul edilir.
Buluşma veya öne geçme istasyonuna girilirken, trenin makinisti hızını çıkış işaretini,
çıkış işareti olmayan yerlerde de diğer trenin gireceği yolun limitini geçmeden durabilecek
şekilde ayarlar ve durur.
Eğer trenin son kısmı, buluşma yapıp çıkacak veya öne geçecek trenin yolunu
kapamışsa, son vagondaki memur kırmızı işaret göstermekle birlikte ağız düdüğü ile de
uyarma işareti verir. Trenin diğer personeli tarafından da bu işaretler tekrarlanarak nöbetçi
hareket memuru ve makinistin dikkati çekilir. Bu sırada karşı yönden gelen tren istasyona
girmekte ise limit yapmayan trenin son vagonundaki personel karşıdan gelen trene karşı,
limitte kırmızı işaret göstererek limitin kapalı olduğuna makinistin dikkatini çeker ve kendi
treninin limit dışında kalan kısmını korur.
Trenler buluşma veya öne geçme istasyonuna çok dikkatli ve itinalı bir şekilde girer,
makinistler ve tren şefi trenin gireceği yolu sürekli gözetler. Treni kabul eden tren teşkil
memurları da kabul ettikleri tren limitler içine girmeden durmuşsa, 4 üncü bentte belirtildiği
şekilde işaret gösterir ve varsa telefon veya telsiz ile nöbetçi hareket memurunu ya da tren
personelini uyarır.

1.10.4. Buluşma Değişikliği ve Geçici Buluşma İstasyonunun Belirlenmesi
Buluşma değişikliği ile geçici buluşma istasyonuna gönderilecek trenler ve uyulması
gerekli kurallar aşağıda belirtilmiştir.
Orer gereğince, bir istasyonda yapılacak buluşmanın, trenlerden birinin gecikmesi
veya vaktinden önce gönderilmesi nedeniyle başka bir istasyonda yaptırılması buluşma
değişikliğidir.
Geçici buluşma istasyonu, gecikmiş trenin en az seyri takip ederek gecikmesini
kapatabileceği, trenler arasındaki bağlantı ve trenlerin sırası ve trenlere en az gecikme
verdirilmesi göz önünde tutularak nöbetçi hareket memurları, TMİ ve TSİ sisteminde ise
trafik kontrolörü tarafından belirlenir.
TMİ sisteminde, orere göre, tek hattaki bir istasyonda buluşmaları gereken trenler,
gecikme veya vaktinden önce gönderme nedeniyle çok yollu hatta birbirlerini göreceklerse,
ilk buluşma istasyonundan çok yollu hat yönüne hareket eden tren, çok yollu hatta girilecek
ilk istasyona kadar buluşma değişikliği ile gider. Bu istasyon yeni buluşma istasyonu olur.
Trafik cetvellerinde buluşmalar bu istasyonda gerçekleşmiş olarak gösterilir.
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TMİ sisteminde, normal olarak çok yollu hatta birbirini görecek trenlerden, tek hat
yönünden gelecek trenlerin gecikmesi veya çok yollu hattan trenin vaktinden önce
gönderilmesi nedeniyle tek hat üzerindeki bir istasyonda buluşmaları gerekirse, çok yollu
hattın tek hatla birleştiği istasyon geçici buluşma istasyonu kabul edilir ve çok yollu hattan
çıkacak trenler bu istasyondan itibaren diğer trenle buluşuncaya kadar buluşma değişikliği ile
gönderilir.
TSİ ve DRS sistemlerinde buluşma değişikliği işleminin, trenlere bildirilmesine ve
buluşma değişikliği işareti takılmasına gerek yoktur. Bu sistemlerin dışındaki sistemlerde
buluşma değişikliği ile ilgili işlemler aşağıda belirtilmiştir.


Buluşma değişikliği, normal buluşma istasyonundan komşu istasyona veya daha
ilerideki istasyonlardan birisine yapılabilir. Ancak TMİ sisteminde aşırı buluşma
değişikliği yapılabilmesi için haberleşmenin olması, arada başka bir tren veya bir
normal buluşma istasyonunun bulunmaması gerekir. TMİ sisteminde yapılan
buluşma değişikliği işlemi ile trene bu istasyonlar arasında sevk emri de verilmiş
olur.



Buluşma değişikliği ile yeni buluşma istasyonuna gönderilecek trenin tren şefi ve
makinistine nöbetçi hareket memuru tarafından, ilgili evrak verilir. Normal veya
geçici buluşma istasyonundan bu evrakı almadıkça veya buluşması fiilen
gerçekleşmedikçe makinist ve tren şefi treni hareket ettirmez. Bir tren birden
fazla trene buluşma değişikliği ile gidiyorsa, bu trene verilecek ilgili buluşma
değişikliği evrakına gecikmiş trenlerin numaraları sıra ile ayrı ayrı yazılır.



Aşırı buluşma değişikliğinde ara istasyonlardan tren şefi ve makiniste buluşma
değişikliği ile ilgili ayrı evrak verilmez.



Buluşma istasyonu değiştiğinde, normal buluşma istasyonundan itibaren diğer
trenle buluşuncaya kadar tren buluşma değişikliği işaretini taşımak zorundadır.
Bu işaretlerin takılıp çıkarılmasından makinist sorumludur.



Buluşma istasyonunun değiştiği, gecikmiş trene, TMİ sisteminde trafik
kontrolörü tarafından verilecek emirle, geçici buluşma istasyonundan önce
duruşu olan uygun bir istasyon tarafından, 5201 veya 7003 modele yazılarak
imzaları alındıktan sonra tren şefi ve makiniste birer adet verilerek bildirilir.
Duruşu uygun bir istasyonun olmaması halinde yeni buluşma istasyonundan bir
önceki istasyonda tren durdurularak modelin verilmesi sağlanır.

Yeni buluşma istasyonu; TMİ sisteminde trafik kontrolörünün, ........ No. lu trenle
........ No. lu trenin buluşması .............. istasyonunda olacaktır. Şeklinde vereceği emirle
bildirilir.
Buluşmanın yapılacağı geçici buluşma istasyonunda gecikmiş trenin duruşu yoksa
trene ayrıca, ilgili evrak verilerek durması sağlanır.
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Buluşma istasyonunun değiştiği, daha önceki istasyonlardan gecikmeli trene
bildirilememiş ise, tren giriş işaretinde veya baş makastan 500 metre geride durdurularak
burada bildirildikten sonra istasyona kabul edilir.


Aşırı buluşma değişikliği işleminin yapılması sırasında aradaki istasyonlardan
biri veya birkaçının cevap vermemesi işlemin yapılmasına engel değildir.
Buluşma değişikliğini yapan ve kabul eden istasyonlar ile TMİ bölgelerinde
trafik kontrolörleri, cevap vermeyen istasyonları sık sık arayarak durumu bildirir.
Bu istasyonlardan trenin hareket edeceği komşu istasyona gelinceye kadar cevap
alınamaması durumunda ilgili evrak verilerek tren gönderilir. İlgili evrak
verildiği trafik cetveline yazılır.



Buluşma değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra haberleşme kesilse de tren
geçici buluşma istasyonuna kadar gönderilir.



Zorunluluk olmadıkça belirlenmiş geçici buluşma istasyonu, buluşma bekleyen
trenin zararına da olsa geriye doğru değiştirilmez. Ancak, zorunlu durumlarda
geçici buluşma istasyonu değiştirilerek daha önceki bir istasyon yeni geçici
buluşma istasyonu olarak belirlenir. Bu durumda ilk geçici buluşma istasyonu ile
ikinci geçici buluşma istasyonu arasında daha önce yapılan buluşma değişikliği
işlemi, sevk emri veya gecikmiş trene yapılan buluşma duyurusu iptal edilir ve
yeni geçici buluşma istasyonuna göre yeniden işlem yapılır.

Ayrıca, buluşma değişikliği işlemi ile gelen trene de, geçici buluşma
istasyonunun değiştiği ilgili evraklar, bir önceki istasyon tarafından bildirilir. İkinci
geçici buluşma istasyonunda trenlerin duruşu yoksa, ayrıca durma evrakı verilir. Bu
durumda trenlerin baş makasta durdurulmasına gerek yoktur.
Bütün trafik sistemlerinde, öne geçme ve buluşma değişikliği nedeniyle geçici öne
geçme ve buluşma istasyonunun trafik kontrolörü veya nöbetçi hareket memurları tarafından
belirlenmesi sırasında;


Trenlere, öne geçme ve buluşma nedeniyle en az gecikme verdirilmesine dikkat
edilir.



Aynı sınıftan iki trenin öne geçme ve buluşmasında, buluşmada kaybedeceği
zamanı daha sonraki duruşlardan kazanacak tren veya kısa süre sonra seferi son
bulacak tren bekletilir.



Her iki trenin de daha sonra bu gecikmeyi kazanması mümkün değilse gecikmesi
az olan tren, gecikmeleri de eşit veya birbirine yakınsa, öne geçme veya buluşma
nedeniyle en az gecikecek tren bekletilir.
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Banliyö trenleri, diğer trenlerle buluşma ve öne geçmelerinde bekletilmez.
Ancak, anahat trenlerinin fazla geciktiği veya banliyö trenlerinin arızalandığı
durumlarda, süper ekspres, mavi tren ve ekspres trenlerinin en az 15 dakikalık
gecikmelerinin önlenmesi koşuluyla buluşma ve öne geçmelerinde banliyö
trenleri en fazla 5 dakika bekletilebilir.



Süper ekspres trenleri, mavi tren, ekspres, bölgesel ekspres, ray otobüsü ve
mototrenlerle buluşma ve öne geçmelerinde en fazla 5 dakika bekletilebilir.
Ancak bu durumda diğer trenin en az 15 dakikalık gecikmesinin önlenmiş olması
gerekir. Diğer trenlerle buluşma ve öne geçmelerinde bekletilmez.



Mavi tren, ekspres, bölgesel ekspres, ray otobüsü ve mototrenler; normal yolcu,
karma, ekspres yük ve blok yük trenleri ile buluşmalarında en fazla 5 dakika
bekletilebilir. Ancak, bu durumda normal yolcu ve karma trenin en az 15
dakikalık, yük trenlerinin ise 30 dakikalık gecikmesinin önlenmesi gerekir.
Bölgesel hızlı yük ve yavaş yük trenlerinin buluşma ve öne geçmelerinde
bekletilmez.



Normal yolcu, karma, ekspres yük ve blok yük trenleri; diğer yük trenleriyle
buluşma ve öne geçmelerinde en fazla 5 dakika bekletilebilir. Ancak, bu
durumda diğer yük trenlerinin en az 15 dakikalık gecikmesinin önlenmiş olması
gerekir. Blok yük ve ekspres yük trenleri ile normal yolcu ve karma trenlerin
birbiri ile olan buluşma ve öne geçmelerinde aynı sınıftan olan trenlerle ilgili
hükümler uygulanır.



Kaza/olay yerine giden imdat trenleri hariç, hizmet trenleri ile olan buluşma ve
öne geçmelerinde işletme trenleri (yolcu-yük) bekletilemez.



Yukarıdaki hükümler, üstün trenlerin en fazla 30 dakikalık gecikmesinin olduğu
durumda uygulanır. Gecikmesi 30 dakikadan fazla olan üstün trenler, kesin
zorunluluk olmadıkça aşağı dereceli trenlerle olan buluşma ve öne geçmesi
nedeniyle bekletilemez.

1.10.5. Tarifeli Trenlerle Tarifesiz Trenlerin Buluşması
TSİ ve DRS sistemleri dışında, tarifeli trenlerle tarifesiz trenlerin veya iki tarifesiz
trenin veya tarifesiz oto ve motorlu drezinler ile yol araç ve makinelerinin birbiri ile
buluşmalarında aşağıdaki şekilde işlem yapılır.
TMİ sisteminde, trafik kontrolörü buluşmanın yapılacağı istasyon ile buluşacak trenleri
gönderecek istasyonlara, trenlere sevk emri vermeden önce, " ........... No.lu trenle .........
No.lu trenin buluşması ................. istasyonunda tespit edilmiştir" şeklinde buluşmayı
belirleme emrini verir.
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Nöbetçi hareket memurundan veya trafik kontrolöründen buluşmanın belirlenmesine
ait bildiriyi veya emri alan trenleri gönderecek istasyonlardan;


Tarifeli treni gönderecek olan istasyon, bu trenin ilgili evraktaki tarifesiz trenin
numarasının karşısına belirlenen buluşma istasyonunun ismini yazar ve imza
eder.



Tarifesiz treni gönderecek istasyon, bu trenin ilgili evrakına, buluşma yapacak
tarifeli trenin numarasının karşısına belirlenen buluşma istasyonunun ismini
yazar ve imza eder.



Ayrıca, her iki treni gönderecek istasyonun nöbetçi hareket memurları, tarifeli
trenle tarifesiz trenin buluşmasının belirlenmesine ait bildiri veya trafik
kontrolörü emrini ilgili evraklara yazarak imza karşılığı her iki trenin tren şefi ve
makinistlerine verir.
İki tarifesiz trenin bir istasyonda buluşmasında da aynı şekilde işlem yapılır.

Tarifesiz trenle buluşma yapacak tarifeli trenin buluşma istasyonunda duruşu yoksa bu
trene ayrıca durma evrakı verilir.
Herhangi bir nedenle, tarifesiz trenle diğer trenlerin yapacakları buluşma için
buluşmanın belirlenmesi teli veya emri komşu istasyonlara yazılamamış ise, buluşmanın
belirlenmesi işlemi buluşmanın gerçekleştiği istasyonda yapılır. Ancak, bu istasyonda duruşu
olmayan trenler için orer dışı durmaya ait hükümler uygulanır.
Tarifeli trenle, tarifesiz trenin buluşma istasyonunun belirlenmesinden sonra, buluşma
istasyonuna gelememeleri halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır.


Buluşma istasyonuna tarifesiz trenin gelememesi ve komşu istasyonda kalması
halinde, belirlenen buluşma istasyonundan sonra tarifeli tren, tarifesiz trenle
buluşuncaya kadar buluşma değişikliği işlemi yapılarak gönderilir.



Buluşma istasyonuna, tarifeli trenin gelememesi ve komşu istasyonda kalması
halinde, tarifesiz tren yeniden buluşma belirleme işlemi yapılarak gönderilir. İki
tarifesiz trenin buluşmasında da, bu şekilde işlem yapılır.



Buluşmaya gelecek trenlerden birisinin seferden kaldırılması veya seferinin son
bulması halinde, nöbetçi hareket memurunca trenin seferinin son bulduğu veya
seferden kaldırıldığı yazılı olarak bildirilerek yapılan buluşma belirleme işlemleri
iptal edilir.

Tarifesiz trenlerin, demiryolu makine ve araçlarının seferinin son bulduğu istasyonun
nöbetçi hareket memuru, TSİ sisteminde trafik kontrolörü, "........... No.lu tren
istasyonuna/istasyonumuza saat ............ da gelmiş ve seferi son buluşmuştur" diyerek trenin
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seyir ettiği kısımdaki bütün istasyonlarla, bölgeden geçecek trenlerin gönderildiği
istasyonlara ve trafik kontrolörüne bildirir.
Haberleşmenin kesik olduğu durumlarda tarifesiz trenler, her iki yönden de geçmemiş
tren bulunduğunda seferdeki ilk trenin orerine göre hareket saatinden 10 dakika önce
korunmaya çekilmesi şartıyla gönderilir. Belirtilen korunma saatinde istasyona çekilemeyen
tarifesiz trenler, bu saatte bulunduğu yerde durdurularak, her iki yönden korunur ve
istasyonların birinden veya trafik kontrolöründen garanti alınmadıkça hareket edemez. TMİ
sisteminde istasyonlar arasında haberleşme varsa, buluşma belirleme işlemleri istasyonlarca
yapılır.

