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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 582YIM282 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Demir Yolu ĠnĢaatı  

MODÜLÜN TANIMI 
Demir yolu inĢaatı ile ilgili bilgi ve becerilerinin verildiği 

öğrenme materyaldir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Demir yolu inĢaatı ve yapısını incelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında demir yolu inĢaatı ve yapısını 

inceleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Demir yolu inĢaatı ile ilgili teknik kavramları ve 

bunlar arasındaki farkları tespit edebileceksiniz. 

2. Demir yolu altyapı ve üstyapı elemanları ile 

makaslar arasındaki farkları tespit edebileceksiniz. 

3. Demir yolu geometrisini oluĢturan parametreler 

arasındaki farkları tespit edebileceksiniz. 

4. Raylı sistemlerde görülen yol arızalarını ve 

araçlarda uygulanan seyir kısıtlamalarını tespit 

edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: ĠnĢaat teknolojisi atölyesi,  bilgi teknolojileri 

ortamı 

Donanım: Çelik metre, nivo, kazma, kürek, bağlantı 

malzemesi anahtarları, kriko, manivela, buraj kazması  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 

 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül, Raylı Sistemler Teknolojisi alanında, demir yolu inĢaatı uygulamalarında 

kullanılmak amacı ile hazırlanmıĢtır. 

 

Bu modülün öğrenilmesinden sonra sahip olduğunuz bilgi ve uygulama becerisi ile 

demir yolu inĢaatı uygulamalarını yapabileceksiniz 

 

 

Demir yolu taĢımacılığına çok ihtiyaç duyulduğu günümüzde, demir yolu güvenliğine 

de büyük önem verilmektedir. Raylı sistem çalıĢanlarının mesleğinde baĢarılı olabilmesi için 

tüm demir yolu meslekleri ile iyi iletiĢim kurup çalıĢma birliği içinde olabilmeleri gerekir. 

Bunu sağlayabilmek için diğer demir yolu mesleklerinde yapılan iĢleri ve çalıĢanlarını, demir 

yolu tesislerini tanımaları önemli bir husustur. 
 

Demir yolu çalıĢanları, meslekleri ve tesisleri ile ilgili bilgi ve becerileriniz ne kadar 

iyi ise demir yolu sektöründeki yeriniz o kadar sağlam olacaktır. 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun ortam sağlandığında, demir yolu inĢaatı ile ilgili teknik 

kavramlar arasındaki farkları tespit edebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 

 Demir yolu inĢaatı ile ilgili teknik kavramları araĢtırınız. 

 AraĢtırma aĢamasında oluĢturduğunuz bilgileri sınıfa getiriniz. Bunları 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. DEMĠR YOLU ĠNġAATI ĠLE ĠLGĠLĠ Ġġ 

YERLERĠ VE TEKNĠK KAVRAMLAR  
 

1.1. Demir Yolu ĠnĢaatında ÇalıĢan Personelin Görev 

Tanımlamaları 
 

Demir yollarının her gün ve 24 saat seyrüsefere açık olması ile görevli yol personeli, 

hareket ve cer personeli gibi “faal personel”  sınıfındandır. Mesai saatleri dıĢındaki istirahat 

gün ve saatlerinde her an göreve çağrılabilirler. Mıntıkalarındaki yol arıza ve seyrüsefer 

engellerine en kısa zamanda müdahale etmek ve bunları gidermek için tedbir almakla 

görevlidirler. 

Yol personeli ve kısaca görevleri Ģunlardır: 

 Yol çavuĢu: Takım mıntıkasının teknik ve idari sorumlusudur. Emrindeki iĢçi 

ekibi ile mıntıkasının yol tamirat ve bakımını kısım Ģefinin direktifi ve 

organizasyonu ile gerçekleĢtirir. 

 Kısım Ģefi: Mıntıkasındaki yol bölümünün her an seyrüsefere açık 

bulundurulması bakımından teknik sorumludur. Kendisine bağlı yol çavuĢu, yol 

ve geçit bekçileri ile yol sürveyanı ve yedek kısım Ģefi gibi personelin sevk ve 

idaresinden sorumludur. 

 ġube Ģefi: Mıntıkaları içindeki yol bölümünün ve personelin teknik ve idari 

organizasyonu ile görevlidir. 

 Yol bekçisi: Mıntıkaları olan 20-25 km’lik yol bölümünü her gün yaya olarak 

kontrol eder. Yolda gördükleri arızaları, yol çavuĢuna ve duruma göre turnede 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 



 

4 

ise kısım Ģefine haber verir. Acil ve seyrüsefere engel bir durumda yolu 

seyrüsefere kapatarak arızanın giderilmesini ve tedbirlerin alınması ile tamirat 

için gerekli iĢlemlerin yapılmasını sağlar. 

 Geçit bekçisi: Bekçili bariyerli hemzemin geçitlerde, nöbetçi olarak görevli 

olduğu saatler içinde trenler geçerken geçit bariyer kollarını kara yolu trafiğine 

kapatıp trenlerin emniyetle geçitten geçmesini sağlar. Ancak bariyerli geçitlerin 

çalıĢtırılması özelleĢtirilmiĢ olup bariyerli hemzemin geçitlerde görevli bekçiler 

özel Ģirketlere aittir. Bu nedenle TCDD’nin geçit bekçisi unvanlı personele 

ihtiyacı kalmamıĢtır.  

 Yol sürveyanı: Yol kısım Ģefi yardımcısıdır. Yol kısım Ģefliği için gerekli 

teknik eğitimi alır, yeterli teknik ve idari tecrübe ve yetiĢme aĢamasından 

geçtikten sonra kısım Ģefi olarak görevlendirilir. 

 Yedek kısım Ģefi:  Yol kısım Ģefi görev unvanını almıĢ fakat sorumlu bir 

mıntıkası olmayan yol kısım Ģefleridir. Bir kısım veya Ģube Ģefi emrinde kısım 

Ģeflerine vekâlet ve yardımcılık görevlerinde bulunur. 

 Yedek Ģube Ģefleri: ġube Ģefi görev unvanını almıĢ fakat mıntıkası olmayan 

Ģube Ģefleridir. ġube Ģeflerine vekâlet ve yardımcılık görevlerinde bulunur. 

Bunların dıĢında; 2,3 Ģube Ģefliği mıntıkası bir yol kontrolörüne bağlıdır. Bir bölge 

müdürlüğünün yol teĢkilatı üst amiri ise yol müdürüdür. 

 

 1.2. Yol TeĢkilatı ve Numaralandırılması 
 

Demir yolu Ģebekesinin yol tamir ve bakımını sağlayan yol teĢkilatı; takım 

çavuĢlukları, kısım ve Ģube Ģeflikleri Ģeklinde bölümlenmiĢtir. 

 

Ortalama 8–10 km’lik yol bölümüne takım, 4–5 takım mıntıkasından oluĢan 40–50 

km’lik yol bölümüne kısım Ģefliği  denir. Yine ortalama 4–5 kısım Ģefliği bölgesi bir Ģube 

Ģefliğine bağlıdır. 