1.11. Grafikte Bulunan Bilgiler
Grafik, bir hat bölgesinin düzenli ve düzenli olmayan, bütün trenlerinin çizgiler
halinde orerlerini, ait olduğu bölgenin hat durumuna dair önemli bilgileri verir.
Grafik, bütün şebeke için, veya muhtelif hat kesimleri için ayrı ayrı paftalar halinde
hazırlanır. Grafikler İşletme ve grafik programlarının planlanmasına temel teşkil ederler. Her
grafik paftasına bir sıra numarası verilir. Grafikler aşağıda belirtilen kısımlardan meydana
gelir.


Başlık



Hat boyuna ait faydalı bilgiler.



Tren orerlerini gösteren “Orer ağı”

1.11.1. Başlık
TRENÇİZGİLERİ

T.C.
DEVLETDEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

18
19

2

20

İSTASYONTESİSATİŞARETLERİ
T
B

TMİ Merkezi
OBSmerkezi
Yolcuistasyonbinası
Lojistiğe birişikyolcuistasyonbinası
Jojistikmüdürlüğü
Hangar
Yanrampa
Baş rampa
Gabari

7

4

D DRSMerkezi
C CTCMerkezi

Vagonkantarı
Yolçatı - Tatvan
Haznesiz sucenderesi
ve
Hazneli sucenderesi
Depo
Tatvan- Van- Razi Kısmı Grafiği
Trafomerkezi
Döner köprü
A Akaryakıt haznesi
01Ekim1999Günündenbaşlar.

6

1

14 8

3

3

15
17

16

17

5

8
9

12

Muş
Tatvan

Yolçatı

9

11
10

11
13

Razi
Van

Ekspres .......................................................:
İsteğe bağlı ekspres ...................................:
Bölgesel ekspres ........................................:
İsteğe bağlı bölgesel ekspres....................:
Yolcu..........................................................:
İsteğe bağlı yolcu.......................................:
Rayotobüsü- Mototren.............................:
.Karma.......................................................:
Banliyö.......................................................:
Belirli tarihlerdeişleyenBanliyö.............:
Düzenli YükTreni ....................................:
İsteğe Bağlı YükTreni ..............................:
Düzenli TekMakina.................................:
İsteğe Bağlı TekMakina...........................:

Resim 1.6: Grafikte başlık kısmı

Başlıkta sırası ile şu bilgiler vardır:


Demiryolu İdaresinin adı.



İlk ve son istasyonu belirterek, grafiğin ait olduğu hat kesimi, Eskişehir-Konya,
Alayunt-Balıkesir kısmı grafiği gibi.
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Grafiğin yürürlüğe girdiği tarih. 29/5/1963 gününden başlar, gibi.



Grafikte kullanılan işaretlerin izahı. (Sol tarafında)



Tren çizgilerinin izahı. (Barlığın sağ tarafında)



Bir çerçeve içinde şebekenin hat şeması. Şemada grafiğin ait olduğu hat kalın
çizilir. Grafik paftalarının sıra numaraları hat şemasında ait olan hatlar üzerine
yazılır. Grafik sıra numarası, grafiğin alt sağ köşesine halka içinde yazılır.6 gibi



Muntazam trenlerin işleme günlerinin gösterilmesine mahsus cetvel (tek ve çift
numaralı trenler için ayrı ayrı)

1.11.2. Hat Boyuna Ait Faydalı Bilgiler
Hat boyuna ait faydalı bilgiler de sırası ile aşağıdaki bilgiler verilir.


İstasyonların kodları (deniz seviyesinden yükseklikleri)



Yukarıdan aşağıya doğru gidişte, iki istasyon arasındaki hat kesiminin en dik
inişi ve en dik yokuşu (metrede milimetre olarak, yani %0 de nispetinde)

İnişler soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bir okla, ok üzerinde dik iniş nispeti
yazılarak 12 gibi.
Yokuşlar sağdan sola ve aşağıdan yukarıya doğru bir okla, ok üzerinde en dik yokuş
miktarı yazılarak 12 gibi.
Grafiğin aşağıdan yukarı doğru okunmasında, inişler yokuş, yokuşlarda iniş olarak
alınır.


Hattın uzunlama kesiti (Eğim çizgisi) Eğim çizgisinde yükseklik için 1:10000,
uzaklık için, bölgenin tam kesafeti nazara alınarak trenlerin orerinin her halde
kolaylıkla okunmasını mümkün kılacak şekilde 1:600000, 1:800000, 1:1000000
gibi bir ölçek alınmalıdır.

Eğim çizgisi üzerinde tüneller çizgi kalınlaştırmak sureti ile gösterilir. Yanına tünelin
uzunluğu metre olarak yazılır.


İstasyonların vaziyetleri (Yolların şeması)

Burada istasyonun tren kabul yolları ile şube hattına devam eden yollar, mutlaka
gösterilir, imkan olursa diğer tali yollarda gösterilir.
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Şemada istasyonun doğru yolu kalın, diğerleri ince çizilir. Tren kabul yollarının
üstüne, yolun faydalı uzunluğu yazılır. Kaide olarak istasyon yol vaziyetini gösteren şemanın
sol ucu, grafiğin yukarısındaki başlangıç istasyonuna doğru olan tarafını, sağ ucu da aksi
tarafını gösterir. Bu hususun belirtilmesi için grafikte başlangıç istasyonunun yol şemasının
sol tarafına o istasyonunun sağ tarafına da grafik kesiminin son istasyonunun telgraf rumuzu
kaydolunur. Bir şube hattına yol veren istasyonlarda şube hattına gidişi gösteren yolda, şube
hattının ilk istasyonunun telgraf rumuzu da gösterilir.


İstasyon yol durumunu gösteren şemanın üstünde veya altında istasyonun yolcu
ve ticari eşya binaları, ayrı ayrı veya birbirine bitişik olduğuna ve hattın sağında
veya solunda olduğuna göre, işaretle gösterilir.

Resim 1.7: İstasyonlardaki yol şemasına bir örnek



İstasyonda bulunan tesisler. Burada istasyonda bulunan tesisler, bu tesislere
mahsus işaretlerle gösterilir.



Trafik sistemleri ve haberleşme hatları
 Trafik sistemleri
CTC trafik sisteminin uygulandığı hatlar uzun çizgi, nokta, uzun çizgili ile gösterilir.
______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______ . ______
TMİ trafik sisteminin uygulandığı hatlar, kesik kısa çizgilerle gösterilir.
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

OBS trafik sisteminin uygulandığı hatlar bir uzun çizgi, üç nokta, bir uzun çizgi ile
gösterilir.
______ … ______ … ______ … ______ … ______ … ______ … ______ … ______


Haberleşme hatları

Hizmet dispeçer telefonu bulunan istasyonların hizasında düz ve devamlı çizgi
üzerinde içi dolu daire ile gösterilir.
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Otomatik telefon santraline telefon bağlantısı bulunan istasyonların hizasında düz ve
devamlı çizgi üzerinde içi boş daire ile gösterilir.



İstasyonların ve durakların isimleri

İstasyon isimleri hiç kısaltılmadan hattaki sırasına göre yazılır. İstasyonlar arasında
trenlerin yolcu inip binmesi için durdukları durakları isimleri daha küçük harflerle ve
istasyon isimlerine nazaran daha içerden başlamak üzere yazılır.
ARİFiYE
Adliye
DOĞANÇAY gibi.


İki istasyon arasındaki mesafe Km.+m. olarak.



İstasyonun ve durakların hattın başlangıç noktasından uzaklığı Km.+m. olarak.
(Hattın başlangıç noktası, yol boyuna konmuş olan Km. göstergelerinin başlangıç
noktasıdır.)



İki istasyon arasındaki hat kesiminin en küçük kurbunun (metre olarak yarı çapı )



İstasyonun telgraf muhaberesinde kullanılan rumuzu. (Bu rumuzlar orer ağının
sağında saat 24 çizgisinden sonra yazılır.)



Grafiğin aşağısında uygun bir yerde, kullanılan ölçekler gösterilir.
15 mm
1 saat
1 mm
1 Km.
1 mm
10 m. Yükseklik gibi.
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430

En küçük yarıçaplar

45
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40

476

1200
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İSTASYONLAR

İst.lar arası uzaklık
İstasyonların mihver
klm.

Haberleşme
hatları

İSTASYONLARIN
VAZİYETİ

Yokuş

İniş

İstasyonların
tesisatı

İstasyonların kotları

Uzunlama
kesit ve
en büyük
eğim

399

YOLÇATI

200

311

0.000

476

157

248
14

391

23.926

18

300

153 310
138 461

1004
12

196

909

269

829

0

46

ELAZIĞ

336

909

A

739

14.350

648
547
194

23.926

312
634

500

Yurt

286

Resim 1.8: Grafikteki hat boyuna ait faydalı bilgiler kısmı

1.11.3. Orer Ağı
Orer ağı grafiğin, trenlerin orerinin gösterilmesine mahsus olan kısmıdır.


Orer ağı inceli kalınlı dikey zaman çizgileriyle yatay istasyon çizgilerinden
meydana gelir.



Günün saatleri 0 dan başlamak ve 24 de kadar devam etmek üzere çizilir. Bu
çizgilerin başına ve sonuna gösterdiği saat rakamla yazılır.



Saat çizgileri arasında mesafe genellikle 18-20 mm. olarak alınır. İki saat çizgisi
arasındaki mesafe ince çizgilerle altıya bölünür. Böylelikle iki dikey çizgi aralığı
10 dakikalık zamanı ifade etmiş olur.



Tren yoğunluğu fazla olan çift hatlarda iki saat çizgisi arasının 36 mm. birbirini
çok kısa aralıklarla takip eden trenler işleyecekse, saat çizgileri arasının 72 mm.
olarak alınması tavsiyesi olunur. 72 mm. lik aralık kabul edildiği takdirde, iki 10
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dakika çizgisi arasına bir ince çizgi daha çizilerek çizgiler arasının 5 dakikaya
indirilmesi grafiğin okunmasını kolaylaştırmak bakımından yerinde olur.


Genellikle dakika çizgileri ince, saat çizgileri daha kalın 3, 6, 9, 15, 18, 21
çizgileri daha kalın, ve 0, 12, 24 çizgileri de onlardan daha kalın çizilmelidir.



İstasyon çizgileri, hattaki sırasına ve mevkiine uygun olarak yazılmış olan
istasyon isimleri hizasında ve saat çizgileri de 0 dan 24 e kadar yol alacak şekilde
çizilir.



Önemli istasyonların çizgileri diğerlerine nazaran daha kalın çizilmelidir.



Devamlı olarak kökleşmiş ve yerleşmiş ara durakların çizgileri de ince kesik
olarak çizilir.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
476

8.638
11.355
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5470
5

51531

54887

52
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17
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16

26

2

51531
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66.378
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794

12.261
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49
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21

33

782

58.269

41
42
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87.341
77.658
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19

54602
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48

0
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78.639

Muratbağı

11
9

40

6

52862

530

50

30

0

54882

Murat

54602
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30

700
46.914
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49

500

38.276
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5
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14.350

23.926
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51531

23.926
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300
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58

54
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Resim 1.9: Orer ağı

1.12. Grafiğin Şekli Ve Düzeni
Üzerine henüz tren orerleri çizilmemiş, fakat başlık ve hat boyuna ait faydalı bilgiler
bölümleri hazırlanarak basılmış olan paftaya grafik zemini denir.
Grafik zeminleri, mümkün oldukça aynı boy ve ende, ve çabuk yıpranmayan bir cins
kağıda basılmalıdır.
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Grafiğin tren çizgileri ile zaman ve istasyon çizgilerinin birbirlerine karışmaması için
zeminler gün ışığında solmayan ve siyah renkte basılacak tren orerlerinin kolaylıkla
okunmasına mani olmayan bir renkte basılması lazımdır. Bunun için en uygun renk açık
kiremit rengidir.
Zeminlerde yürürlüğe giriş tarihi ile muhtelif cins trenler için kullanılan tren
çizgilerinin şekilleri basılmaz. Yerleri açık bırakılır. Bunlar tren orerleri ile birlikte zemine
tren çizgilerinin renginde basılır.
Tren çizgileri yolcu ve yük trenleri için ayrı ayrı renklerde olabileceği gibi bütün
trenler için aynı renkte de olabilir. Tercih edilen renk siyahtır.
Trenlerin oreri, orer ağı üzerinde iki istasyon çizgisini zaman esasına göre birbirine
bağlayan doğrularla gösterilir. Bu doğrulara tren çizgisi denir.
Tren çizgisinin üzerinde, tercihen istasyon aralarının müsait olduğu yerlerde ve bütün
grafikte bir kaç yerde tekrarlanmak üzere trenin numarası kaydolunur.
Tren çizgileri, muhtelif cins trenler için kabul edilmiş olan şekildeki çizgilerle çizilir.
Yolcu trenleri, diğerlerine nazaran daha kolaylıkla seçilmelidir.
Oreri yukarıdan aşağıya doğru okunacak trenlerde tren çizgisinin istasyon çizgisine
temas ettiği yerde meydana gelen dar açıların, istasyon çizgisinin üstünde olanına trenin o
istasyona varış saatinin dakikası, istasyon çizgisinin altında olanına trenin o istasyondan
kalkış saatinin dakikası yazılır.
Aksi istikametteki treninin varış dakikası istasyon çizgisinin altındaki dar açıya ve
kalkış saati dakikası da istasyon çizgisinin üstündeki dar açıya yazılır. Mecbur olmadıkça
bunun dışına çıkılmaz.
İstasyondan durmadan geçen trenlerin varış dakikaları yazılmaz. Kalkış saatinin
yazılmasına mahsus olan dar açıya geçiş saati yazılır.
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Resim 1.10: Orer grafiklerinin hazırlanması
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1.13. Grafiklerde Kullanılan İşaretler
Grafiklerde kullanılan işaretler ve anlamları aşağıdakiler gibidir.


Tren çizgileri

Ekspres ………………………………:

( Kalınlık 1 mm.)

İsteğe bağlı ekspres ………………….:

( Kalınlık 1 mm.)

Bölgesel ekspres ……………...…..….:

(Kalınlık0.5 mm.)

İsteğe bağlı bölgesel ekspres .........…..:

(Kalınlık0.5 mm.)

Yolcu …………………………..........:

(Kalınlık0.3 mm.)

İsteğe bağlı yolcu …………………....:

(Kalınlık0.3 mm.)

Rayotobüsü – Mototren ………..…….:

(Kalınlık0.5 mm.)

Karma …………………………..……:

(Kalınlık0.3 mm.)

Banliyö ……………………………....:

(Kalınlık0.3 mm.)

Belirli tarihlerde işleyen Banliyö ..…..:

(Kalınlık0.3 mm.)

Düzenli yük treni ………………….…:

(Kalınlık0.3 mm.)

İsteğe bağlı yük treni ………………...:

(Kalınlık0.3 mm.)

Düzenli tek makine ………………….:

(Kalınlık0.3 mm.)

İsteğe bağlı tek makine …………...…:

(Kalınlık0.3 mm.)



İstasyon tesisat İşaretleri

TMİ Merkezi

DRS Merkezi

OBS Merkezi

CTS Merkezi

Yolcu istasyon binası

Vagon kantarı
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Lojistiğe bitişik yolcu istasyon binası

Haznesiz su cenderesi

Jojistik müdürlüğü

Hazneli su cenderesi

Hangar

Depo

Yan rampa

Trafo merkezi

Baş rampa

Döner köprü

Gabari

Akaryakıt haznesi
TREN ÇİZGİLERİ

T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

19
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20
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Banliyö .......................................................:
Belirli tarihlerde işleyen Banliyö .............:
Düzenli Yük Treni ....................................:
İsteğe Bağlı Yük Treni ..............................:
Düzenli Tek Makina .................................:
İsteğe Bağlı Tek Makina ...........................:

11
13
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YOLÇATI - TATVAN ARASI
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X

51531

0.000
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7
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Yolçatı - Tatvan
Haznesiz su cenderesi
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Akaryakıt haznesi
01 Ekim 1999 Gününden başlar.
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Resim 1.11: Bir orer grafiği örneği

1.14. Orer Ağına Tren İlavesi
Orer ağına tren ilave edebilmek, her şeyden önce bunu yapmaya yetkili olmayı
gerektirir. Orer ağına tren ilave edebilmek için; önce bu ilave trenin işleyeceği tarih, tren

33

numarası ve sefer yapacağı güzergah tespit edilir. Buna göre ilgili bölgenin orer grafiği
açılır. Tarife kitapçığından işletilecek trenin cinsine ve güzergahına göre bir sayfa açılır. Bu
tarife kitapçığındaki tabii seyir müddeti esas alınarak istasyonlar arası varış sürelerine göre
orer grafiğine kurşun kalem ile ilave tren çizilir. Grafiğe çizilen trenin uğradığı
istasyonlardaki durma ve kalkma saatleri, yaptığı buluşmalar ve diğer bilgiler ayrıca
hazırlanan seyir cetvelinde gösterilir. Grafiğe tren eklemek çok ağır sorumluluk isteyen bir
iştir. Yapılan en küçük bir yanlışlık büyük zararlara neden olabilir. Bu bakımdan çok dikkatli
olunmalıdır. Orer ağına ilave tren çizildikten sonra bu trenin sefere konulması veya sonradan
seferden kaldırılması için aşağıda açıklanan işlemler yapılır.

1.14.1. Trenlerin Sefere Konulması
Yolcu trenleri ile turistik ve askeri yolcu taşıyan trenler; Ticaret Dairesi veya yetkili
kılacağı makamların, yük trenleri; Hareket Dairesi veya yetkili kılacağı makamların, hizmete
mahsus trenler; ilgili dairelerin veya yetkili kılacağı makamların isteğine göre veya işletme
ve trafiğin gerektirdiği durumlarda isteğe bakılmaksızın; Tesisler Dairesi, Tesisler
Müdürlüğü ve yetkili kılacağı makamlarca sefere konulur.
İsteğe bağlı, özel, orer dışı tarifeli ve tarifesiz trenlerle, hizmet trenlerinin sefere
konulması her defasında ilgili servis ve işletmelerin talepleri de dikkate alınarak, bir gün
öncesinden günlük tren duyurusu ile duyurulur. Ancak, zorunlu durumlarda gün içinde de
sefere konularak ilgililere duyurulabilir. Bu trenlerin duyurularında, trenin işleyeceği tarih,
tren numarası ve sefer edeceği hat kısmı da bildirilir.
Günlük tren duyurusu, istasyonlardaki yük durumu, ilgili müdürlüklerin ve bunlara
bağlı ünitelerin en geç saat 13.00'a kadar bildirecekleri istekleri ve Cer Müdürlüğünün
lokomotif ve benzeri çeken araç verebileceğini bildirdiği tren sayısı dikkate alınarak Tesisler
Müdürlüğünce hazırlanır ve en geç 16.30'a kadar bölgedeki istasyonlara ve ilgili birimlere
duyurulmak üzere verilir. En geç saat 18.00'a kadar bütün istasyonlara ve ilgili birimlere
duyurulması sağlanır. Günlük tren duyurusunu alacak tüm servis ve birimler de duyurunun
alınmasını takip etmek ve sağlamak zorundadır.
Günlük tren duyurusu veya günlük tren duyurusu dışında gün içinde ayrı bir duyuru
ile sefere konulan trenlere ait duyurular, trafik kumanda merkezine, bu trenlerin işleyeceği
bölge içindeki bütün istasyonlara ve bu bölgeden geçecek trenlerin teşkil edileceği
istasyonlara yazılır. Trenlerin sefere konma ve seferden kaldırılmasına ait duyurular ve teller,
diğer tellere göre öncellikle yazılır ve alınır.
Gün içinde sefere konulan trenlerin duyurusunu almış olan istasyonlar, TSİ ve DRS
sistemleri hariç, karşı yönden gelen bütün trenlere bu trenlerin duyurularının verilip
verilmediğini kontrol eder, verilmemiş ise bu duyurudan ve bu duyuru gereği vermesi
gereken evraklardan bir suret verir.
Günlük tren duyurusu veya sefere konma emri herhangi bir istasyona yazılamazsa,
bunu yazmaktan sorumlu personel durumu amirine bildirir. Amiri de duyuruyu almamış

34

istasyonları treni sefere koyan makama, Tesisler Müdürlüğüne ve duyuruyu almayan
istasyondan bir önceki istasyona yazılı olarak bildirir.
Günlük tren duyurusu ve gün içinde sefere konulan trenlerin duyurusunun bütün
istasyonlarca alındığına dair, istasyonlardan telgraf alış numarası alınır.

Günlük tren duyurusu veya duyuru dışı sefere konulan trenlerin, istasyonlara
yazılmasına ve gönderilmesine aracılık eden birimlerin amirleri ile treni sefere koyan
yetkililer günlük tren duyurusunun bütün istasyonlarca alınıp alınmadığını kontrol
etmek zorundadır.
Günlük tren duyurusu veya duyuru dışı emirleri almamış olan bir istasyon bunu
almakta olduğu merkezlerden istemek, merkezler de bu istasyona yazılmasını sağlamak
zorundadır.
Trenin sefere konulduğu, seyir edeceği bölgenin bir kısmına veya tamamına
duyurulamazsa, trenin trafik cetveline gerekli açıklama yazılarak tren şefi ve makinistin
imzası alınır ve diğer önlemlerin de alınmasından sonra tren gönderilir. Böyle bir trenin seyri
sırasında tren personeli çok dikkatli bulunur ve TSİ ve DRS sistemleri hariç, bu istasyonların
baş makaslarında durur ve istasyondan alınacak emre göre hareket eder.
Demiryolu üzerinde seyir edecek tren veya diğer demiryolu araçlarının önceden yetkili
makamlarca sefere konulması ve ilgililere duyurulması zorunludur. Yetkili makamlarca
sefere konulmayan tren veya diğer demiryolu araçlarının seyirlerine trafik kontrolörü veya
istasyon nöbetçi hareket memurları izin vermez.

1.14.2. Trenlerin Seferden Kaldırılması
Trenler, sefere koyan makamlar tarafından seferden kaldırılabilir.
Önceden sefer edeceği bildirilmiş, düzenli ve isteğe bağlı tarifeli trenler ile özel ve
hizmet trenleri herhangi bir nedenle sefer edemeyecekse seferden kaldırılır.
Yeni bir trenin sefere konulması, gecikmiş trenin devamından daha yararlı olacaksa
gecikmiş tren seferden kaldırılarak yeni bir tren sefere konur.
Lokomotif ve tren personelinin bağlı oldukları merkezlere dönüşleri nedeniyle, yeterli
yük olmasa bile dönüş yük trenleri seferden kaldırılmaz. Ancak o saatlerde trenin gidiş
yönüne gidecek başka bir tren bulunuyorsa, duruma göre bu trenle birleştirilir veya seferden
kaldırılarak lokomotifi bu trene destek verilir.
Bir trenin seferden kaldırıldığı, istasyonlara haberleşme araçları ile veya yazılı olarak,
trenin numarası, tarihi, kaldırıldığı bölge belirtilmek suretiyle bildirilir. Bu bildiriyi alan
istasyonlar emri telgraf defterine yazar ve defterdeki numarayı verir.
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İstasyonlar, trenin seferden kaldırıldığını derhal duraklar dahil kendi personeli ile
diğer ilgili servislere bildirir. Yolcu trenlerinin seferden kaldırıldığı yazılı veya sözlü olarak
halka duyurulur. Yolcu trenleri zorunlu haller dışında Ticaret Dairesinden izin alınmadıkça
seferden kaldırılamaz.
Sefere konulan isteğe bağlı trenlerin, lokomotifin çekebileceği yük miktarının en az
2/3 kadarı ile işlemeleri esastır. Teşkilat garları kendilerinde ve yolda trene bu miktarda yük
bulunmasına özen göstermek zorundadır. Şayet trenin gidişinde lokomotif çekerinin 2/3 ü
kadar ve dönüşte de yeterli yük bulunmayacağı anlaşılırsa treni düzenleyen istasyon veya gar
tarafından tren iptal edilir veya iptal yetkisi olan makamlara telgrafla teklifte bulunulur.
Herhangi bir zorunlu nedenle trenlerin 2/3 den az yükle işletilmesine gerek varsa, durum
zamanında Hareket Müdürlüğünce ilgili istasyon ve garlara bildirilir.
Bir trenin seferden kaldırıldığı, TSİ ve DRS sistemleri hariç, karşı yönden gelen ve o
trenle buluşması olan bütün trenlerin tren şefleri ile makinistlerine ilgili evraklar verilerek
bildirilir.

1.14.3. Haberleşmenin Yapılamadığı Durumlarda, Trenlerin İstasyonlara
Bildirilmesi


Seferde olan trenlerle,



Var olan her türlü haberleşme araçlarıyla,



Sefere konulacak motorlu drezin, oto ve yol bakım ve onarım araçları gibi
araçlarla,



Cer Müdürlüğünden alınacak izin ile sefere konulacak tek lokomotiflerle,



Demiryolu dışındaki diğer ulaşım araç ve imkanlarıyla,



Günlük tren duyurusu veya duyuru dışı emirleri gönderen istasyonlar bunu hangi
araç ile ve hangi saatte gönderdiğini, Tesisler Müdürlüğüne bildirir.



Günlük tren duyurusu ve emri alan istasyon, getirene duyuru veya emri aldığına
dair bir belge verir veya teslim defterini imzalar. Bunun için bir ücret ödenmesi
gerekiyorsa, gönderen istasyon ücreti makbuz karşılığı gelirinden öder ve
ilgililere bildirilir.

1.14.4. Trenlerin Sefere Konulması ve Kaldırılmasının Yol Personeline
Duyurulması
Gün içinde sefere konulan veya seferden kaldırılan trenler yol personeline, yazılı
olarak, mümkün olmazsa varsa telefon veya telsizle bildirilir.
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Düzenli tarifeli yolcu taşınan trenler hariç, düzenli tarifeli yük trenleri ile günlük tren
duyurusu veya duyuru dışı sefere konan ve seferden kaldırılan bütün trenler ile oto, çekici
oto ve motorlu drezinler ilgili yol personeline ilgili evrakla imza karşılığı duyurulur. Günlük
tren duyurusu veya duyuru dışı hiçbir tren sefere konmamış ve seferden kaldırılmamış olsa
da ilgili evrak yine düzenlenir.
Bu evraka düzenli yük trenleri yazıldıktan sonra "sefere konan ve kaldırılan tren
yoktur" diye yazılarak teslim edilir. İşleyecek hiç tren olmasa da, ilgili evrakın, tren
numarasının yazılacağı kısma "işleyecek tren yoktur" yazılarak teslim edilir.
Sonradan sefere konan ve kalkış-varış tarifelerinde bulunmayan düzensiz ve özel
trenler ile tarifesiz trenlerin ilk hareket saatleri ilgili evraka yazılır.
Günlük tren duyurusu, Yol Şube ve Kısım Şeflikleri, Tesisler Şeflikleri, Lojistik ve
Lokomotif Bakım Atölye Müdürlükleri veya Şeflikleri tarafından işyerlerinin bulunduğu
istasyonlardan alınır, duyuru dışı sefere konan ve kaldırılan trenler istasyonlarca yukarıda
yazılı birimlere en kısa sürede bildirilir.
Yol bekçileri veya bu işle görevli yol personeli, o gün en geç saat 07.00 a kadar ilgili
evrakları imza karşılığı istasyondan alarak ilgili şube ve kısım şefleri ile yol çavuşlarına ve
diğer ilgililere vermek zorundadır. TSİ bölgesinde istasyon ve anayolda çalışma yapacak
personel ve yetkililer bu konudaki bilgileri yola çıkmadan önce trafik kontrolöründen almak
zorundadır.
Sefer edeceği ilgili yol personeline bildirilmeyen trenler, ilgili evrakla yol personelinin
haberinin olmadığı, azami dikkat edilmesi gerektiği ve yol personelinin bulunduğu Km.
yazılıp makinist ve tren şefine imza karşılığı bildirilerek gönderilir. Bu durumda, tren, sık sık
düdük çalarak seyrine devam eder, yol personeli gerekli emniyet tedbirlerini alır.

1.14.5. Trenlerin Sefere Konulması ve Kaldırılmasının İstasyon Personeline
Bildirilmesi
Günlük tren duyurusu veya duyuru dışı sefere konulan veya kaldırılan trenler
istasyonda görevli bütün personele işyeri amiri veya nöbetçi hareket memuru tarafından
bildirilir. Göreve gelen her istasyon personeli de sefere konan ve kaldırılan trenleri işyeri
amiri veya nöbetçi hareket memurundan öğrenmek zorundadır.
Nöbetçi hareket memurları da o gün işleyecek olan trenlerin numaralarını hareket
defterinin buna ait yerine yazar. Hareket nöbeti devirlerinde görevden ayrılacak memur
sefere konulan veya seferden kaldırılan trenleri göreve yeni gelen memura yazılı ve sözlü
olarak bildirmek zorundadır.
Düzenli tarifeli trenler, orerlerde değişiklik yapıldığında bir kez ilgililere duyurulur ve
günlük tren duyuruları ile tekrar duyurulmaz. Ancak, bu trenler seferden kaldırıldığında
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günlük tren duyurusu veya duyurunun yayınlanmasından sonra seferden kaldırılmış ise ayrı
bir emirle ilgililere duyurulur.

1.15. Bilgisayarla Orer Çizimi
Orer yapılması hiç bir zaman bir yol - zaman grafiği çizmek demek olmayıp bununla
ilgili her türlü hususu kapsaması bunların da birlikte bir çözüme götürülmesi demektir diye
daha önceden de söylenmişti. Hazırlanan orerler hem iktisadi ve hem de herkesi mutlu
edebilecek şekilde mükemmel olmalıdır. Ülkemiz demiryolları bu zamana kadar bunu en
mükemmel şekilde başarmıştır.
Gelişen ve değişen bilgisayar teknolojisi her şeyde olduğu gibi demiryollarında
kullanılan teknolojilerde de büyük yenilikler getirmektedir. İşte bu yeniliklerden olan
bilgisayarda orer çizimi artık ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Ama burada
unutulmaması gereken en önemli şey bilgisayara yüklenen bilgiler, geçmişte yaşanmış ve
hala yaşanan tecrübelere birlikte sahip olunan bilgi birikimidir.
Sonuç olarak bilgisayarda orer grafiği çizmek için orer yapımı ile ilgili bütün bilgilerin
sürekli güncellenmesi, iyi bilinmesi ve doğru kararlar alınması gerekir.

1.16. Metro ve Hafif Raylı Sistemlerde Tren Tarifelerinin
Hazırlanması
Metro ve hafif raylı sistemlerde tren tarifeleri hazırlanmadan önce bilinmesi gereken
bir çok bilgi vardır. Bunlar:


Günün farklı zamanlarındaki yolcu yoğunluğu,

İnsanların işe gitme ve işten çıkma saatlerinde, öğrencilerin okula gidiş ve okul
sonrası eve dönüş saatlerinde ve bunun gibi değişik zaman ve yaşam gereklerince yolcu
yoğunluğu ister istemez belirli saatlerde oluşmaktadır. İşte bu yoğun saatler ve yolcu sayıları
hakkında bir istatistik oluşturulmalı ve tarife hazırlanırken buna dikkat edilmelidir.