 

Takım, kısım ve Ģube mıntıkalarının yerlerinin çabuk belirlenebilmesi için aĢağıdaki 

Ģekilde bir numaralandırma sistemi uygulanır: 

 

ġube Ģeflikleri iki haneli bir sayı ile numaralandırılır. Ġlk hane Ģubenin bağlı olduğu 

bölge müdürlüğünün numarasını, ikinci hane Ģubenin o bölgenin kaçıncı Ģube Ģefliği 

olduğunu belirler. 

Örnek: ġube 11 ġefliği; 1. Bölge Müdürlüğünün 1. ġube ġefliği 

 ġube 53 ġefliği; 5. Bölge Müdürlüğünün 3. ġube ġefliği  

 

Kısım Ģeflikleri üç haneli sayılarla numaralandırılır. Birinci hane bağlı olduğu bölge 

müdürlüğünün sıra numarasını, ikinci hane bağlı olduğu Ģube Ģefliği numarasını, üçüncü 

hane ise kısım Ģefliğinin Ģube içerisindeki sıra numarasını gösterir. 
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Örnek: Kısım 312 ġefliği; 3. Bölge, 1. ġube ġefliği, 2. Kısım ġefliği 

Kısım 744 ġefliği; 7. Bölge, 4. ġube ġefliği, 4. Kısım ġefliği  

Takım mıntıkaları da aynı sistem içerisinde dört haneli sayılarla numaralandırılır. 

Örnek: Takım 2235; 2. Bölge 2. ġube ġefliği 3. Kısmının 5. Takımı  

 

1.3. Demir Yolu ĠnĢaatı ile Ġlgili Teknik Kavramlar  
 

Demir yolu inĢaatı ile ilgili kavramlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Güzergâh: Harita üzerinde demir yolunun geçtiği yerdir. Bir yol ekseninin plandaki 

konumunu ve yükselti bakımından durumunu belirleyen elemanların tümü “güzergâh“ı 

oluĢturur. Harita ve planlarda güzergâh, yol ekseninin bunlar üzerindeki iz düĢümünden 

ibarettir. 

 

Varyant: Demir yolunda meydana gelen kaza ve olaylarda, tren trafiğinin 

sağlanabilmesi için arızalı bölgenin kenarından geçici olarak yapılan ikinci bir yola denir. Bu 

yoldan trenlerin geçiĢi, seyir kısıtlaması yapılarak sağlanır. 

 

Sanat Yapısı (Sınai Ġmalat): Köprü, menfez, tünel, istinat duvarı vb. gibi 

mühendislik yapılarına denir. 

 

ġev: Demir yolunun geçebilmesi için arazide yapılan dolgu ve yarma iĢleri sonucunda 

altyapının kenarlarında meydana gelen eğimli yüzeylere Ģev denir. 

 

 

 

Resim 1.1: Yarmada Ģev 
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Poz (Yol Yenilemesi): Ömrünü dolduran demir yolu üst yapı malzemesinin yerine 

yenilerinin döĢenmesine poz denir. Poz makinelerle yapılıyorsa mekanik poz, el ile 

yapılıyorsa el pozu adını alır. 

Eğim (Meyil):Yükseklikleri farklı iki nokta arasındaki kot farkının, bu iki nokta 

arasındaki yatay mesafeye oranına eğim denir. Demir yollarında eğim % 0 (binde) olarak 

ifade edilir.  

Örnek: binde 5 ( 0,005), binde 18 (0,018) 

TCDD’deki konvansiyonel hatlarda eğim en fazla % 025 olup Ankara-EskiĢehir ve 

Konya arasında yapılan hızlı tren hatlarında ise en fazla eğim % 016’dır. 

 

Demir yolunun eğim değiĢikliği olan noktalarında yolun soluna dikilen bir levhadır. 

Bu levhanın üzerindeki rakam ve iĢaretler o noktadan sonraki yolun eğim durumunu gösterir. 

Ok eğimin iniĢ veya çıkıĢ eğimi olduğunu, okun üzerindeki rakam eğimin binde olarak 

değerini, okun altındaki rakam bu eğimin kaç metre devam ettiğini gösterir. Okun ucu daima 

yolu gösterir. 
 

 
 

1.3.1. Demir Yolunun Tanımı ve Hızlara Göre Sınıflandırılması 

 

Çeken ve çekilen araçlardan oluĢturulmuĢ, iki ray dizisi üzerinde hareket eden araçlar 

içerisinde yolcu ve yük taĢınmasını sağlayan tesislerin tümüne birden demir yolu denir.  

 

Lokomotif ve vagonların hareket edeceği yer olarak yapılmıĢ olan iki ray dizisi,  yolu 

oluĢturur. Yola aynı zamanda hat denir. 

 Demir yolunda yapılan hızlara göre sınıflandırma: 

 Konvansiyonel hatlar: Yol alt ve üstyapısının kalitesi, taĢıma 

kapasitesi, eğimi ve geometrik unsurları (kurp yarıçapı, dever, fleĢ, 

ekartman)  gereği  trenlerin 200 km/h altında hız yapabildiği 

yollardır. 

Resim 1.2: Eğim levhası 
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 Hızlı tren hatları: Yol alt ve üstyapısının kalitesi, taĢıma 

kapasitesi, eğimi ve geometrik unsurları gereği  trenlerin 200 km/h 

ve üzerinde hız yapabildiği yollardır. 

1.4. Gabari Tanımı ve ÇeĢitleri 
Demir yolu vasıtalarının emniyetle seyri için demir yolunun iki tarafına ve üzerine 

bırakılan boĢluğa gabari denir.  

 

Gabari ölçümlerinde; yatay mesafe ölçümleri yol ekseninden, düĢey yükseklik 

ölçümleri ray mantarı üst mesafesinden alınır. 

 

1.4.1. Tünellerde ve Kapalı Alanlarda Gabari 

 

 

 

 Yükseklik En 

Tünel gabarisi 5.40 m 5.00 m 

Yapı gabarisi 4.80 m 4.00 m 

Yük gabarisi 4.65 m 3.15 m 

TaĢıt gabarisi 4.28 m 3.15 m 

 

ġekil 1.1: Tünel gabari ve ölçüleri 

  

1.4.2. Peron ve Rampalarda Gabari  

 

1.4.2.1. Peronlarda Gabari 

 

Yolcuların yolcu ve banliyö trenlerine rahatlıkla inip binebilmesi için inĢa edilen 

tesislere peron denir.  

 Peron çeĢitleri ve peron gabari ölçüleri 

 Peronbelj: Küçük istasyonlarda yol aralarına peron yerine yolcuların inip 

binebilmesi için 21–25 cm yüksekliğinde yapılan dolguya denir. 
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 Alçak peron: Yükseklikleri ray mantar seviyesinden itibaren 38 cm olan peronlara 

denir. 

 Normal peron: Yükseklikleri ray mantar seviyesinden itibaren 76 cm olan peronlara 

denir. 

 Yüksek peron: Daha ziyade banliyö mıntıkalarında inĢa edilen ve yükseklikleri 105 

cm olan peronlara denir.  

Genel olarak peron kenarları ile yol ekseni arasındaki mesafe 170 cm’dir.  

 

1.4.2.2. Rampa Gabari Ölçüleri 
 

Yük vagonlarına eĢya, kömür ve taĢıtların yüklenmesi ve boĢaltılması için yapılan 

tesislere rampa denir. Rampaların yüksekliği 112 cm olup rampa kenarı ile yol ekseni 

arasındaki mesafe 170 cm’dir.  

 

ġekil 2.3: Yüksek peron 

ġekil 1.2: Peronbelj 
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1.4.3. Yükleme Gabarisi 
 

Üzeri ve yanları açık vagonlara yapılacak yüklemenin normal yük gabarisini geçip 

geçmediğinin kontrolü için özellikle yüklemenin çok olduğu garlarda yapılan gabariye 

yükleme gabarisi denir. Vagonun yükü hiçbir surette yükleme gabarisine dokunmamalıdır. 

Dokunduğu hâllerde seferden alıkonulur. 

 

ġekil 3.4: Yük rampası 

 

Resim 1.3: Yükleme gabarisi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Demir yolu inĢaatı ile ilgili teknik kavramları öğrenip uygulama yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yol teĢkilatındaki görev dağılımını tespit 

ediniz. 

 Takım, kısım ve Ģube mıntıkalarının 

yerlerinin çabuk belirlenebilmesi için bir 

numaralandırma sistemi uygulayınız.  

 Yol personelinin görevleri arasındaki 

farkları tespit ediniz. 

 Demir yolu inĢaatı sınıflarını ve 

bölümlerini belirleyiniz. 

 Demir yolu inĢaatı ile ilgili teknik 

kavramlar arasındaki farkları tespit 

ediniz. 

 Rampa ve peronlarda gabari ölçümü 

yapınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uygun hareket 

ediniz. 

 ĠĢ yeri çalıĢma Ģartlarına uygun hareket 

ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 
AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

1.   (   ) Ortalama 8–10 km’lik yol bölümüne kısım Ģefliği denir. 

 

2.   (   ) Kısım 724 ġefliği denildiğinde; 7. Bölge, 2. ġube ġefliği, 4. Kısım ġefliği anlaĢılır. 

 

3.   (   ) Yol çavuĢları, mıntıkaları olan 20–25 km’lik yol bölümünü, her gün yaya olarak 

kontrol eder. Küçük arızaları giderir. 

 

4.   (   ) Geçit bekçileri, bekçili bariyerli hemzemin geçitlerde nöbetçi olarak görevli olduğu 

saatler içinde, trenler geçerken geçit bariyer kollarını kara yolu trafiğine kapatıp 

trenlerin emniyetle geçitten geçmesini sağlar. 

 

5.   (   ) Konvansiyonel hatlar; yol alt ve üstyapısının kalitesi, taĢıma kapasitesi, eğimi ve 

geometrik unsurları gereği trenlerin en fazla 200 km/h’in üzerinde hız yapabildiği 

yollardır. 

6.   (   ) Demir yolu vasıtalarının emniyetle seyri için demir yolunun iki tarafına ve üzerine 

bırakılan boĢluğa gabari denir. 

 

7.   (   ) Küçük istasyonlarda yol aralarına peron yerine, yolcuların inip binebilmesi için  21 – 

25 cm yüksekliğinde yapılan dolguya peronbelj adı verilir. 

 

8.   (   ) Rampa ve peronların yol eksenine mesafesi 170 mm olmalıdır.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Kontrol Listesi”ne geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Çevrenizde bildiğiniz demir yolu yol dairesi ya da Ģube Ģefliğine giderek orada 

çalıĢanların görev dağılımını ve sistemin iĢleyiĢini inceleyiniz.  

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Yol teĢkilatındaki görev dağılımını tespit ettiniz mi?   

Takım, kısım ve Ģube mıntıkalarının yerlerinin çabuk belirlenebilmesi 

için bir numaralandırma sistemi uyguladınız mı?  
  

Yol personelinin görevleri arasındaki farkları tespit ettiniz mi?   

Demir yolu inĢaatı ile ilgili teknik kavramlar arasındaki farkları tespit 

ettiniz mi? 
  

Demir yolu gabari ölçülerini belirlediniz mi?   

Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

ÇalıĢma alanını tertipli düzenli kullandınız mı?   

Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

Zamanı iyi kullandınız mı?   

ÇalıĢma alanını tertipli düzenli bıraktınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, demir yolu altyapı ve üstyapı elemanları ile makaslar 

arasındaki farkları tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Demir yolu altyapı ve üstyapı elemanları ile makaslar arasındaki farkları 

araĢtırınız. 

 AraĢtırma aĢamasında oluĢturduğunuz bilgileri sınıfa getiriniz. Bunları 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. DEMĠR YOLUNUN BÖLÜMLERĠ ĠLE 

MAKASLAR 
 

Demir yolu altyapı ve üstyapı olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir. 

 

2.1. Altyapı Tanımı ve Elemanları 
 

Yeni yolun geçtiği yerlerde tabii arazideki kotu düĢük kesimlerin doldurulması, kotu 

yüksek yerlerin de kazılarak açılması veya delinmesi Ģeklinde yol döĢenmek amacıyla inĢa 

edilen tesislerin tümüne altyapı denir.  

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ġekil 2.1: Demir yolunun bölümleri 

Platform 

Dolma Ģevi 

Ray 

Travers 

Balast tabakası 

Yarma Ģevi 
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Altyapı elemanları: 

 Platform 

 Yarmalar 

 Dolgular (dolmalar) 

 Tüneller 

 Köprüler 

 Geçitler 

 Tahkimatlar 

 

2.1.1. Platform:  

 

Yarma veya dolmalarda, üzerine balastın serildiği, tesviye edilmiĢ stabilize yüzey 

parçasına platform adı verilir. Üst yapıdan gelen yüklerin daha geniĢ bir yapı olan zemine 

yayıldığı ilk nokta platform yüzeyidir. 

 

2.1.2. Yarmalar:  

Demir yolu güzergâhının geçtiği doğal arazide yüksek kısımların kazılarak 

düzenlenmesi suretiyle geçilen demir yolu bölümlerine yarma denir. 

 

 Ġki tarafında balast tutucu duvar bulunan yarmalara redüvit yarma denir. 

Resim 2.1: Platform ve üzerine balast serilmesi 
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2.1.3. Dolgular (Dolmalar-Ġmlalar):  

 

Demir yolu güzergâhının geçtiği doğal arazide çukur yerlerin doldurularak yapıldığı 

imalatlara dolma adı verilir. Dolgulara imla da denir.  

 

2.1.4. Tüneller  

 

Demir yolu güzergâhının geçtiği doğal arazide, arazi kotunun yol kotundan çok fazla 

yüksekte kaldığı ve yarma oluĢturma maliyetlerinin yüksek boyutlara ulaĢtığı bölümlerde, 

arazinin delinmesi suretiyle oluĢturulan iki ucu açık geçitlere tünel denir.  

 

Uzun tünellerde km artıĢı yönüne göre her 50 metrede bir sağda sonra solda olmak 

üzere korunma yuvaları yapılır. Görevli personel tren geçerken korunma yuvalarına sığınır. 

Tüneller km artıĢı yönüne göre artarak numaralandırılır.  

Resim 2.2: Redüvit yarma 
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2.1.5. Köprüler 

 Köprü ile ilgili kavramlar: 

 Köprü: Akarsu, kara yolu, demir yolu veya benzeri engelleri geçmek üzere 

inĢa edilen, dolgu altında olmayan ve açıklığı 8 m ve daha büyük olan sanat 

yapılarına köprü denir. 