Kullanılan işletme sistemi ve raylı sistem araçlarıyla ilgili teknik veriler,

Ülkemizde şehir içi raylı sistem taşımacılığı hızla yayılmaktadır. Raylı sistem
taşımacılığı yapan veya yapacak olan belediyeler, uzun araştırmalar sonucunda ve kendi
bütçeleri gereğince, raylı sistem taşımacılığını kendi şehirlerine kurdular veya
kurmaktadırlar. Belediyelerimizin şehirlerine kurdurduğu bu raylı sistem araçları ve
sistemleri tamamen birbirinden farklı olduğu için bunlara ait teknik verilerin de çok iyi
bilinmesi gerekmektedir. Bunlar:
Hızlanma süresi th (sn.), Hızlanma mesafesi Lh ( m.), Frenleme süresi tfh ( sn.),
Hızlanma mesafesi Lfh ( m.), Hızlanma ivmesi ( m / sn² ), Araç kapasitesi ( yolcu / m²) vb.
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İstasyonlar arası mesafeler ve diğer teknik bilgiler

Şehirlerde kurulacak raylı sistem için bir çok fizibilite ve etüt çalışması yapılır.
Örneğin raylı taşımacılığının nereden nereye kadar ( toplam hat uzunluğu ) olacağı, yerleşim
yerlerine göre durakların nerelerde olacağı, duraklar arası mesafeler, dönüşler için kurp
yarıçapları, raylı sistemin çalışacağı yollardaki kesişmeler, duraklardaki bekleme süreleri,
makaslardaki geçiş hızları ve yolun durumuna göre diğer hızlar gibi bir çok bilginin
bilinmesi gerekir.

KIZILAY → BATIKENT YÖNÜ

dak.(80 km/h)

dak.(65 km/h)

metre

KIZILAY - SIHHIYE

01:20

01:26

905

SIHHIYE - ULUS

01:41

01:49

1335

ULUS - KÜLTÜRMERKEZİ

01:14

01:14

808

KÜLTÜRMERKEZİ - AKKÖPRÜ

01:30

01:35

1158

AKKÖPRÜ - İVEDİK

02:01

02:07

1689

İVEDİK - YENİMAHALLE

01:35

01:37

1192

YENİMAHALLE - DEMETEVLER

01:22

01:26

986

DEMETEVLER - HASTANE

01:26

01:24

968

HASTANE - MACUNKÖY

01:45

02:05

1497

MACUNKÖY - OSTİM

02:12

02:30

1875

OSTİM - BATIKENT

02:34

02:35

1700

BATIKENT → KIZILAY YÖNÜ

dak.(80 km/h)

dak.(65 km/h)

metre

BATIKENT - OSTİM

02:05

02:21

1700

OSTİM - MACUNKÖY

02:06

02:23

1875

MACUNKÖY - HASTANE

01:50

02:08

1497

HASTANE - DEMETEVLER

01:17

01:28

968

DEMETEVLER - YENİMAHALLE

01:23

01:30

986

YENİMAHALLE

İVEDİK

01:30

01:36

1192

AKKÖPRÜ

02:05

02:03

1689

01:32

01:35

1158

ULUS

01:13

01:14

808

SIHHIYE

01:41

01:49

1335

01:42

01:53

905

İVEDİK
AKKÖPRÜ

-

-

KÜLTÜRMERKEZİ

KÜLTÜRMERKEZİ
ULUS
SIHHIYE

-

-

KIZILAY

Tablo 1.3 : Ankara metrosu duraklar arası mesafeler

5000 m
Örnek :
A

B
400 m

X
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Araç Kapasitesi (6 yolcu/m2)
Hızlanma İvmesi
Aracın Frenleme İvmesi
Teorik yolcu adedi
Aracın duraklarda durma süresi

: 180 yolcu
: 1 m/sn2
: 1,4 m/sn2
: 3200 adet
: Normal yolcu yüklü duraklarda 20 sn, aşırı yolcu yüklü
duraklarda 40 sn, hat başlarında dönme için 240 sn.
Aracın hatlardaki ortalama hızı : Yol ve trafik durumuna göre değişken olup, örnekte 25
km/h alınmıştır.
A ile X arasında hesabımızı yapalım.
Hızlanma Süresi (th) : Ortalama Hız____ (sn) = 25 km/h = 9.94 m/sn = 6.94 sn.
Hızlanma ivmesi
1m/sn²
1m/sn²
Hızlanma Mesafesi (Lh) : Hız ivmesi * ( Hız süresi )² (m) = 1m/sn²* (6.94 sn)² = 24.08 m.
2
2
Frenleme Süresi (tfh): Ortalama Hız____ (sn)
= 25km/h___ = 6.94m/sn_ = 4.96 sn.
Frenleme ivmesi
1.4m/sn²
1.4m/sn²
Hızlanma Mesafesi (Lfh) : Fren ivmesi * ( Fren süresi )² (m) =1.4m/sn²* (4.96sn)² = 17.22m.
2
2
Ortalama Seyahat (Tort): Ortalama Hız Mesafesi (sn) = (400-24.08-17.22)m = 51.69 sn.
Ortalama Hız
6.94m/sn
T1= th + tfh + Tort + td = 6.94 + 4.96 + 51.69 + 20 = 83.59 sn.

TTop = 853,9 sn

İki kavşakta ort. Bekleme süresi : 150 sn

Son durak dönüş süresi = 240 sn
T gidiş = 853,9+240+150=1243,9 sn

Tam dolaşım süresi= 1243,9*2=2487,8 sn

Sefer aralığı : 3600*Araç kapasitesi (sn) = 3600*180 = 205.5 sn.
Teorik yolcu yükü
320
Araç Sayısı : Teo.Yolcu Ad.* Tam Dolaşım Süresi (Adet) = 3200*2487.8 = 13 Adet.
Araç Kapasitesi*3600
180*3600
Bakım onarım oranı : % 20 (Değişebilir)
Gerekli Araç Sayısı : Araç sayısı + Araç sayısı*0,2 = 13/0.8 = 17 Adet.
Yukarıdaki örnek hesaplamada olduğu gibi raylı sistem taşımacılığı yapan belediyeler
tren tarifelerini hazırlarlar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Orer grafiği çizmek için aşağıdaki işlem basamaklarını yapınız.
İşlem Basamakları



Tavır ve Öneriler

Orer çizimlerinde tren
ilişkilerini göz önünde
bulundurunuz.

Orerin tespitini yapınız.

 Trenin cinsini belirleyiniz.
 Orer grafiğine tren çiziniz.


Tren duyurularında ilgilileri
zamanında haberdar ediniz.

 Orere çizdiğiniz tren için seyir cetvelini
düzenleyiniz.


Etkin ve verimli
işletmeciliği sağlayınız.

 Trenleri sefere koyunuz.

Müşteri beklentilerini
dikkate alınız.

 Trenleri seferden kaldırınız.
 Sefere konan ve kaldırılan trenleri ilgililere
duyurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


Bu faaliyet kapsamında hangi bilgiler kazandığınızı aşağıdaki soruları
cevaplandırarak belirleyiniz.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi tren sınıflandırma sistemine girmez?
A) Orer bakımından
B) Sefere konma şekli bakımından
C) Gördükleri iş bakımından
D) Hız bakımından
2. Aşağıdakilerden hangisi tren oreri hazırlık çalışmalarından değildir?
A) İstasyonlarda yapılan toplantı
B) Bölge müdürlüklerinde yapılan toplantı
C) Hareket Dairesinde yapılan toplantı D) Genel müdürlükte yapılan toplantı
3. Orer yapımında esas alınan süre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nazari seyir süresi
B) Doğal seyir süresi
C) En az seyir süresi
D) Ortalama seyir süresi
4. Orer grafiğinde bulunan bilgilerde aşağıdakilerden hangisi olmaz ?
A) Orerin cinsi
B) Başlık
C) Hat boyuna ait faydalı bilgiler
D) Orer ağı
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5. (……)Trenler; yolcu, yük ve hizmet trenleri olmak üzere üç sınıfa ayrılır.

6. (……)Trenlerin trafiği ile ilgili bilgilerin yer aldığı grafik, kalkış-varış tarifeleri,
broşür, ilan, afiş ve yolcu rehberlerinin tümüne orer denir.
7. (…....…)V buluşma yapan trenler; tek hatlarda karşılıklı yönlerden gelip her biri
diğerinin geçtiği yoldan ileriye devam edecek trenlerdir.
8. (……)Orer grafiğinde istasyondan durmadan geçen trenlerin varış dakikaları
yazılmaz. Kalkış saatinin yazılmasına mahsus olan dar açıya geçiş saati yazılır.

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 “KONTROL LİSTESİ”ne geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Trenin çalışacağı bölgeye göre orerin tespitini yaptınız mı?

Evet

Hayır

2. Trenin cinsini ve trene vereceğiniz numarayı belirlediniz
mi?
3. İstasyonlar arası doğal seyir süresini gösteren tarifeyi
okuyabildiniz mi ?
4. Diğer trenler ile ilişkisini de düşünerek grafiğe tren
çizebildiniz mi?
5. Grafiğe çizdiğiniz bu tren için seyir cetveli düzenlediniz
mi?
6. Grafiğe çizdiğiniz bu treni sefere koyabildiniz mi?
7. Grafikte seferden kaldırılacak olan tren var ise, bu treni
seferden kaldırabildiniz mi?
8. Sefere konan veya seferden kaldırılan trenleri zamanında
ilgililere duyurdunuz mu ?

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti sonucunda yük ve yolcu verilerine göre işletme planlaması
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yaşadığınız yerdeki raylı sistem istasyonuna giderek, yük ve yolcu telgraflarını
nasıl alıp gönderdiklerini öğrenip, daha sonra bu telgraflarla ne yapıldığını
araştırınız.



Ülkemizdeki çeken ve çekilen araç ihtiyacının nasıl karşılandığını araştırınız.

2. YÜK VE YOLCU VERİLERİNE GÖRE
İŞLETME PLANMASI YAPMAK
2.1. Günlük Vagon Durumu
2.1.1. Yük Vagonu Durumu
İşyerleri GVD telgraflarında; işyeri sınırları içinde bulunan Ambar,(Lojistik)
Müdürlükleri/ Şeflikleri, Depo, Sundurma, Vagon Servis Şeflik ve Müdürlükleri, Mağaza,
Teslim Alma-Yollama, Ana İkmal Merkezi Müdürlükleri, Vagon Bakım-Onarım, Lokomotif
Bakım ve Yol Atölyeleri, İltisak Hatları, Balast Ocakları, Limanlar, Bağlı Ortaklıklar ve
benzeri yerlerdeki mevcut vagonlar ile muşambaların tek tek sayılmasıyla tespit edilen
bilgiler bulunur.
Lojistik Müdürlükleri, Gar, İstasyon ve Ambarlar kendi işyerlerinde bulunan tüm
vagon ve donanım araçlarını ve GVD telgrafına esas olacak bilgileri (ihtiyaç, borç, dolmakta,
boşalmakta, dolan, boşalan, düşünceler) GVD normuna uygun şekilde saat 15.00 durumuna
göre hazırlayarak en geç saat 15.15’de GVD ilgilisine verir.
Vagon tamiri yapan TCDD işyerleri, kendilerinde ve bağlı ortaklıklarda bulunan
tamirlik vagonlarla ilgili bilgileri, GVD telgraflarının yazılmasına esas teşkil edecek şekilde
vagon tipleri itibariyle saat 15.00 durumuna göre hazırlayarak en geç saat 15.15’de yazılı
olarak bulundukları yerin istasyonuna bildirir. Bilgiler hazırlanırken, bir gün önce verilmiş
bilgilerden sonraki tüm bilgiler dikkate alınır. Diğer şahıslara ait vagonlarla idari hizmet
vagonları da aynı şekilde ayrıca belirtilir.
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İşyerleri her gün saat 15.00 durumuna göre hazırladıkları GVD telgraflarını, doğrudan
veya aracı merkezler aracılığıyla en geç saat l6.00’da Repartisyon Bürosunda olacak şekilde
yazar.
Vagon sayımının sağlıklı olması için Lojistik Şef ve Müdürlükleri, Şube Şefliği,
Vagon Bakım Onarım Atölyesi, Fabrika ve benzeri yerler kendi sahalarında bulunan
vagonların tam listesini her hafta pazartesi günü en geç saat 10:00’a kadar istasyon
yetkilisine vermek zorundadırlar.
Aşağıda bazılarının isimleri belirtilen işyerlerinde vagon mevcudu defteri tutulur.
İşyerlerinin GVD telgrafına esas olacak vagon mevcudu bu defterden bulunur.
Arifiye
Derince
Kütahya
Eskişehir
Tavşanlı
Halkalı
Tunçbilek
Haydarpaşa
İstanbul
Kapıkule

Boğazköprü
Çankırı

Alsancak
Balikesir

Çetinkaya
Demirdağ

Diyarbakır
Elazığ

Adana
Afyon
Fevzipaşa

Çatalağzı

Bandırma

Divriği

Hekimhan

Gaziantep

Irmak

Denizli

Erzincan

Kapıköy

İskenderun

Karabük
Kayseri
Marşandiz
Ülkü
Yeşilhisar
Yerköy
Zonguldak

Manisa
Soma

Erzurum
Kars
Samsun
Sivas

Malatya
Tatvan
Van
Yolçatı

Konya
Mersin
Narlı
Ulukışla
Yakacık
Yenice

Vagon ve tren takip projesi kapsamında bilgisayar bulunan işyerlerinde vagon mevcut
defteri tutulmasına gerek yoktur.
Bölge Müdürlükleri bölgesindeki sayding, memurlu durak, taş ocağı, balast ocağı,
iltisak hattı gibi yerlerdeki vagonların hangi istasyonun GVD telgrafında belirtileceğini tespit
edilerek bir emirle ilgili işyerlerine bildirir. Söz konusu işyerlerince bu yerlerin GVD
durumu, kendi GVD telgraflarının sonunda ayrıca belirtilir.
Örnek :
…………….. GAR ( kod no )
Mevcut : 96 Gb, 1 E, 1 Ea, , 8 Sg, 2 Sp
Tamirde : 6 Gb
Yedek : 2 Sp
YÜK : 1
2
1
3
87

Ea
Sg
E
Gb
Gb

Demir
"
"
Yulaf
Boş

…./…./…..

006211
"
"
001031
--

KARS
"
"
"
KAYSERİ
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G.V.D.