 Menfez: Açıklığı ne olursa olsun dolgu altındaki bütün sanat yapılarına 

menfez denir. 

 Açıklık: Köprünün bir ayağından diğer ayağına kadar olan mesafedir. Tek 

açıklıklı köprüler olduğu gibi çok açıklıklı köprüler de vardır. 

 Viyadük: Yüksek vadiler üzerine kurulan açıklığı çok köprülere denir. 

 

 

Resim 2.3: Tünel 
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Köprüler yapılıĢlarında kullanılan malzemelere göre üç gruba ayrılır:  

 

 Çelik köprüler 

 Kompozit köprüler (ayakları ve kiriĢleri çelik, tabliyesi betonarme olarak 

imal edilen)  

 Masif köprüler: Kendi içinde üçe ayrılır. 

 Kârgir (TaĢ veya tuğla ile yapılan)  

 Ferbeton (Beton içinde inĢaat çeliği yerine putrel ya da ray 

kullanılan)  

 Betonarme    

 

2.1.6. Geçitler 

 

Demir yolu ile yaya ve diğer ulaĢım yollarının kesiĢtiği yerlerde, demir yolunun bir 

tarafından diğer tarafına geçmesini sağlayan tesislere “geçit” denir. Üç türlü geçit vardır. 

Bunlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

2.1.6.1. Alt geçit:  

Yayalar ve kara yolu araçlarının demir yolunun altından geçmesi için yapılan geçide 

denir.  

Resim 2.6:Çelik köprü    Resim 2.7: Viyadük 

Resim 2.4: Betonarme köprü Resim 2.5: Kompozit köprü  
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Resim 2.10: Kara yolu üst geçidi  Resim 2.11: Yaya ve kara yolu 

üst geçidi 

 

 

 
2.1.6.2. Üst geçit:  

 

Yayalar ve kara yolu araçlarının, demir yolunun üstünden geçmesi için yapılan tesise 

denir.  

 

 

2.1.6.3. Hemzemin (EĢ Düzey) Geçit  

 

Kara ve demir yolunun birbirlerini aynı seviyede kesip geçtikleri yerlere denir. Bu 

geçitlerin her iki tarafına, kara yoluna göre yolun sağına ve geçide belirli bir mesafede, 

uluslararası niteliği olan “serbest hemzemin geçit ikaz iĢareti” konur. 

Trafiği yoğun hemzemin geçitlerin her iki tarafına en az 500 m mesafeye “makinist 

düdük çal” levhası konulur. 

 

Ayrıca kara yolu vasıtaları hemzemin geçidin her iki tarafından demir yolunu 250 m 

uzaklıktan görebilmelidir. Tren makinisti geçidi, en az fren mesafesi olan 700 m önceden 

görebilmelidir.  

 

Hızlı tren hatlarında kazaların önlenmesi ve güvenlik nedeniyle hemzemin geçit 

kullanılmamaktadır. Hatta hızlı tren hatları yayaların dahi geçmemesi için komple ihata içine 

alınmıĢtır. Hemzemin geçitleri üç çeĢittir.  

Resim 2.8: Kara yolu alt geçidi     Resim 2.9: Yaya yolu alt 

geçidi 
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Bunlar: 

 

Bariyersiz bekçisiz hemzemin geçitler: Bariyer, hemzemin geçitleri demir yolu 

araçları geçerken kara yolu araçlarına kapatmak için yapılan koruma kollarına verilen 

isimdir. Hem bariyeri hem de bunu komuta edecek bekçisi olmayan geçit türü, en çok 

rastlanan hemzemin geçit türüdür. 

 

Ġsminden de anlaĢılacağı üzere serbest ve korumasız bir geçit olup buradan geçiĢ 

üstünlüğü demir yolu araçlarındadır. Kara yolu aracı sürücüleri, bu tür geçitten geçerken 

kendi emniyetlerini kendileri sağlamak yükümlülüğündedir. Her iki yönden de demir yolu 

aracı gelmediğine emin olduktan sonra geçitten geçeceklerdir. Bu husus, “Kara yolu Trafik 

Kanunu” ile de hüküm altına alınmıĢtır. Bu tür geçitlerde sadece “serbest hemzemin geçit 

ikaz iĢareti” mevcut olup olabilecek kazalardan raylı sistem iĢletmecileri sorumlu tutulmaz. 

 

Bariyerli bekçili hemzemin geçitler: Trafik bakımından yoğun kara yollarının demir 

yolunu kestiği yerlerde, can ve mal emniyeti ile tren trafiği emniyetini sağlamak için 

hemzemin geçitlere bariyer kolları konur. Bunların idaresi için de baĢına bekçiler 

görevlendirilir. Bu tür, yani “bekçili bariyerli hemzemin geçitlerde” kara yolu ve demir yolu 

seyrüsefer emniyeti, bu bekçilerin sorumluluğundadır.  

 

Bariyerli otomatik kumandalı hemzemin geçitler: Bariyer kollarının trenin belirli 

bir mesafede geçide yaklaĢması ile  otomatik olarak kapandığı geçitlerdir.  

 

Bütün otomatik kumandalı geçitlerde flaĢör (kırmızı yanıp sönen ıĢık) ve çan bulunur. 

 

 

 

 

Resim 2.12: Bariyersiz bekçisiz geçit  Resim 2.13: Bekçili bariyerli geçit 
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Resim 2.14: Otomatik kumandalı geçit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Tahkimatlar (SağlamlaĢtırma ve Önleme Yapıları) 

 

Altyapı elemanlarının yapıldığı yerlerde; tabii zeminin zayıflığı ile yer altı ve yer üstü 

sularından kaynaklanan deformasyonlar, kar ve çığın sebep olduğu yol kapanmaları gibi 

olumsuzlukların önlenebilmesi için yapılan sağlamlaĢtırma yapılarına tahkimat denir.  

 

Altyapı elemanlarının sağlamlaĢtırılması için sedde, kıyı duvarı, istinat duvarı, taĢ 

kaplama, blokaj, kayalama, yön değiĢtiriciler (mahmuzlar), tel kafes (gabyoni), su geçitleri 

(petradük, akadük, sifon) ve kar siperleri gibi tahkimat yapıları yapılır. 

 

 

 

 

ġekil 2.2: Ġstinat duvarı 
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2.2. Üstyapı Tanımı ve Elemanları  
 

Demir yolunda; altyapı platformu üzerine oturan, üzerinde trenlerin hareket etmesini 

sağlayan, trenlerin ağırlığını platforma aktaran ray, travers, balast ve bağlantı malzemelerinin 

tamamına üstyapı denir. 

 

Üstyapı elemanları aĢağıda verilmiĢtir.  

 

2.2.1. Ray  

 

Üzerinde demir yolu araçlarının hareket etmesini sağlayan ve tekerlekleri 

kılavuzlayan, ayrıca dingillerden gelen kuvvetleri traverslere aktaran, dökme çelikten 

yapılmıĢ üstyapı malzemesine ray denir. Raylar mantar, gövde ve taban olmak üzere üç 

bölümden oluĢur.  

Raylar profillerine göre; S 39, S 46, 49 E1, 60 E1 Ģeklinde isimlendirilir.  

ġekillerine göre raylar: 

 Çift mantarlı raylar 

 Patenli raylar (vinyol tipi raylar)  

 Oluklu patenli raylar  

 Tek mantarlı patenli raylar  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resim 2.15: Oluklu patenli ray  Resim 2.16: Tek mantarlı patenli 

ray    

 

ġekil 2.3: Çift mantarlı ray                  
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2.2.2. Travers 

 

Raydan gelen kuvvetleri karĢılayıp balast tabakasına aktaran, yolun açıklığını koruyan 

ve yolu yan etkilere karĢı ekseninde tutan, raylara dik yönde belirli aralıklarla döĢenmiĢ 

donanımlara travers adı verilir.  

 

Raylı sistemlerde kullanılan traversler: 

 AhĢap traversler: Eski imal edilen konvansiyonel hatlarda, konvansiyonel 

hatlardaki makaslarda ve çelik köprülerde kullanılmaktadır.  

 Demir traversler: Çelik malzeme ile yapılmıĢ olan traverslerdir. Demir traversler 

artık kullanılmamaktadır. 

 Beton traversler: Ġçinde çelik gergi çubukları bulunan ve betondan yapılan 

traverslerdir. Diğer traverslere göre ağırlıkları fazla olup yüksek hıza ve dingil 

basıncına uygun olduğu için raylı sistemlerde kullanımı yaygındır. Çelik köprüler 

haricinde bütün hatlarda kullanılır. 

 

 Plastik traversler: Balastlı ve balastsız raylı sistemlerde, tünel içinde beton tabanda 

ve metroların açık hatlarında, köprü ve viyadüklerde çelik yuva içinde doğrudan 

kullanılır. 

 

 

 

 

Resim 2.17: AhĢap travers   Resim 2.18: Demir travers 
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2.2.3. Balast:  
 

Platformun üzerine döĢenen, traverslerin aralarını dolduran ve traverse elastik bir 

yatak oluĢturan, traversler tarafından iletilen tüm kuvvetleri platforma ileten 30-60 mm 

ebadında kırılmıĢ, keskin köĢeli ve keskin kenarlı sert ve sağlam taĢlara balast denir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.20: Tünelde ve kanallı yolda plastik travers 

 

Resim 2.19: “HM” tipi beton traversler 

 

Resim 2.21: Demir yolunda balast 
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2.2.4. Bağlantı Malzemeleri 

 

Rayları, raylara ve traverslere bağlayan, üst yapıya gelen kuvvetleri elastik biçimde 

karĢılayarak azaltan cebire, krapo, ergo, bulon, tirfon ve selet gibi küçük malzemelere 

bağlantı malzemeleri denir. 

 

2.2.4.1. Rayı Raya Bağlayan Bağlantı Malzemeleri 

 

Rayların birbirine bağlandığı yolun ek yerlerine conta denir. Contalar yolun en zayıf 

ve bozulan yerleridir. Bu noktalarda ray kırılmalarını önlemek, bakım masraflarını azaltmak 

amacıyla ray kaynağı yapılır.  

 

Raylar birbirlerine alüminotermit veya elektrik direnç kaynağı (yakma alın kaynağı) 

yöntemleri ile kaynaklanır. ÇeĢitli boylardaki rayların kaynak yapılarak en az 300 m 

uzunluğa getirilmesine UKR (uzun kaynaklı ray) denir. Hiç conta olmayan sürekli kaynaklı 

raylara da SKR denir.  

 

Contalarda iki ray ucu arasında bir miktar aralık bırakılır. Buna genleĢme aralığı yani 

imbisat payı denir. Bu aralıklar raylar ısındıkça kapanır soğudukça açılır. 

 

Rayı raya bağlayan malzemeler: 

 

 Cebire 

 Cebire blonu 

 Rondela (yaylı halka)  

 
Resim 2.22:  Rayı raya bağlayan malzemeler 

 



 

25 

 

2.2.4.2. Rayı Traverse Bağlayan Bağlantı Malzemeleri 

 

Bağlantı malzemeleri; çelik selet, tirfon, krapo, krapo blonu, rondela, ergo olup son 

yıllarda daha fazla esnek olması nedeniyle “HM” tipi bağlantı sistemi de kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. 

“HM” tipi bağlantıda; gergi kıskacı, açı kılavuzu, ara plastik selet, tirfon ve besleme 

rondelası bulunur. 

Resim 2.23: HM tipi bağlantı Ģekli ve malzemeleri 
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2.2.5. Raylara Traverslerle Eğim Verilmesi 

 

Doğru yollarda her iki tekerleğin yuvarlanma mesafeleri aynıdır. Ancak kurplarda iç 

ray dizisi dıĢ ray dizisine oranla daha kısa olduğundan dıĢ rayda yol alan tekerleğin iç 

raydaki tekerleğe oranla daha uzun bir mesafeyi kat etmesi gerekmektedir. Bunu temin 

etmek için tekerlek bandajları konik biçimde üretilmiĢtir. Bu bandajların ray üzerine uyumlu 

oturabilmesi için raylara yol içine doğru 1/40 eğim verilir. Bu eğim beton traverslerde imalat 

esnasında travers üzerinde verilir. AhĢap traverslerde çelik seletler üzerinde verilir. 

 

Resim 2.24:  “K”  tipi bağlantı Ģekli ve malzemeleri 

 

 ġekil 2.4: Raylara eğim verme 
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2.3. Makaslar 
 

Bir raylı sistem yolu üzerinde hareket eden demir yolu araçlarının diğer bir yola 

geçmesini sağlayan yol değiĢtirme apareylerine makas denir. 

 

Makas sistemlerinde demir yolu araçlarının yol değiĢtirmesi, makasların dil kısmının 

insan veya motorlu elektrik gücü ile hareketinin sağlanması ile gerçekleĢtirilmektedir. Her 

makasın bir doğru yolu ve bir sapan yolu vardır.  

 

2.3.1. Makas Bölümleri  

 

Basit makas bir dil takımı ile bir göbek takımı ve bunları birleĢtiren ara raylarından 

oluĢmaktadır. 

 

 

 

 Dil takımı: ĠnceltilmiĢ ray uçları bağlantı çubukları ile birbirine bağlanır. 

Makas tertibatına bağlı manevra çubuğunun itilip çekilmesiyle diller kaydırma 

levhaları üzerinde hareket ederek bir yaslanma rayına yaslanır. Böylece bir dil 

yaslanma rayına yapıĢık, karĢı dil açık kalır.  

 

Trenlerin bir makasın dil ucu yönünden makasa girmesine iğne ucu giriĢ denir. 

Trenlerin dil ökçesi denilen yer olan dil arkasından dil ucuna doğru makastan çıkıĢ 

yapmasına ökçeden çıkıĢ denir. Trenlerin makas iğne ucundan giriĢi, ökçeden çıkıĢa göre 

daha düĢük hızda olmalıdır. Çünkü dil iğne ucundan giren trenlerin vuruntular nedeniyle 

dilin açıklık yapması, boden inceliği gibi nedenlerle deray etme tehlikesi vardır.   

 Ara rayları: Makas dil takımı ile göbek takımını birleĢtiren raylara makas ara 

rayları adı verilir. 