4594
"
"
"
2579

77 TON
146 "
36 "
118 "
1305 "

BOŞALMAKTA : 6 Sg Demir 006211
DOLAN
: 1 Gb Konserve 501801
BOŞALAN
: 1 Gb Kepek 002221

MALATYA

5976

6 TON
25 TON

2.1.2. Yolcu Vagonu Durumu
Her orer değişiminde Bölge Müdürlükleri, kendi bölgesi dahilinde teşkil edilecek her
trene verilecek vagon adetlerine göre gerekli vagon sayısını tespit eder ve bunu mevcut
vagon adedi ile karşılaştırmalı bir cetvel halinde Ticaret Dairesine bildirir. Ticaret Dairesi,
bu cetvelleri kontrol ederek dengeli bir vagon dağılımı yapar ve yedek vagon adetlerini
belirler.
Genel Müdürlükçe çalıştırılmasına karar verilen ve teşkili belirlenen yolcu treninin
karşılıklı çalışmalarına göre, dizi sayıları ve bunlara bağlı olarak bulunması gereken vagon
sayısı tespit edilir. Ayrıca teşkili ve dizi sayısı belirlenen her tren için, tamir ve bakım
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yedek vagon sayısı belirlenir.
Yeni temin edilecek vagonların adet ve tiplerini Ticaret ve Cer Dairesi yetkilileri
birlikte tespit ederler. Parktaki vagon adedi, vagonun ütilizasyonu ve kapasitesinin yanı sıra
boş bekleme saatleri de dikkate alınarak, esas vagon adedinin % 10 yedeği ve % 15 tamir
yedeği dikkate alınarak hesaplanır. Vagonların temin, bakım masrafları ve amortisman
giderleri dikkate alınarak ölü kapasite oluşumuna izin verilmez.
Parkta mevcut her vagon için Cer Dairesince bir kartele tutulur. Kartele de vagonun
bütün özelliklerinin yanı sıra yapılan tamirler ile vagon üzerinde gerçekleştirilen
değişiklikler gösterilir.
Trenlerin ekonomik kullanılması amacıyla yolcu durumuna göre trenlerin tarife
tonajlarını geçmemek kaydıyla trenlere vagon ilave edilmesi veya çıkarılmasından Gar
Müdürlüğü, tamir ve bakımının muntazam yaptırılmamasından Vagon Bakım Onarım Atölye
Müdürlüğü ve Elektrik İşleri Müdürlüğü sorumludur.
Revizyon ve büyük arıza tamirlerinde servisten alınacak vagonların numaraları, Vagon
Bakım Onarım Atölye Müdürlüğünce bir hafta önceden, bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne
bildirilir. İlgili Bölge Müdürlüğü vagonun durumunu Cer ve Ticaret Dairesine bildirir. Cer
Dairesi, vagonun hangi tamirinin nerede yaptırılacağını tespit ederek, ilgili Bölge
Müdürlüğüne bildirir.
2.1.2.1. Yolcu Vagonlarının Kontrolü
Trenin çıktığı ilk istasyon ve trene vagon ilavesi yapan istasyon tarafından sevk edilen
trenlerin teşkilatındaki vagonların tip, numara ve adetlerini gösteren teşkilat telgrafları ilgili
Bölge Müdürlüklerine ve trenin güzergahındaki teşkilat garlarına yazılır.
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İstasyon ve garlar, banliyö, furgon bölmeli banliyö, pulman, personel bölmeli pulman,
furgon bölmeli pulman özürlü vagonu, kompartımanlı, yataklı, bar bölmeli yataklı, kuşetli,
yemekli, salon, furgon, kargo, ısıtma vagonu ve otomobil taşımalarına mahsus vagonların
dağıtılması ve kullanılması ile ilgili ve kendisine tahsis edilen veya geçici verilen vagonların
faal, yedek, tamir durumlarını her ayın birinci günü saat 11:00 de (tablo 2.1’e uygun olarak
düzenler) Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Bölge Müdürlüğüne gönderir/bildirir.

Tablo 2.1: Yolcu vagonları, furgonları ve otomobil taşımalarına mahsus furgonların
durumu

Vagon Bakım Onarım Atölye Müdürlükleri ve Vagon Servis Şeflikleri ile Gar
Müdürlükleri kendi parklarından alınan vagon numaraları ile parklarına verilen vagon
numaralarını ve tiplerini her gün bir deftere kaydeder. Bu kayıtta vagonun trenden alınma
nedeni, verileceği tren ve verilme sebebi belirtilir.
Her istasyon kendilerinde mevcut bulunan banliyö, furgon bölmeli banliyö, pulman,
personel bölmeli pulman, furgon bölmeli pulman özürlü vagonu, kompartımanlı, yataklı, bar
bölmeli yataklı, kuşetli, yemekli, salon, furgon, kargo, ısıtma vagonu ve otomobil
taşımalarına mahsus vagonların durumunu her gün saat 11.00 de Ticaret Dairesi Başkanlığı
ve Bölge Müdürlüğüne bir telgraf ile bildirir. Yazdıkları telgrafta vagonların tip, numara,
yedek, tamirde, tamir bekler, tamire sevk bekler durumlarını açıkça belirteceklerdir. Bu
telgrafların eksiksiz olarak ve zamanında yazılmasından İstasyon ve Gar Şeflikleri ile Gar
Müdürlükleri sorumludurlar.
Haydarpaşa, İstanbul, Eskişehir, Adapazarı, Arifiye, Ankara, Marşandiz, Zonguldak,
Karabük, Basmane, Alsancak, Balıkesir Bandırma, Manisa, Denizli, Sivas, Samsun,
Erzincan, Erzurum, Kars, Malatya, Elazığ, Van, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Mersin,
İskenderun, Konya, Afyon Ali Çetinkaya gar müdürlükleri ve Mithatpaşa istasyon şefliği
kendilerinde yedek, emirde, atölye tamirinde, atölye tamiri bekleyen, bağlı ortaklığa tamire
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verilen, bağlı ortaklıktan tamirden alınan veya başka bir istasyon ve gara gönderilecek vagon
mevcut olmasa bile; hanelerin karşısına “yoktur” yazılarak saat 11:00 de faksı olan işyerleri
tablo 2.2.’ye göre, diğer işyerleri ise aşağıdaki telgraf örneğine göre düzenleyerek ilgili
yerlere bildirir.

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
GAR YOLCU VAGON DURUM ÇİZELGESİ

KOMP.

TOPLAM MEVCUT

BAĞLI
ORTAKLIĞA SEVK
BEKLEYEN

ATELYE TAMİRİ
BEKLEYEN

ATELYE
TAMİRİNDE

YEDEK

BANLİYÖ

EMİRDE

VAGON TİPLERİ

YEDEK

…/…./ 2007
VAGON NUMARALARI

A-Ban
A-Kom
AB

PULMAN

WSP-68

Ac-48

YATAKLI

WLAB

YEMEKLİ

WSPR-24

SALON

S

FURGON

D

KARGO

K
BAĞLI
ATELYE
ORTAKLIĞA
TAMİRİ
SEVK
BEKLEYEN
BEKLEYEN

WSPDm-45
KUŞET

TOPLAM

TEL .NO : ........................................

GAR MÜDÜRÜ

Tablo 2.2: Günlük yolcu vagon durumu
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Telgraf örneği:

TARİH: ….. / ….. / 200
TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
GÜNLÜK YOLCU VAGON DURUMU

1- MEVCUT :
2- YEDEK :
3- EMİRDE :
4- ATELYE TAMİRİNDE :
5- ATELYE TAMİRİ BEKLEYEN :
6- BAĞLI ORTAKLIĞA SEVK BEKLEYEN:
7- BAĞLI ORTAKLIĞA TAMİRE VERİLEN:
8- BAĞLI ORTAKLIKTAN TAMİRDEN ALINAN:
NOT: 7. ve 8. maddeler yalnız Mithatpaşa istasyonunca dikkate alınacaktır.
TEL. NO :
İMZA
Ticaret Dairesi Başkanlığı ve Bölge Müdürlükleri alınan bilgiler doğrultusunda
trenlerin tarife teşkilatı ile, vagonların yerinde kullanılıp, kullanılmadığını kontrol eder.
Mevzuat hükümlerine göre çalıştırılmasını sağlar.
2.1.2.2. Ticaret Dairesi Başkanının Görevi
Ticaret Dairesi Başkanı, görev talimatı ve genel emir hükümleri dahilinde; aşağıda
belirtilen konularda görevli ve yetkilidir.


Bütün yolcu vagonlarının güvenli verimli ve ekonomik olarak kullanılmalarını
sağlar her türlü önlemi alır.



Yolcu vagonları ihtiyaç ve taleplerini değerlendirir, dağıtımı ile denetlenmesini
sağlar.



Özel tren ve özel vagon taleplerini değerlendirir, gerçekleştirilmesini sağlar.



Yolcu vagonlarının park yerlerini ihtiyaç halinde daimi veya geçici olarak
değiştirir, bu genel emir hükümlerine uygun olarak kullanır.

2.1.2.3. Bölge Müdürlerinin Görevi
Bölge Müdürü, genel emir hükümlerine göre; aşağıda belirtilen konularda görevli ve
yetkilidir.


Mıntıkası dahilinde park edilen yolcu vagonlarının verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlar.



Bu amaçla garlarda gerekli incelemeyi yaparak vagonların verilen emirlere
uygun kullanılıp, kullanılmadıklarını kontrol eder.
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Gereksiz çekim giderlerini önlemek üzere, trenlerdeki vagonların ütilizasyonunu
izler ve trenin vagon adedini yolcu ütilizasyonunu dikkate alarak belirler, boş
vagon seferlerini önler.



Yolcu vagonlarının trenlere uygun olarak verilip verilmediğini ve her hizmet
biriminin bu emirdeki görevlerini yapıp yapmadığını kontrol eder.



Trafiğin sıkışık olduğu aylarda Ticaret Dairesi ile iletişim kurarak, durumu
birlikte gözden geçirir.



Her orer devresinde vagonların döngüsüne uygun olarak çalışma verimlerini
belirler.

2.2. Yük Telgrafları
Bilindiği üzere ülkemizde demiryolları olarak yedi adet Bölge Müdürlüğü vardır. Bu
Bölge Müdürlükleri doğrudan TCDD Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. Demiryolları Bölge
Müdürlükleri bünyesinde, Bölge Repartisyon Bürosu, Trafik Kontrol Merkezi, İstasyonlar,
Lojistik Müdürlüğü ve bir çok birim bulunmaktadır.
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1.
Bölge

2.
Bölge

3.
Bölge

4.
Bölge

5.
Bölge

6.
Bölge

7.
Bölge

Resim 2.1: Bölge müdürlükleri

Bölgedeki gar ve istasyonlar, kendilerine ait
bir gün sonra gönderilmeye hazır olacak tahmini
yük durumunu, bir telgrafla saat 14.00 ila 16.00’ya
kadar Bölge Repartisyon bürosuna bildirir. Bu
telgrafta taşımaya hazır yüklerin, hangi yöne?, ne
miktarda?, dolu ve boş hazır yük ile saat 17.00 a
kadar dolacak ve gönderilmeye hazır olacak
tahmini yük durumu bilgileri bulunur. Ayrıca bu
istasyonlar takoz, muşamba ve zincir gibi malzeme
ihtiyaçlarını veya fazla olan malzemeleri de aynı
telgrafın düşünceler bölümünde belirtirler.

50

İstasyonlar

Bölge
Repartisyon
Bürosu

Resim 2.2: İstasyonların yük
durumunun tespiti

Bölge Repartisyon büroları kendi bölgesine bağlı olan istasyon ve garlardan aldıkları
yük durumu bilgilerinin hepsini toplayarak, bölgenin yük durumunu tespit eder. Daha sonra
bu bilgileri Merkez Repartisyon bürosuna bildirir. Merkez Repartisyon bürosu tüm
bölgelerdeki dolu-boş vagon adedini ve tipini, yük durumunu, takoz, zincir ve muşamba
ihtiyaçlarını belirleyerek, ülke çapında Bölge Müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
Bölge Repartisyon Büroları

Merkez Repartisyon Bürosu
Resim 2.3: Bölgelerdeki yük durumu ve koordinasyon

Bölge Müdürlüğünde bulunan Trafik Kontrol Merkezi, ertesi gün saat 06:00 da kendi
bölgesine bağlı istasyonlardan, bir gün önce Bölge Repartisyon bürosuna telgrafla
gönderdikleri taşımaya hazır, tam belli olan yük durumunu telefon ile öğrenerek teyit eder.
Örnek :
………… GAR / İSTASYON adı ( kodu ) SAAT : 06:00

TARİH : …. / …. / …..

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE ( ANKARA / SİVAS / MALATYA / ADANA / HAREKET
, TESİSLER DAİRE BAŞKANLIKLARINA ANKARA
Bugün …./…./…. Tarihinde saat 07:00 itibariyle yük durumudur.
126 FAS
20 FAS

CEVHER
CEVHER

YAKACIK
ÜLKÜ

7584 TON
1600 TON

YEDEK: 47 FAS BOŞ (YAKACIK), 125 FAS BOŞ (ÜLKÜ)
ATÖLYE TAMİRİ : 76 adet FAS tipinde vagon
FABRİKA TAMİRİ : 40 adet FAS tipinde vagon
TELGRAF NO: ……………………………….

SİVAS ( kodu )
Yetkili kişi
Ünvanı

Bu örnekten ….. saat , …./…./…. tarihinde ve ………. gar veya istasyona ait
anlaşılacak olan yük durumu şöyledir : 126 adet FAS tipindeki cevher vagonu ile Yakacık
istasyonuna 7584 ton ve 20 adet yine aynı tip vagon ile Ülkü istasyonuna 1600 ton yük
gidecektir. Yedekte FAS tipinde, 47 adet Yakacık ve 20 adette Ülkü istasyonunda boş vagon
bulunmaktadır. FAS tipindeki vagonlardan atölye tamiri için 76 adet ve fabrika tamiri için de
40 adet vagon Sivas’ ta bulunmaktadır.
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bölgeye bağlı bütün istasyon ve garlardan, Trafik
Kontrol Merkezince toplanıp teyit edilen bilgiler doğrultusunda, saat 10:00 da Bölge
Müdürlüğü’nde trafik toplantısı yapılır. Toplantıya Bölge Müdürü’nün başkanlığında Cer
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müdürü, Ticaret müdürü, Hareket müdürü, Tesisler müdürü veya bunların yetkili kılacağı
müdür yardımcıları, Repartisyon büro şefi ve Trafik baş kontrolörü birlikte katılırlar.
Toplantıda bölge dahilinde mevcut yükün ne şekilde taşınacağı, Cer müdürlüğünden
alınacak makine miktarı da dikkate alınarak hesaplanır ve günlük tren planlanması
gerçekleştirilir. Yapılan bu planlama bilgileri bir tablo şeklinde (Tablo 2.3.) telgraf,
faks,veya bilgisayarla Hareket ve Tesisler Dairesi Başkanlıklarına bildirir.
Tablo 2.3: Bölge yük durumu
T.C.D.D. HAREKET DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA YÜK DURUMU
BÖLGE
: 4. BÖLGE
TARİH ARALIĞI : 15/…/…. – 15/…/....
İSTASYON
Demirdağ
Sivas
Divriği
Erzincan
Erzurum
Yapı
Kangal
G.TOPLAM

SİVAS

MALATYA
9300
3415
463

KAYSERİ

KARS

SAMSUN

2300

145
334

479

ERZURUM

594
1625

13178

1400
1680
5380

1625

594

0

TOPLAM

TON
11600
3415
463
739
1959
1400
1680
21256

2.3. İstasyonların Vagon Girdi – Çıktı Defteri
Ara istasyonlarda bırakılan veya bu istasyonlardan trenlere verilen vagonlar, yolcu
arabaları ve furgonları, yük vagonu verilemeyen trenlere zorunlu olarak verilen yük
vagonları, iş trenlerindeki vagonlar, trafik cetveli değiştirmeden devam ettiği teşkilat
istasyonlarında bırakılacak veya bu istasyonlardan verilecek olan vagonlar ve furgonlar için
vagon girdi-çıktı defteri kullanılır.
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Resim 2.4: Ara istasyonlarda bırakılan ve bu istasyonlardan trenlere verilen vagonlar

2.4. Müşteri Talepleri
2.4.1. Yük Vagonları İçin Taşıma Talebi ve Bu Talebi Karşılayacak Araçların
Tespiti
Demiryoluna yönelik yük taşıma talebi, GSMH (gayri safi milli hasıla) ile ulaştırma
sektör¸ arasındaki ilişkiden hareketle hesaplanmaktadır. Bunun i ç i n taşınan mal
grubunun ilgili olduğu sektörün sektör bazındaki büyüme oranı esas alınır ve bunun
yüzde 60'ı ulaşım sektöründe büyüme hızı olarak kabul edilir.
Demiryolu ile yük taşımaları genel olarak, yaklaşık yüzde 64'ü sanayi, yüzde 22'si
hizmet ve yüzde 14'ü tarım sektör¸ mallarını kapsar. Tarım ve sanayi için ulaşım sektörüne
etkisi yüzde 60, hizmet sektör¸için yüzde 55 alınır.
Yıllık taşıma planlarında yük vagonu talep projeksiyonu taşınan eşya cinsi
bazında yapılır. Benzer fiziksel özellikteki eşyalar gruplandırılarak aynı tip vagonla
taşınması planlanır. Vagon çeşitlemesinde azlık, sadelik ve standardizasyon, işletmede
vagon tahsis planlamasında esneklik sağlanmıştır.
Taşınan eşya grubu ve gereken vagon cinsi aşağıda belirtilmiştir.
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Vagon Cinsi