ġekil 2.5: Makas bölümleri 
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 Göbek ve kontrraylar: Makasın doğru yol bir rayı ile sapan yol bir rayının 

birbirini kestiği noktaya  göbek denir. KesiĢme noktasında tekerlek bodenlerinin 

serbestçe geçmesi için bir boĢluk bırakılır. Bu boĢlukta araçların yol 

değiĢtirmemesi için de karĢılarına kontrraylar bağlanır. Hızlı tren hatlarında 

makas dilleri gibi motorla açılıp kapanma Ģeklinde çalıĢtırılan makas göbekleri 

kullanılmaktadır. Bu makaslarda kontrray bulunmaz.  

 

2.3.2. Makas ÇeĢitleri 

 

2.3.2.1. Basit Makaslar 

Bir göbek, iki yaslanma, iki dil, kontrray ve ara raylardan oluĢur. 

 Sol  basit makas (Resim 2.25) 

 Sağ basit makas (Resim 2.26) 

 Simetrik basit makas (ġekil 2.26) 

 Eğri (kurpta) basit makas (Resim 2.27) 

 

2.3.2.2. BirleĢik (Ġkiz-Muzaaf) Makas 

 

Birbirinin içine girmiĢ iki makastan ibarettir. Dört dil ve üç göbeği vardır. Birinci 

makasın ökçesine, ikincisi makasın dil ucu contası gelir. 

 

2.3.2.3. Çapraz (Ġngiliz) Makas  

Ġki türü vardır: 

 Yarım Ġngiliz makas: 4 dil ve 4 göbeği vardır (Resim 2.29).  

 Tam Ġngiliz makas: 8 dil ve 4 göbeği bulunur (Resim 2.30).  

 

2.3.2.4. Çapraz Takımı (Kutrani  Makas) 

 

4 basit makas ve bir kruvazmandan oluĢan gruptur. 8 dil ve 8 göbek bulunur. Bu 

makaslarda basit makaslarının herhangi birinin yerine Ġngiliz makas kullanılabilir. 1 Ġngiliz 

makas kullanıldığında 1 ayağı Ġngiliz, 2 Ġngiliz makas kullanıldığında 2 ayağı Ġngiliz, 3 

Ġngiliz makas kullanıldığında 3 ayağı Ġngiliz çapraz takımı diye adlandırılır. 

 

2.3.2.5. Makas Olmamasına Rağmen Makas Bölümlerinden OluĢan Bölümler 

 Çapraz (kruvazman-tekatü)  

 

Birbirlerini herhangi bir açıyla kesen iki yolda, kendi yönünde geçiĢi sağlayan yol 

tesisidir. Yalnızca göbeklerden oluĢur (Resim 2.32). 
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 “S” makas  

 

Birbirine paralel iki yoldan, birinden diğerine geçiĢi sağlayan “S” görünüĢlü iki basit 

makastan oluĢan yol gurubudur. SipariĢi esnasında ayrıca istek yapılmaz (Resim 2.33). 

 

 

Resim 2.25: Basit sol makas 

 

Resim 2.26: Basit sağ makas 
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Resim 2.27: Eğri (kurpta) makas 

ġekil 2.6: Simetrik makas 
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 Resim 2.29: Yarım çapraz (Ġngiliz) 

makas 

Resim 2.28: BirleĢik (ikiz-muzaaf) makas 
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Resim 2.30: Tam çapraz (Ġngiliz) makas 

 

Resim 2.31: Çapraz takımı (kutrani makas) 
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2.3.3. Makaslarda Deraya Sebebiyet Verebilecek Hususlar 

Makaslarda deraya sebebiyet verebilecek hususlar; 

 Makasların bakım hataları,  

 Üzerinden geçen vasıtaların hata ve kusurları, 

 Makasların kullanım hatalarıdır. Makas kullanım hataları; 

Resim 2.32: Çapraz (kruvazman-tekatü)  

 

Resim 2.33: “S” makas 
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 Makas toplarının yeterli çevrilmeyip makas dillerinin yaslanma rayına 

tamamen yanaĢtırılmaması, kilitleme tertibatının iyi tanzim edilmemesi, 

 Dil aralarında yabancı cisimlerin bulunması nedeni ile dilin yaslanma rayına 

intibak etmemesi, 

 Makastan ters çıkıldığında aynı makasın kontrolü yapılmadan ve yeniden 

tanzim edilmeden makasa geri girilmesi, 

 Dil ökçesi, kontray ve göbek üzerinde bulunan olukların yabancı cisimlerle 

dolu olmasıdır. 

Toplu bir makasın kilitleme kontrolü: 

 Tanzim edilmiĢ makas topu tereddüde mahal vermeyecek Ģekilde yatık 

olmalıdır. Yani dik veya dike yakın vaziyette durmamalıdır.  

 Tanzim edilen dil ucunun yaslanma rayına tam irtibatı sağlanmalı, üstten dik 

olarak bakıldığında en fazla açıklık 3 mm olmalıdır.  

 Ġrtibat çubuğu üzerindeki tespit cıvatası tanzim edilen dile tam olarak 

dayanmalıdır. 

 Çekicin çatalı, yaslanma rayı kilit yatağının arkasındaki yerine tam olarak 

geçmelidir. 

Yukarıdaki Ģartlar sağlandığında makastan emniyetle tren geçirilebilir. Bu Ģartlar 

sağlanmaz ise ilgililere haber verilir. 

 

Trenlerin kendisine tanzim edilmemiĢ makastan çıkıĢ yapmasına tersten çıkma veya 

ters makastan çıkma denir. Trenleri ters makastan çıkması neticesi; makas dil ucunda, 

makas kilitleme parçalarında eğilme veya kırılmalar olabileceğinden yukarıda belirtilen 

kilitleme kontrolleri yapılmadan makastan geri girilmemelidir. 

 

Trenlerin iyi kilitleme yaptırılmamıĢ bir makastan girmesi esnasında; bir aracın bir 

dingili/bojisinin bir yola, diğer dingili/bojisinin baĢka yola girmesi veya bir aracın bir yola, 

arkasındaki aracın baĢka yola girmesine yarım açıktan girme denir. Bu Ģekilde yarım 

açıktan girmelerde araçlar limit taĢı civarında meydana gelecek kasıntılar neticesi deray eder. 

Makasta ve yolda malzeme hasarına yol açar. 
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2.3.4. Limit TaĢları 

 

Limit taĢları makas sonrasındaki iki yolda, aynı anda iki aracın birbirlerine çarpmadan 

geçebildikleri noktaya konur. Bunlar, makas iç ray dizileri, mantar dıĢ yüzeyleri arasının 2 m 

olduğu yere konur.  

 

2.3.5. Ġstasyonlarda Faydalı Yol Uzunlukları 

 

Bilindiği gibi istasyon yolları her iki tarafı makasla sınırlanan yollardır. Ġstasyon 

yollarının makaslar bölümü ve makaslardan itibaren limit taĢlarının bulundukları yere kadar 

olan kısımları demir yolu araçlarının barınmasına uygun değildir. Ġstasyon yollarının 

trenlerin ve demir yolu araçlarının barınmasına uygun bölümleri istasyon yolu her iki 

baĢındaki limit taĢları arasındaki mesafedir. Bu mesafeye faydalı uzunluk adı verilir. 

Resim 2.34: Limit taĢı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Demir yolu altyapı ve üstyapı elemanları ile makaslar arasındaki farkları tespit edip 

bunlarla ilgili uygulama yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Demir yolu altyapısı elemanları 

arasındaki farkları tespit ediniz. 

 Demir yolu üstyapısının kullanım 

çeĢitlerini tespit ediniz. 

 Makasların çeĢitlerini tespit ediniz. 

 Makaslar üzerindeki derayları ve 

sebeplerini tespit ediniz. 

 Makas dillerinin kilitleme kontrollerini 

yapınız. 

 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uygun hareket 

ediniz. 

 ĠĢ yeri çalıĢma Ģartlarına uygun hareket 

ediniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
 

AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

1.   (   ) Yarma veya dolmalarda, üzerine balastın serildiği, tesviye edilmiĢ stabilize yüzey 

parçasına platform adı verilir. 

 

2.   (   ) Demir yolu güzergâhının geçtiği doğal arazide yüksek kısımların harf edilerek 

kademeli veya kademesiz Ģevlerin düzenlenmesi suretiyle geçilen demir yolu 

bölümlerine yarma denir. 

 

3.   (   ) Açıklığı 8 m’den küçük olan köprülere ve açıklığı ne olursa olsun imla altındaki 

bütün sanat yapılarına viyadük denir. 

 

4.   (   ) Kara yolu vasıtaları, hemzemin geçidin her iki tarafından 100 m uzaklığı 

görebilmelidir. 

5.   (   ) Raylar; mantar, gövde ve taban olmak üzere üç bölümden oluĢur. 

 

6.   (   ) Contalarda iki ray ucu arasında bir miktar aralık bırakılır. Buna genleĢme aralığı 

yani imbisat payı denir. 

 

7.   (   ) BirleĢik (muzaaf) makas; bir göbek, iki yaslanma, iki dil, kontrray ve ara raylardan 

oluĢur. 

 

8.   (   ) Makas dil takımı ile göbek takımını birleĢtiren raylara makas ara rayları adı verilir. 

 

9.   (   ) Tanzim edilen dil ucunun yaslanma rayına tam irtibatı sağlanmalı, üstten dik 

olarak bakıldığında en fazla açıklık 3 mm olmalıdır. 

 

10.   (   ) Limit taĢları; makas sonrasındaki iki yolda, aynı anda iki aracın birbirlerine 

çarpmadan geçebildikleri noktaya konulur. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Kontrol Listesi”e geçiniz. 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Çevrenizdeki demir yolu alt yapılarının kontrolünü yapınız.  

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makasların çeĢitlerini tespit ettiniz mi?   

2. Makas dillerinin kilitleme kontrollerini yaptınız mı?   

3. Makaslar üzerindeki derayları ve nedenlerini tespit ettiniz mi?   

4. Altyapı elemanları arasındaki farkları tespit ettiniz mi?   

5. Üstyapı elemanları arasındaki farkları tespit ettiniz mi?   

6. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

7. ÇalıĢma alanını tertipli düzenli kullandınız mı?   

8. Uygun araç ve gereci seçip kullandınız mı?   

9. Zamanı iyi kullandınız mı?   

10. ÇalıĢma alanını tertipli düzenli bıraktınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, demir yolu geometrisini oluĢturan parametreler 

arasındaki farkları tespit edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Demir yolu geometrisini oluĢturan parametreler arasındaki farkları araĢtırınız. 

 AraĢtırma aĢamasında oluĢturduğunuz bilgileri sınıfa getiriniz. Bunları 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. ÜSTYAPI TEKNĠĞĠ VE GEOMETRĠSĠ  
 

3.1. Dingil Basınçları 
 

Bir demir yolu taĢıtının her dingilinden yola aktarılan yük miktarına dingil basıncı 

denir. Yol zemininin jeolojik yapısına, ray ve traversin niteliğine, traversler arası açıklığa 

göre maksimum dingil yükü dört ayrı değerde sınıflandırılmıĢtır. 

UIC 700’e göre maksimum dingil yükleri: 

PA sınıfı yollar: Dingil basıcı en fazla 16 ton olan yollardır. 

PB sınıfı yollar: Dingil basıcı en fazla 18 ton olan yollardır. 

PC sınıfı yollar: Dingil basıcı en fazla 20 ton olan yollardır. 

PD sınıfı yollar: Dingil basıcı en fazla 22,5 ton olan yollardır. 

 

Hâlen TCDD bünyesinde 13-22,5 ton dingil basıncına dayanıklı yollarımız vardır. Hız 

ile dingil basıncı doğru orantılıdır. Yani hız artarsa yola gelen dinamik yükler artacağında 

dingil basıncı da artar. 

 

3.2. Yola Etki Eden Kuvvetler 

Yolu etkileyen kuvvetleri, etki bölgelerini ve kaynaklarını göz önünde bulundurarak 

üç grupta inceleyebiliriz. Bunlar aĢağıda gösterilmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2.1. DüĢey Kuvvetler 

 

Demir yolunun altyapı ve üstyapısıyla birlikte oluĢturduğu yüzeye dik olarak etki eden 

kuvvetlerdir. Ġki grupta toplamak mümkündür. 

 Statik kuvvetler 
 

Demir yolu taĢıtlarının dingillerinden aktarılan kuvvetlerin toplamıdır. Dingillerden 

aktarılan kuvvetler, araçların ağırlıkları ile içindeki yüklerden oluĢup bu yükler dingil 

ağırlığı Ģeklinde ifade edilir. 

 Dinamik kuvvetler 

Dinamik kuvvetlerin temel olarak dört nedeninden söz edilebilir.  

 Sıcaklık değiĢimlerine bağlı olarak rayların uzayıp kısalmasına olanak 

sağlamak amacıyla belirli uzunluktaki raylar birbirlerine genleĢme aralıkları 

bırakılarak bileĢtirilir. GenleĢme aralıkları aralıklarının bırakıldığı conta adı 

verilen yol eklenti yerlerinde, tekerlek bir raydan ötekine geçerken ilk rayın 

eğilmesi nedeniyle ikinci rayın baĢına çarpar. Bu çarpma olayı Ģok diye 

adlandırılır. Bu olay sonucunda değeri hıza, dingil ağırlığına ve yolun bakım 

durumuna bağlı olarak beliren ve doğrultusu tekerleğin merkezinden geçen 

bir kuvvet doğar. Bu kuvvetin düĢey bileĢeni dinamik kuvvetlerden biridir. 

DÜġEY KUVVETLER 

1. Statik Kuvvetler 

a) Araçların ağırlıkları 

b) Yükler 

 

2. Dinamik Kuvvetler 

a) Contalardaki Ģok vuruntular 

b) Yoldaki nivelman hataları 

c) Ray yuvarlanma yüzeyindeki 

arızalar 

d) Araç tekerleklerindeki arızalar 

nedeniyle oluĢan kuvvetler 

 

YATAY KUVVETLER 

1. Yol Eksenine Paralel yatay 

kuvvet (Uzunlamasına) 

a) Vuruntuların yatay bileĢenleri 

b) Demeraj etkisi 

c) Frenaj etkisi 

d) Ray genleĢmeleri 

2. Yol Eksenine Dik Kuvvetler  

a) Merkezkaç kuvvetler 

b) Merkezcil kuvvetler 

c) Rüzgâr etkisi 

DĠĞER 

KUVVETLER 

1. Kesme 

kuvvet 

2. Lase har. 

3. Galop Har. 

4. Yalpa har. 

 

ÜST YAPIYA ETKĠ EDEN KUVVETLER 
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 Yol üstyapısındaki düĢey eksen arızaları (nivelman arızaları) nedeniyle yolda 

ve tekerde meydana gelen vuruntular, yola fazla yük olarak intikal eder ve 

dinamik kuvvetleri artar. 