Taşınan Eşya Gurubu



Cevher vagonu
.……………. Demir cevheri
( Otomatik boşaltmalı )
Linyit ( 6 ay )
Fa, Fd, Fad, Fas, Fals
Kok, maden kömürü, Krom cevheri



Bunkerli vagon
Uadgs

…………….. Hububat ( 3 ay )
Manyezit, Çimento



Kapalı vagon
G, Ga
(Standart ve özel tip )

…………….. Şeker, gübre, tütün,
Gıda maddeleri, canlı hayvan ( 6 ay ),
Çimento ( torba ), diğer taşımalar ( % 60)



Açık vagon
E, Ea

……………… Şeker pancarı ( 3 ay ), Küspe ( 6 ay ),
Kereste, inşaat malzemeleri,
Diğer taşımalar ( % 30 )



Platform vagonları
K, S, Sa, R, U

…………… . Ziraat aletleri ( 6 ay ), işlenmemiş demir,
Ulusalar arası taşımalar (% 60’nin % 80’i),
Diğer taşımalar ( % 10 )



Sarnıç vagonu
Z, Za

……………… Hafif petrol ürünleri ( 12 ay )

Vagon sayısı hesabında rotasyon süresi önemlidir. Yüksek olan rotasyon sürelerinde
plan döneminde yüzde 25 azalma / iyileşme öngörülmüştür.
Yıllık vagon çalışma gün sayısı 300 gün olarak dikkate alınmıştır.
İşletmenin 40 yıl ekonomik ömrünü dolduran yük vagonlarını yıllar itibariyle ıskat
edeceği planlanmıştır.
Demiryolu kuruluşları arasında yük vagonlarının değişimi ve kullanılmasına ilişkin
anlaşmaya (RIV 2000) göre yük vagonlarının mali değerinin hesabında yıllık % 4
amortisman ve maksimum değerin % 80’ nin düşülebileceği varsayılmıştır.
Bu çalışmada; TCDD Genel Müdürlüğü Hareket Dairesi’nce hazırlanan tablodan
yararlanılmıştır.
TCDD Hareket Dairesi’nce hazırlanan çalışmada 2006 – 2013 İş Planı’nda yıllık
3.5’ luk yük talep tahmini artışı öngörülmüştür. Yük talep tahmini, yük vagonu ıskatı,
tamirlik vagon sayısı, yedek vagon durumu, yük vagonu rotasyonu ve yük vagonu
mevcudu dikkate alınmıştır.
Ayrıca Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC), Avrupa Demiryolları Ortaklığı
(ECFE), Uluslararası Kamu Taşımaları Birliği (UITP) ve Avrupa Demiryolu Endüstrileri
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Birliği’in (UIFE) ortak kararında, 2020 yılında demiryollarının pazar payının yükte %15’in
üzerine çıkacağı planlanmış; bu bağlamda bu yükler için gerekli yük vagonlarının
tamamlanması / yenilenmesi gerekliliği göz ardı edilmemiştir. (Örneğin blok trenler ile
çimento taşınmasına ağırlık verilmesi ve buna paralel olarak da bunkerli (Ug ) vagonların
sayısının artması planlanmış; 2009 yılına 120 adet bunkerli vagon üretimi konmuştur.)
Tablo 2.4: 2006-2013 yılları arasında TCDD yük vagon ihtiyaç tablosu

(Kb,R,R

SARNIÇ
( Z, Za )

PLATFOR
M

AÇIK
( E, Ea )

KAPALI
( G,Ga,
Habbinss

BUNKER
Lİ ( Ug )

CEVHER
( Fal, Fas
)

Mevcut Hatlar İçin Yük Vagonu Sayısı
YILLAR →

2006

2007

2007

2009

2010

2011

2012

2013

Talep (Bin)
Kullanılabilir vagon(*)
Gereken vagon sayısı
Yük vagon ihtiyacı
Vagon imali
Talep ( 10³ )
Kullanılabilir vagon(*)
Gereken vagon sayısı
Yük vagon ihtiyacı
Vagon imali
Talep ( 10³ )
Kullanılabilir vagon(*)
Gereken vagon sayısı
Yük vagon ihtiyacı
Vagon imali
Talep ( 10³ )
Kullanılabilir vagon(*)
Gereken vagon sayısı
Yük vagon ihtiyacı
Vagon imali
Talep ( 10³ )
Kullanılabilir vagon(*)
Gereken vagon sayısı
Yük vagon ihtiyacı
Vagon imali
Talep ( 10³ )
Kullanılabilir vagon(*)
Gereken vagon sayısı
Yük vagon ihtiyacı
Vagon imali

10.890
3.671
3.910
239
0
257
283
326
43
0
2.369
3.830
4.014
185
400
1.502
2.227
2.395
168
0
3.048
3.762
4.102
340
400
630
623
767
143
200

10.944
3.820
3.820
0
0
259
281
319
38
0
2.381
3.879
3.982
104
0
1.510
2.278
2.340
62
200
3.068
3.971
4.013
0
400
635
713
751
38
200

11.579
3.783
3.224
0
0
281
280
276
0
0
2.571
3.730
3.430
0
0
1.626
2.244
2.004
0
100
3.344
3.962
3.431
0
250
698
724
659
0
175

11.927
3.740
3.214
0
0
295
278
280
2
120
2.623
3.669
3.387
0
0
1.677
2.117
1.990
63
200
3.442
3.706
3.478
5
0
732
712
669
0
0

12.275
3.698
3.202
0
0
313
390
297
0
0
2.702
3.632
3.378
0
200
1.726
2.125
1.984
36
0
3.533
3.676
3.458
4
195
751
665
665
0
0

12.643
3.698
3.193
0
0
332
388
315
0
0
2.783
3.476
3.368
0
0
1.778
1.883
1.978
96
90
3.632
3.679
3.443
0
0
774
657
663
6
0

13.022
3.698
3.184
0
0
352
386
334
0
0
2.866
3.476
3.359
0
0
1.831
1.815
1.973
158
90
3.733
3.679
3.428
0
0
797
647
661
14
15

13.413
3.698
3.174
0
0
372
384
353
0
0
2.952
3.476
3.349
0
0
1.886
1.950
1.968
18
90
3.838
3.679
3.414
0
0
821
630
659
29
15

Vagon tip ve adetlerinde müşteri tercihine, talep durumuna ve günün koşullarına göre
değişiklik yapılabilir.
Talep tahmininde ve vagon parkında 3. şahıs vagonları dikkate alınmamıştır.
Vagon gruplamaları nedeniyle; gruptaki bazı vagonlara ihtiyaç olmasına rağmen, bazı
vagonların fazlalığı nedeniyle ihtiyaç gözükmemekte olup, bu durumda olan vagonların
ihtiyaçları da dikkate alınarak tabloda ayarlama yapılmıştır. (Özellikle platform vagonlarda)
(*) : Kullanılabilir vagon hesabında; tamirlik, yedek, imal, ıskat, ütilizasyon durumu
dikkate alınmıştır.
Yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplanan 2013 yılı plan dönemini de içeren 20062013 yılları TCDD yük vagon talebi Tablo 2.4'te verilmiştir. Sonuç olarak; 2006-2013
döneminde; 239 adet cevher vagonu, 43 adet bunrkerli vagon, 185 adet kapalı vagon, 168
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adet açık vagon, 340 adet platform vagonu ve 143 adet sarnıç vagonu olmak üzere toplam
1118 adet yük vagonunun parka ilavesi gerekecektir.

2.4.2. Yolcu Vagonları İçin Taşıma Talebini Karşılayacak Araçların Tespiti
2000–2004 yılları arasında taşınan ana hat ve bölgesel hatlardaki yolcu taşımalarında,
yıllar arasında dalgalanmalar olmasına rağmen ortalama yüzde 2’lik bir artış gerçekleşmiştir.
TCDD yolcu taşımacılığında her yıl, artış sağlanmasını ve müşteri memnuniyetinin
artırılmasını hedeflemektedir. Bu da kesintisiz, güvenilir, hızlı, modern teknoloji ürünü
çeken-çekilen araçların kullanımı ile mümkündür. Yolcu vagonları için taşıma talebini
karşılayacak araçların tespiti ile ilgili hesaplamalarda; Ulaştırma Ana Planı Stratejisindeki
tespitler, karayollarında kapasite sorununun yaşandığı kesimlerde demiryollarına trafik
aktarılması olanakları ve bu hatlara ek seferler konabileceği dikkate alınır. Bu hatların yanı
sıra AB yüksek hızlı demiryolu ağı ile bütünleşmeyi sağlayacak olan ve 2006 yılı TCDD
yatırım programında yer alan Ankara – İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattı ile AnkaraKonya hızlı tren hattının ivedilikle tamamlanacağını; Tekirdağ- Muratlı; Ankara-Sivas;
Ankara-Afyon-İzmir hattı için DLH’ca yaptırılan uygulama projelerinin hızla hayatiyete
geçirileceği varsayılmıştır.
Gelişmişliğin kıstasını boşa harcanan zamanın azlığı ve ekonomiklik olarak
tanımlayan ülkelerde olduğu gibi, gerek işletmecilik maliyetlerinin minimize edilmesini
gerek yolcu konforuna yönelik hizmetlerin daha kolay sunulabilmesini ve gerekse de
yolcu ihtiyacına uygun modüler tasarım / tren teşkilini ve sürati dikkate alarak; TCDD
öncelikle yeni servise koyacağı trenler, devamında da daha ekonomik olacağını
düşündüğü hatlar için tren+vagon düşüncesi yerine EMU/DMU gibi tren setlerini tercih
etmiştir.
Modern demiryolu işletmeciliği yapan ülkelerin yolcu taşıma stratejisi olarak
kabul edilen EMU/DMU gibi tren setlerinin TCDD hatlarında da yaygın olarak
kullanılabilmesi için bağlı ortaklıklar nezrinde çalışmalara başlanmıştır. DMU/EMU
tren setlerinin devreye girmesiyle yolcu taşımacılığında kullanılan yüksek güçlü
lokomotifler yük taşımacılığına kaydırılacaktır.
Bu kapsamda, 2006-2013 yılları arasında yolcu konforu ile hizmet kalitesinde
gerçekleştirilecek iyileşmelerle yolcu sayısında % 3’lük artış öngörülmüş; elde edilen
büyümeyi karşılayabilmek amacıyla; 2005 yılı itibari ile mevcut ana hat ve bölgesel
hatlarda çalıştırılan toplam 160 adet trene her yıl için ilave beş tren servise konulmuştur.
Bu hesaplamalar yapılır iken; TCDD filosunda gözüken ancak büyük çoğunluğu
teknik ve ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları nedeniyle faal oranları düşük, arıza
sıklığı fazla, işletme ve bakım masrafları yüksek, müşteri memnuniyeti / taleplerini
karşılamayan ikinci sınıf ve kompartımanlı vagonların 2006-2015 yılları içerisinde
peyderpey servisten çekileceği varsayılmıştır. TCDD, halen filosunda gözüken ikinci sınıf
ve kompartımanlı vagonlar ile zorunlu hallerde ilave tren taleplerini ve kısa hatlarda
banliyö hizmetini karşılamaktadır.
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Yine bu hesaplamalar yapılır iken; daha önceki yılların gecikmiş ihtiyacı olan
çeşitli tipteki 30 adet TVS 2000 tipi yolcu vagonunun yatırım programı’na alınması
sağlanmıştır. Bu vagonların tamamlanılmasından sonra demiryolu taşıtları imalat ve
onarımında faaliyet gösteren kuruluşlar üretim akışını DMU/EMU tren setlerine göre
yapılandıracaktır.
Ayrıca yolcu taşımasında
Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas daki
Yüksek Hızlı Tren Hatlarının 2007-2010 yılları arasında tamamlanacağı planlandığından
bu hatlara yeni tren seferleri konacağı varsayılmış ve bu hatlardaki yolcu talebini
karşılayacak araçlar tespit edilmiştir.
Tablo 2.5: Mevcut hatlar için yolcu araç sayısı
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012

2013

Mevcut Vagon Sayısı

955

966

934

946

987

1033

1053

1087

Iskat

69

13

128

60

39

34

60

52

1037

1058

1014

1027

1037

1053

1067

1087

30

-

-

-

-

-

-

-

-

30(*)

96 (**)

69 (*)

80 (*)

80 (*)

80 (*)

86 (*)

Gereken park mevcudu
Lüks yolcu vagonu
Üretimi/Temini
EMU/DMU
Üretimi/Temini
Kaynak: TCDD

(*)Temin edilecek tren setleri yolcu talebine/tren teşkiline göre 2,3,4, 5 vagondan
meydana gelen modüler tren setleri olacaktır. Bu nedenle tabloda tren set adedi değil setleri
oluşturacak vagon adedi belirtilmiştir.
(**)Bu bölümde demiryolu taşıtları imalat ve onarımında faaliyet gösteren
kuruluşların üretmesi planlanan tren setlerinin yanı sıra AYB kredisi ile ROTEM
tarafından üretilecek toplam 24 araçlık 2’li tren setleri de yer almıştır.
Tablo 2.6: Yapımı planlanan yüksek hızlı hatlar için yolcu aracı sayısı

Gereken park mevcudu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

95

95

95

137

137

137

137

-

-

36

66

42

-

-

-

EMU Tren Seti
Üretim/Temin Programı
Kaynak: TCDD

Not : Bu bölümde Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının
2007 tarihinde; Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının 2010 tarihinde servise gireceği
planlanmıştır. Ankara-İstanbul hattı için 10 set araç temini ile ilgili olarak CAF firması ile
sözleşme yapılmıştır. Ankara-Konya Hızlı tren setleri 6 set olarak 2006 Yatırım
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Programı’nda yer almıştır. Ankara-İstanbul hızlı tren setinin Şubat 2006 itibari ile
yukarıda şekle dönmüştür.

2.5. Faal Lokomotif Mevcudu
Çeken araçların tür ve sayılarının tespiti işletme bölgeleri bazında yapılır.
Bölgelere isabet eden yük ve yolcu ham ton-km talebi ç e k e n cer araç cins ve
sayısı, o bölgeye ö zgü tren cins ve çekim türüne göre istatistiki ortalama tren ağırlıkları,
çeken araçların günlük ortalama parkurları ve dizel çekimde yüzde 80, elektrikli çekimde
yüzde 85 faal oranları dikkate alınarak belirlenir.
Hesaplanan çeken araç sayısına yüzde 5 yedek ihtiyacı eklenir.
Parkta mevcut lokomotiflerden ekonomik ömrünü dolduranlar/dolduracaklar ile kaza
istatistik sonuçlarına göre yıllar itibariyle ıskatlar yapılmış olmalıdır.
Parktaki dizel lokomotiflerinden ekonomik ömrünü dolduranların bir program
dahilinde ıskat edileceği dikkate alınır. Yıllar itibariyle ihtiyaç duyulan ilave dizel
lokomotifler, 3 fazlı, alternatif akım tahrik tekniğine sahip modern lokomotifler olmalıdır.
Güç elektroniğindeki gelişmeler, elektrik güç kontrol sistemlerinde önemli gelişmeler
sağlamıştır. 3 fazlı AC inverterler oldukça basitleşmiş ve kısa devre asenkron motorlu AC
çekim ön plana çıkmıştır. Yüksek ve güvenilir teknoloji, işletme şartlarına uygun cer ve
frenleme karakteristikleri, yolcu ve yük çekimine uygun yüksek performans, yüksek işletme
güvenliği ve faal oranı, düşük bakım ve işletme masrafları AC tahrik sisteminin
konvansiyonel DC tahrik sisteminden başlıca üstünlükleridir.
Dizel elektrikli lokomotiflerin en yeni kuşağı çok daha yüksek adhezyon kapasitesi
sunan AC cer motorlu lokomotiflerdir. AC dizel lokomotifleri, ülkemizde olduğu gibi dik
rampalı demiryollarında özellikle avantajlıdır.
Tüm bu nedenlerle yıllar itibariyle ihtiyaç duyulan ilave dizel lokomotifler, 3 fazlı,
alternatif akım tahrik tekniğine sahip modern lokomotifler olmalı; İşletme taşıma
kapasitesini arttırmak için zorunlu olduğu filo yenileme ile ilgili kararlarını bürokratik
hantallıktan uzakta teknolojik kararlara uygun olarak vermelidir.
2006 – 2013 yılları arasındaki lokomotif sayısının tespitinde TCDD Cer Dairesi’nce
hazırlanan lokomotif ihtiyaç tablosu ( Tablo 2.7 ) dikkate alınmıştır.
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Mevcut Hatlar İçin Çeken Araç Sayısı (Miktar)
2006 YILI

2007 YILI

2008 YILI

2009 YILI

2010 YILI

2011 YILI

2012 YILI

DL

DL

DL

DL

DL

EL

DL

EL

DL

EL

DL

EL

EL

EL

EL

EL

2013 YILI

ANAHAT LOKOLAR
Blok Trenler
Yolcu Trenleri
Yavaş Yük
Ranforlar
Manevra
İş Trenleri
Toplam İhtiyaç
Mevcut Loko
Iskat/Kiralık Loko
İade
Yeni ilave Loko
Kalan Mevcut
Fark

213

30

234

33

257

37

283

45

283

55

283

66

283

80

283

100

104

39

106

40

108

41

108

42

108

42

108

42

108

42

108

42

35

0

35

0

35

0

35

0

35

0

35

0

35

0

35

0

29

3

29

3

29

3

29

3

29

3

29

3

29

3

29

3

13

0

13

0

13

0

13

0

13

0

13

0

13

0

13

0

24

0

24

0

24

0

24

0

24

0

24

0

24

0

24

0

418

72

441

76

466

81

492

90

492

100

492

111

492

125

492

145

394

68

394

68

394

65

393

85

369

94

344

103

319

122

349

121

24

0

24

3

24

0

24

11

25

11

25

1

0

1

0

1

24

0

24

0

23

20

0

20

0

20

0

20

30

0

30

0

394

68

394

65

393

85

369

94

344

103

319

122

349

121

379

120

-24

-4

-47

-11

-73

4

-123

4

-148

3

-173

11

-143

-4

-113

-25

MANEVRA LOKOLAR
Manevra Loko.
İhtiyacı
Manevra Loko.
Mevcudu
Manevra Loko.
Iskatı
Yeni ilave Man.
Loko.
Manevra Loko. Farkı

110

114

119

124

129

134

139

145

129

117

108

116

124

132

137

135

12

10

2

2

2

2

2

2

0

1

10

10

10

7

0

0

7

-6

-3

0

3

3

-4

-12

Kaynak: TCDD, DL : Dizel Loko, EL : Elektrikli Loko

Tablo 2.7: 2006-2013 yılları arasında mevcut hatlar için çeken araç sayısı

Plan döneminde yeni üretilen toplam 131 adet DL Lokomotifinden, 89 adeti DE 33000
tipi lokomotiflerden olacaktır.
Plan döneminde DE 33000 tipi lokomotiflere ilaveten ihtiyaç duyulan toplam 173 adet
dizel anahat lokomotifinin, talep projeksiyonları ve sektördeki ana üreticilerin üretim
kapasiteleri dikkate alınmak suretiyle, 2012 yılından itibaren yılda 30’ar adetlik paketler
halinde teslim edileceği öngörülmüştür.
Plan döneminde toplam 80 adet El Lokomotifi üretimi gerçekleştirileceği halde, aynı
Lokomotiften 25 adet daha gerektiği yani, Lokomotif ihtiyacının 105 adet BoBo tipi ilave
elektrikli anahat lokomotifi gerektiği dikkate alınmıştır. Bu lokomotiflerden 80 adedinin
ivedilikle temini gerekmektedir. Öncelikle temini gereken 80 adet lokomotifin 20’şer
adetlik partiler halinde teslim edilmesi öngörülmüştür.
Yıllar itibariyle ihtiyaç duyulan elektrik lokomotiflerin 3 fazlı alternatif akım tahrik
tekniğine sahip olmaları gerekmektedir.
TCDD teşkilat garlarında yük ve yolcu trenlerinin teşkil işlemlerinde, dökme ağır
emtianın (demir cevheri, kömür, boraks vb.) dolum ve boşaltma yerlerindeki manevra
hizmetlerinde, teşkilat dağıtım garlarıyla yakın istasyonlar arasında parça manevra
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hizmetlerinde ve kısa mesafeli ve düşük tonajlı mıntıka yolcu / banliyö tren hizmetlerinde
hizmete en uygun kapasitedeki dizel manevra / dizel yakın yol manevra lokomotifi
kullanılması gerekliliği dikkate alınmıştır. Manevra hizmetleri için TCDD halen, 300-400
HP hafif manevra hizmet lokomotiflerine, 600-700 HP orta manevra hizmet lokomotiflerine,
900 HP ağır manevra hizmet lokomotiflerine sahiptir. Ancak TCDD elindeki hafif manevra
hizmet lokomotifleri, ekonomik ömrünü doldurmuş biyelli lokomotiflerdir. Gerek malzeme
teminindeki güçlükler gerekse de faal halde tutmak için yapılan masrafın ekonomik
olmaması nedeniyle TCDD elindeki hafif manevra hizmet lokomotiflerini peyderpey ıskat
planına almıştır. Plan döneminde bir taraftan artan talebi karşılamak, bir taraftan da
ekonomik ömrünü dolduranları yenilemek için toplam 50 adet (38’i plan döneminde
üretilecek olan ve halen 12 açık kalan) manevra lokomotifine ihtiyaç duyulmaktadır.
Önümüzdeki yıllarda imal ve teslim edilecek bu lokomotifler, talep projeksiyonları
doğrultusunda 2007 yılından itibaren teslim edilecek şekilde temin edilmelidir. Bu
lokomotifler, öncelikle TCDD’nin ihtiyacına buna ilaveten de demiryolu taşıtları imalat ve
onarım sektörünün üretim yelpazesinin genişlemesine ve dış ülkelerdeki farklı taleplere yanıt
verebilecek teknoloji ve dünya fiyatlarıyla yarışabilecek maliyette lokomotifler olmalıdır.
TCDD’nin tren teşkillerinde bir değişikliğe / yeniliğe gittiğini; blok / uzun trenlere
yöneldiğini; bu nedenle özellikle orta ve büyük güçlü manevra lokomotiflerine ihtiyacı
bulunduğu göz önüne alarak; Planı’nda yer alan 38 adet ihtiyaç lokomotifin minimum 1500
BG motorlar ile donatılan ve aynı tip iki adet lokomotifin tek kumanda merkezinden
kumandası ile oluşturulacak ikiz lokomotif kompozisyonu ile üretilmesinde yarar
görülmektedir. Bu dizaynın dizel olması halinde, özellikle rampalı ve kurplu yollarda yüksek
momentli bir çekim gücü oluşturmak suretiyle ülkemiz coğrafi yapısından kaynaklanan bazı
çekim problemlerine çözüm getirilecektir. Bakiye ihtiyaç lokomotifte yine işletme
ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmalı ve üretilmelidir.

2.6. Personel Sayısı
İstasyon ve trenlerle, diğer demiryolu araçlarında; tren trafiği ile ilgili görevleri
yapmakla görevlendirilecek tüm servislere bağlı personelin, gerekli 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.
Trenlerdeki tren personeli; tren şefi, makinist, yardımcı makinist, bilet ve bagaj
kondüktörü, hostes, tren teşkil memuru, şef garson, garson, aşçı, aşçı yardımcısı, yataklı
vagon servis görevlisi, tren odacısı, ateşçi ve yataklı servis işçisidir.
Ayrıca, hizmet trenlerinde, demiryolu makine ve araçları sürücüsü ve yol
operatörleri, motorlu tren ve otodrezin şoförleri de tren personeli sayılır.
Tren şefi veya bilet kondüktörü bulunamaması halinde; hareket memuru, istasyon
şefi, gar şefi, gar müdür yardımcılarına, ısıtma ateşçisi bulunmaması halinde; teknisyen,
depo makinisti ve nezaret makinistine bu görevler yaptırılır.
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Bu maddede belirtilen unvanlar dışında, tren üzerinde geçici olarak
görevlendirilecek personel ile bunların tren üzerindeki görevleri yerine getirebilmesi için
görmesi gereken eğitimler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.
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,
gerekli eğitim ve kurslara katılmış ve başarılı olmuş, bu görevi yapabilecek niteliklere sahip
olan, aracı işletmekten ve sefere konmasını talep eden servis personelinden birisi tren şefliği
görevini yapar.
Her trene verilecek personel sayısı ve unvanları, trenin cinsine ve servis durumuna
göre aşağıda belirtilmiştir.

2.6.1. Yolcu Trenlerinde Personel Sayısı
Bir tren şefi, Genel Müdürlükçe belirlenecek trenlere tren şefi verilmeyerek, bu görev
makiniste yaptırılabilir.
Bir bagaj kondüktörü; para çantası taşınan veya bagaj ve kargo vagonu bulunan
trenlere verilir. Bagaj kondüktörü bulunmayan trenlerde idari; mektup, paket ve benzerleri
tren şefine teslim edilerek 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 işyeri 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.

2.6.2. Yük Trenlerinde Personel Sayısı
Tren şefi; genelde yük trenlerine bir tren şefi verilir.
Tren Teşkil Memuru, genelde yük trenlerine bir Tren Teşkil Memuru verilir.
Teşkilatında; 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
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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 verilmeyebilir. Tren teşkil memuru verilmeyen trenler istasyonlarda
mutlaka kabul edildiği yolun çıkış limitine kadar çekildikten sonra arkadan ve önden limitler
dahilinde durur, tren teşkil memuru ile kabul edildiği istasyonlarda, treni kabul eden tren
teşkil memuru, limit işareti gösterir. Makinist de trenin limitler içerisinde durmasına dikkat
eder.
Bir bagaj kondüktörü; hangi trenlere verileceğini Genel Müdürlük belirler.

2.6.3. Hizmet Trenlerinde Personel Sayısı
Her türlü demiryolu hizmetlerinin yerine getirilmesi için sefere konulan iş treni, kar
kürer treni, demiryolu makineleri ile benzeri hizmet trenlerinde,






Tren şefliği görevini yapacak bir ilgili servis personeli,
Yapılacak işe göre yeteri kadar diğer personel, 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 bazı trenlere tren şefi verilmeyerek bu görev makinist
/ yardımcı makiniste yaptırılabilir. Yada trene tren şefi ve yardımcı makinist verilmeyebilir,
bu durumda tren şefliğini makinist yapar. Yolcu trenlerinde "tamam" işareti kıdemli
kondüktörce verilir.
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.
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Trende görevli personel trenin seyri sırasında görev yapamayacak duruma gelirse; bu
personelin görevini, bir başka personel yapabilir, bu mümkün olmadığı taktirde 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 dahilinde
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.

2.6.4. Trende ve Trende Görevli Personelde Trafikle İlgili Olarak Bulunması Gereken
Malzemeler
Her trende veya araçta ve trende görevli personelde aşağıdaki malzemenin
bulundurulması zorunludur.


Lokomotifte ve demiryolu makinelerinde; üç renkli el feneri, kılıfı içinde iki
yeşil, iki kırmızı bayrak, buluşma değişikliği işareti (sinyalli bölgeler dışında)
ile iki kırmızı cam, altı adet kestane fişeği, telsiz sistemi bulunan yerlerde sabit
telsiz, kalkış-varış tarifesi ve bir saat,



Her trenin furgonunda; banliyö ve yük trenleri hariç ilk yardım sandığı veya
çantası, yük trenlerinde ilk yardım kutusu, yolcu trenlerinde sedye, para taşınan
trenlerde para kasası,



Tren şefi sandığı ve içerisinde; Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait
Yönetmelik, Gar, İstasyon ve Tren Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
ile Yetiştirilmelerine Ait Yönetmelik, Telsiz Yönetmeliği, 1612 ve 601 No.lu
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Genel Emirler, 630 No.lu Tamim, Şikayet Defteri ve 5566, 3128, 3131, 5721,
5722 numaralı modeller,


Tren şefi veya bu görevi yapan personelin beraberinde; çalışır durumda seyyar
telefon, telsiz sistemi bulunan yerlerde bir el telsizi, kalkış-varış tarifesi, orer
açıklama kitabı, bir saat,



Kondüktörlerde; bir bilet pensi, kıymetli modellerin ve paranın muhafazası için
el çantası,



Trende görevli tren teşkil memurunun beraberinde; telsiz sistemi bulunan
yerlerde gerektiğinde bir el telsizi, bir düzine hava hortum contası,



İşyeri amirleri yukarıda yazılı eşyaların ilgili personelin beraberinde bulunup
bulunmadığını kontrol etmekle görevli ve bulunmamasından sorumludur.
Görevli personel bu eşya, araç, gereç ve malzemeyi çalışır ve kullanılır
olduğunu kontrol ederek teslim almak zorundadır.

2.7. Blok Trenler
Ülkemizde blok tren uygulamasına 22 Aralık 2003 tarihinde geçilmiştir. Blok tren
uygulamasının en büyük özelliği, kalkış ve varış istasyonları arasındaki durakların
olmamasıdır. Bu sayede yük trenleri kalkış istasyonlarından aldıkları yükler ile ara
istasyonlarda bekleme ve manevra yapmadan daha kısa sürede varış istasyonuna
ulaşmaktadır.

Resim 2.5: Blok tren uygulaması
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Blok tren taşımasında çıkış istasyonunda varış istasyonuna kadar, yükün bölünmeden
götürülmesi ve boşalan vagonların ise aynı tren’in dönüşüyle dolum istasyonuna getirilmesi
esastır.
Uzun mesafeli ve büyük tonajlı yüklerde taşıma süresinin kısalması, firmaların stok
maliyetlerinin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır.

Resim 2.6: Büyük tonajlı taşımalar

Blok tren uygulaması ile vagon parkındaki farklı tip vagon ve lokomotiflerle,
otomobilden beyaz eşyaya, madenden gıdaya, akaryakıttan sanayi ürünlerine kadar geniş bir
yelpazede yüksek tonajlı, güvenli ve hassas yük taşıması yapılır. Karayolu ile taşınması
mümkün ve ekonomik olmayan, 500 ton’dan 3000 ton’a kadar olan yükler blok trenler ile
ideal bir şekilde taşınabilir. Bir kıyaslama yapacak olursak yaklaşık 100 araçlık bir tır
konvoyunun yükünü taşıyabilen bir tren hem taşıma maliyetlerini düşürür, hem de
karayollarındaki kaza riskini ve taşınan mala hasar gelme riskini azaltmaktadır.
Blok tren taşımacılığında üreticiye büyük kolaylık sağlayan iltisak ( bağlantı ) hatları
ile yük vagonları işletme önlerine, genel ve özel depoların içlerine kadar ulaşmaktadır.
İltisak hatları sayesinde sevk edilecek mallar, trenlere üretildikleri noktada
yüklenebilmektedir. Böylece fabrika, firma ve organize sanayi bölgelerinin üretim ve ham
madde sevkıyatında ara nakliye yolları ortadan kaldırılarak, taşıma daha kolay ve ekonomik
hale dönüşmektedir.

Resim 2.7: İltisak hatları
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Blok tren uygulamasının bir başka özelliği de arazi tahsisidir. Bu uygulama, büyük
çaplı yükleme ve boşaltma yapan firmalara talep etmeleri üzerine yükleme ve boşaltma için
demiryolu kenarlarında arazi tahsis edilmesidir.
Özel sektör ve şirketler TCDD’nin sahip
olduğu vagonların yanı sıra kendi vagonları ile
de
demiryollarında
yük
taşımacılığı
yapabilmektedirler. Özel sektör ve şirketler
kendilerine ait vagonlar ile yaptıkları dolu
taşımalarda
indirim
avantajları
da
sağlamaktadırlar.

Resim 2.8: Özel sektör vagonları

Blok tren taşımacılığında özellikle uluslar arası ve transit taşımalarda; deniz, kara ve
demiryolu işbirliği ile şartlara göre en uygun taşıma zinciri oluşturularak kombine
taşımacılık yapılmaktadır. Böylece hem maliyetler düşürülüyor hem de kaynaklar daha
verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Demiryolu bağlantısı bulunan Haydarpaşa- Alsancak,
Mersin, Bandırma, Samsun, Derince ve İskenderun limanlarında denizyolu – demiryolu,
Halkalı, Köseköy, Ankara, Boğazköprü ve Gaziantep – Başpınar istasyonlarından da
karayolu – demiryolu bağlantılı kombine taşımacılık yapılmaktadır.

Resim 2.9: Kombine taşımacılık

En önemli kombine taşımacılık uygulamalarından biri olan Ro-La taşımacılığıyla
tırlar, çekici ve dorseleri ile birlikte özel imal edilen vagonlara yüklenerek varış noktasına
ulaştırılmaktadır. Kombine taşımacılığı ekonomik ve sosyal faydalarını yansıtan Ro- La
taşımacılığı ile enerji tasarrufu sağlanmakta, karayolu taşımacılığının neden olduğu çevre
kirliliği ve trafik yoğunluğu en aza indirilmektedir.
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Resim 2.10: Ro-La taşımacılığı

Modern yük taşımacılığının kalbi olarak görülen diğer ulaşım sistemlerine göre
entegre olarak kombine taşımacılığı geliştiren lojistik köyler, ülkemizde de kurulmaktadır.
Blok tren uygulamaları bağlamında lojistik hizmetlerinde daha etkin ve verimli bir
işletmecilik yapılabilmesi ve de müşteri memnuniyetinin sağlanması için yük potansiyeli
yüksek olan Halkalı, Köseköy, Samsun – Gelemen, Eskişehir, Boğazköprü ve Balıkesir –
Gökköy’de lojistik köy oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir.

Resim 2.11: Lojistik köyler

TCDD geniş ulaşım ağıyla Türkiye’nin dört bir yanına, Avrupa’ya, Asya’ya ve
Ortadoğu’ya ulaşmaktadır. Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında başta Almanya olmak üzere
Köln – Derince, Halkalı – Würzbug arasında karşılıklı olarak çalıştırılan blok trenler ile
otomotiv yedek parçası ve özel sektör işbirliği ile Köseköy – Bükreş arasında binek ve ticari
araç taşıması gerçekleştiren TCDD, Macaristan, Avustralya, Hollanda ve Slovenya’ya,
doğuda İran, Suriye ve Irak’a, doğu-batı arasında tarihi ipek yolunu hayata geçirmeye
yönelik olarak Trans Asya ana koridoru üzerinde Orta Asya üzerinden Türkmenistan ve
Kazakistan’a karşılıklı blok yük trenleri çalıştırmaktadır. Bu ulaşım ağına yenilerinin
eklenmesi için çalışmalar sürmektedir.
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Resim 2.12: Uluslararası demiryolu ağlarımız

2.8. Metro ve Hafif Raylı Sistem İşletme Planları
Kent içi raylı ulaşım sistemlerinin performans karakterlerinin en belirleyici olanı;
birim zamanda belirli yöne gitmek isteyen insanların ulaşım talebidir. Diğerleri:









Hız
Kapasite
İşletme maliyetleri
İş gücü girdileri
Sermaye maliyeti
Enerji tüketimi
Havayı kirleten emisyon
Kaza oranları ve maliyetleri

2.8.1. Planın Hedefi ve Planlama Yaklaşımı
Ulaştırma master planı; kapsamlı bir yaklaşımla, gelecekte bir kentin gereksinimleri
karşılayacak, alan kullanımı kararıyla ulaşım kararlarının uygunluğunu sağlayacak
yatırımları öngörecek şekilde; kentin trafik sorununu çözmek amacıyla hazırlanmıştır. Plan
uzun vadede kentin ulaştırmasını ele almış ve temel prensiplere uygun olarak kısa, orta ve
uzun vadede yapılması gerekenleri kapsar.

2.8.2. Kent İçi Ulaşımın Temel Prensipleri
Alan kullanımı ve ulaşım entegrasyonu: Ulaşım planlamasının kent gelişim planı ile
entegrasyon yapılır. Bu, gerçek anlamda kentin gelişimi yönünden ulaşım değerlendirmesi
ile sağlanır.
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Araca değil insana öncelik verilmesi: İnsanların kent içinde hareketini sağlamak
amacıyla, mevcut ulaşın alt yapısının ve yeni yatırımların önceliği toplu taşımacılığa ve
yayalara yönelik olmalıdır.
Kullanıcılara verilen hizmetin düzeyini artırma: Ulaşımda hizmetin düzeyini; hız,
ulaşım periyodu, güvenirlik, maliyet, konfor ve faal olma belirler. Ulaşım projeleri işletme
gereksinimlerine ve bu kriterlere karşı hassas olmalıdır.
Sosyal adalet: Ulaşım projeleri: düşük gelir düzeyindeki insanlara da hizmet verecek
bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir.
Ekonomik elverişlilik: Ulaşım hizmetleri ekonomik ve düşük maliyetli bir şekilde
sağlanmalıdır. Fayda ve maliyetler, sistemi kullananlar, kullanmayanlar, işletmeciler ve
toplum için hesaplanmalıdır.
Finansal elverişlilik: Toplu taşımacılık, kendi kendisine yetmeyi ve aşırı finansal yük
getirip sorun yaratmadan finanse edilmeyi amaçlamalıdır.
Dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu: Ulaşım sistemi seçilirken yerel
kaynaklar değerlendirilip çevreyi kirletmeyecek enerji tipi seçilmelidir.
Çevresel etmenler: Ulaşım kararları ve projeleri değerlendirirken; çevreye verilecek
zararın ve tarihsel-doğal çevreye olumsuz etkilerin minimize edilmesi esastır.
Uzun ve kısa vadeli ihtiyaçların entegre edilmesi: Uzun vadeli, çok amaçlı ulaşım
planlaması ve büyük yatırım projelerine ilaveten mevcut imkanlarda geliştirilmelidir. Bu
amaçla hazırlanan kısa vadeli projeler genel planlama kararına uygun ve onları tamamlayıcı
nitelikte olmalıdır.
Halkın katılımı ve karar vericilerle iletişimi değerlendirme aşamasında: Projeden
etkilenecek insanların da katılımcı olmasını sağlamalı, görüşleri alınmalıdır.
Ulaşım projelerinin hedeflerinin birlikteliği ve çok boyutlu değerlendirilmesi: Temel
kent içi ulaşım projeleri bir bütün ve dengeli olarak çok boyutlu değerlendirilmelidir.
İlaveten ölçülebilir göstergeler, ekonomik,sosyal ve çevresel maliyetlerde göz önüne
alınmalıdır.

2.8.3. İşletme Planının Yapılması
İşletmeler planlarını hazırlarken; hazırladıkları planın hedeflerini, kent içi ulaşım
prensiplerini, müşteri memnuniyetini, toplumun ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasını,
çevreye karşı olan sorumluluklarını, yoğun taleplerdeki trenlerin hareket saatlerini,
personelinin eğitimini ve sayısını, raylı sistem araçlarının bakım ve onarımını, kaynakları en
etkin ve verimli bir şekilde kullanarak işletme maliyetlerini ve birçok faktörü göz önünde
bulundurmak durumundadırlar.
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İşletme kendi tecrübe birikimleri, müşteri talepleri ve çalışanlarından aldığı bilgiler ile
işletme planlarını hazırlarlar. Metro ve hafif raylı sistem planlaması şehirler arası yük ve
yolcu taşımacılığı gibi zor olmayıp, esnek yapısı ile değiştirilmesi daha kolaydır. Zira
şehirler arası taşımacılığa göre; istasyonlar arası mesafelerin daha kısa olması, haberleşme ve
herhangi bir arızada müdahale şansının yüksek olması ve bunun gibi birçok sebepten dolayı
yapılan planlar daha esnektir.
İşletme yaptığı planlarda müşteri memnuniyetini artırmak ve raylı sisteme olan talebi
artırmak için düzenlemeler yapabilir. Örneğin resim 2.13 te Ankara hafif raylı işletmesinde
olduğu gibi müşterileri raylı sistem istasyonlarına getirecek veya istasyondan çıkan
müşterileri, raylı sistemin uzak kaldığı bölgelere götürecek ücretsiz geçiş bölgeleri
oluşturmak gibi.

Resim 2.13: Ankara hafif raylı sistem güzergahı
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İşletme planları hazırlanırken, raylı sistem araçlarının periyodik bakım ve onarımları
da planlamalıdır.

Resim 2.14: Raylı sistem araçlarının bakım ve onarımı

Raylı
sistemlerde
hazırlanan
planlarda çalışanların görüşleri ve çalışma
şartları da düşünülmelidir. Raylı sistem
taşımacılığı her ne kadar emniyetli bir
sistem olsa da en ufak bir yanlışlığın
bedelinin çok ağır olacağı unutulmamalıdır.

Resim 2.15: Raylı sistem kontrol merkezi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Yük ve yolcu verilerine göre işletme planlaması yapmak için aşağıdaki işlem
basamaklarını yapınız.
İşlem Basamakları

Tavır ve Öneriler


Bölgenin yolcu ve yük durumunu
belirleyiniz.


Yolcu ve yük trenlerinin
planlamasını müşteri şikâyetlerine meydan
vermeyecek şekilde yapınız.


Bölgenin çeken ve çekilen araç
durumunu belirleyiniz.


Yolcu ve yük taşımacılığını
ekonomik ve güvenli şekilde yapınız.


Personel durumunu göz önünde
bulundurunuz.


Yük akımını gecikmeye meydan
vermeden sağlayınız.


Bölgenin yolcu ve yük durumuna
göre işletme planlaması yapınız.


Yolcu trenlerinin tam kapasite ile
zamanında çalışmasını sağlayınız.

 Yolcu kapasitesine göre yolcu trenlerinin
vagon sayısını artırınız veya azaltınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi bölgenin yolcu ve yük vagonu durumunu tespit etmek için
kullanılmaz?
A) Yük durumu telgrafı
B) Yolcu durumu telgrafı
C) Vagon girdi-çıktı defteri
D) Bölge trafik toplantı raporu
2. Bölgenin ihtiyacı olan çeken ve çekilen araç sayısının belirlenmesinde
aşağıdakilerin hangisi önem arz etmez?
A) Müşteri talepleri
B) Iskata ayrılacak vagon sayısı
C) Taşınacak eşya gurubu
D) Tren trafiği
3. Aşağıdakilerden hangisi bölgenin ihtiyacı olan çeken araç türünün belirlenmesinde
bir kriter değildir ?
A) Trenin uzunluğu
B) Bölgenin coğrafi yapısı
C) Ortalama tren ağırlığı
D) Bölgenin ham ton yük talebi
4. Aşağıdakilerden hangisi yolcu treni personeli değildir?
A) Tren odacısı
B) Tren teşkil memuru
C) Tren şefi
D) Bilet kondüktörü
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5. (……)Bölge müdürü gereksiz çekim giderlerini önlemek üzere, trenlerdeki
vagonların ütilizasyonunu izler ve trenin vagon adedini yolcu ütilizasyonunu dikkate
alarak belirler, boş vagon seferlerini önler.
6.
(……)Tren şefi görev yapamayacak durumda olursa, tren şefliği görevini
makinist yerine getirir.
7. (……)Blok tren uygulamasının en büyük özelliği, kalkış ve varış istasyonları
arasındaki durakların olmasıdır.
8. (……) Kent içi raylı ulaşım sistemlerinin performans karakterlerinin en belirleyici
olanı; birim zamanda belirli yöne gitmek isteyen insanların ulaşım talebidir.

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 “KONTROL LİSTESİ”ne geçiniz
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Bölgenizdeki yolcu ve yük durumunu belirlediniz mi?

Evet

Hayır

2. Bölgenizin çeken ve çekilen araç durumunu belirlediniz mi?
3. İşletme planlaması yaparken personel durumunu göz
önünde bulundurdunuz mu?
4. Bölgenizin yolcu ve yük durumuna göre işletme planı
yaptınız mı?
5. Yolcu kapasitesine göre, yolcu trenlerinin vagon sayısını
artırma veya azaltma yaptınız mı?
6. Metro ve hafif raylı sistemlerde işletme planı yapabilir
misiniz?
7. Yük akımını gecikmeye meydan vermeden sağlayabildiniz
mi?
8. Yolcu ve yük taşımacılığını ekonomik ve güvenli bir
şekilde yapabildiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Trenin çalışacağı bölgeye göre orerin tespitini yaptınız
mı?
2. Trenin cinsini ve trene vereceğiniz numarayı belirlediniz
mi?
3. İstasyonlar arası doğal seyir süresini gösteren tarifeyi
okuyabildiniz mi ?

Evet

Hayır

4. Diğer trenler ile ilişkisini de düşünerek grafiğe tren
çizebildiniz mi?
5. Grafiğe çizdiğiniz bu tren için seyir cetveli düzenlediniz
mi?
6. Grafiğe çizdiğiniz bu treni sefere koyabildiniz mi?
7. Grafikte seferden kaldırılacak olan tren var ise, bu treni
seferden kaldırabildiniz mi?
8. Sefere konan veya seferden kaldırılan trenleri zamanında
ilgililere duyurdunuz mu ?
9. Bölgenizdeki yolcu ve yük durumunu belirlediniz mi?
10. Bölgenizin çeken ve çekilen araç durumunu belirlediniz
mi?

11. İşletme planlaması yaparken personel durumunu göz
önünde bulundurdunuz mu?
12. Bölgenizin yolcu ve yük durumuna göre işletme planı
yaptınız mı?
13. Yolcu kapasitesine göre, yolcu trenlerinin vagon sayısını
artırma veya azaltma yaptınız mı?
14. Metro ve hafif raylı sistemlerde işletme planı yapabilir
misiniz?
15. Yük
akımını
gecikmeye
meydan
vermeden
sağlayabildiniz mi?
16. Yolcu ve yük taşımacılığını ekonomik ve güvenli bir
şekilde yapabildiniz mi?

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

D
C
B
A
Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8

C
D
A
B
D
D
Y
D
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR

ÖNERİLEN KAYNAKLAR











TCDD hareket dairesi başkanlığı
TCDD İşletme müdürlükleri
TCDD Eğitim merkezleri
TCDD Repartisyon büroları
TCDD Ambar müdürlüğü
TCDD Yönetmelik ve Yönergeleri
www.tcdd.gov.tr
www.google.com ( Tcdd, Demiryolu taşımacılığı, Vagonlar, Railway car)
TMİ Orer grafiği
Devlet Planlama Teşkilatı istatistik verileri
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