 DüĢey dinamik kuvvetlerin meydana gelmesi için diğer bir neden ray 

yuvarlanma yüzeyindeki headcheck (tırtıklı ve verev ray aĢınması) ve 

ondülasyon (farklı aĢınma) arızalarıdır. Bu arızalar nedeniyle tekerleğe gelen 

tepki kuvvetleri rayın her noktasında farklı olur.  

 Çeken ve çekilen araçların tekerleklerinin yuvarlanma yüzeylerinde oluĢan 

farklı aĢınma apleti ve çapak gibi arızalar hızla doğru orantılı olarak 

üstyapıya yapacağı vuruntular nedeniyle yola fazla yük olarak intikal eder ve 

dinamik kuvvetleri artırır. Hız belirli bir sınırı geçtiğinde dinamik kuvvetler 

üstyapı malzemelerinde veya tekerleklerde çatlamalara, kırılmalara neden 

olur. 

 
3.2.2. Yatay Kuvvetler 

 

Yatay kuvvetler yol eksenine paralel ve dik gelen kuvvetler olarak iki gruba ayrılır. 

 Yol eksenine paralel yatay kuvvetler 

 Contalardaki Ģoklardan ve üstyapıdaki düĢey eksen arızalarından 

(nivelman arızalarından) meydana gelen dinamik kuvvetlerin yatay 

bileĢenleri 

 Yürütücü tekerlekler yuvarlanırken ilk hareket yönüne karĢıt yönde 

ray mantarı üzerine etki eden demeraj kuvveti 

 Frenleme sırasında rayla tekerlek arasında hareket yönünde doğan 

frenleme kuvveti 

 Sıcaklık değiĢimlerinden dolayı rayların uzayıp kısalmasından doğan 

genleĢme kuvvetleri 

 Yol eksenine dik kuvvetler 

 TaĢıtların kurplardan geçiĢi sırasında doğan, hızla doğru orantılı 

olarak artan ve dengelenemeyen merkezkaç kuvvetler 

 Belirlenen hıza göre belli yükseklikte dever verilen kurplarda, 

araçların belirlenen hızın altında düĢük hız yapması nedeniyle 

merkezkaç kuvvetlerin tersine kurbun iç rayı yönünde oluĢan 

merkezcil kuvvetler 
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 Araçların yan yüzlerine etkiyen rüzgârlar nedeniyle kayan taĢıtların 

tekerleklerinin bodenleri aracılığıyla raylara aktarılan kuvvetler 
3.2.3. Diğer Kuvvetler  

 

Bu kuvvetler yola aynı esnada düĢey ve yatay olarak gelen kuvvetlerdir. Bunlar 

kısaca; kesme, lase, galop ve yalpa hareketlerinden kaynaklanan kuvvetlerdir. 

 TaĢıtların kurplardan geçmesi sırasında tekerleklerin dingillere rijit olarak 

bağlanması nedeniyle tekerlekler kurba tam uyamaz ve rayı belirli bir açı 

altında keser. Bu nedenle yol eksenine paralel ve dik kuvvetler meydana 

gelir. 

 Rayla tekerlek bodeni arasındaki aralık ve ray-tekerlek teması nedeniyle 

kendini sağa sola atmak istemesinden yani lase hareketinden kuvvetler 

meydana gelir. 

 Lokomotifte yalpa hareketlerini meydana getiren kuvvetler, ağırlık 

merkezine göre lokomotifin baĢ-kıç yapmasına sebep olur. Bu Ģekilde 

oluĢan etkiye galop etkisi denir. Lase ve galop hareketleri; yol açıklığının 

fazla olması, bodenlerin ince olması ve yoldaki dresaj hataları gibi 

nedenlerden kaynaklanır. 

 Özellikle rampa aĢağı iniĢlerde maksimum hızdan fazla hız yapılması 

veya yoldaki nivelman hataları gibi nedenlerle araçlarda görülen aĢağı 

yukarı hareketlere yalpa denir.  

Lase, yalpa ve galop hareketleri susta takımı ve tekerlekler aracılığıyla yola 

geçerek yolu etkileyen kuvvetleri oluĢturur. 

 

3.3. Yol Geometrisi 

3.3.1. Aliyman  
 

Demir yolunun doğru kısımlarıdır. 

 

 

ġekil 3.1: Aliyman ve kurp 
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3.3.2. Kurp 

  

Kurplar, farklı doğrultudaki doğru yolları birleĢtiren yolun eğri kısımlarıdır. En 

muntazam eğri yarıçapı belli olan bir dairenin yayıdır. 

Kurplar iki gruba ayrılır:  

 Yatay kurplar: Yolun eksenine göre ve km artıĢ istikametinde kurbun merkezi 

sağda olan kurplara sağ kurp, solda olan kurplara sol kurp denir. 

 DüĢey kurplar: ÇeĢitli meyillerin kesiĢtiği yerlerde bazı kırık noktalar oluĢur. 

Bu eğim değiĢiklikleri düĢey eğrilerle yuvarlatılarak birleĢtirilir. Böylece 

vasıtaların rahatlıkla geçmeleri sağlanmıĢ olur. Bu tip merkezi yer ekseni yönünde 

olan kurplara düĢey kurp denir. 

 

3.3.3. Yarıçap  

 

Merkezden çembere kadar olan ve bütün dairede hep aynı kalan değiĢmez boyuta 

yarıçap denir. Matematikte çap R harfi ile yarıçap r harfi ile ifade edilir. Demir yolu 

kurplarında çap ölçüsü kullanılmaz, yarıçap kullanılır ve (R) harfi ile ifade edilir.  

 

Örnek: R=500 m’lik kurp dendiğinde yarıçapı 500 m olan bir dairenin yayından 

bahsedildiği anlaĢılmalıdır. Yarıçapı 300 m ve daha küçük yarıçaplı kurplara dar yarıçaplı 

kurp denir.  

 

3.3.4. Parabol 

 

Trenler doğru yoldan kurba girerken veya kurptan çıkarken doğru yol ile kurbun 

birleĢtiği tanjant adını verdiğimiz noktada bir sarsıntıya maruz kalır. Bu sarsıntıları önlemek 

için kurbun her iki baĢına yerleĢtirilen geçiĢ (alıĢtırma) eğrisine parabol denir. 

 Bu eğrinin yarısı doğru yolda yarısı kurptadır. 

 Parabolün her noktasında yarıçapı farklıdır. “PF” noktaları arasında yarıçap 

aynıdır.   

 Yarıçapı sonsuzdan baĢlayarak gittikçe değiĢerek küçülür sonunda kurp yarıçapına 

eĢit olur. 

 Parabolün doğru yoldaki baĢlangıç noktasına (parabol orijin) PO denir. 

 Parabolün kurp üzerindeki bitiĢ noktasına (parabol final) PF denir. 

 

3.3.5. Dever  

 

Yatay kurplarda, trenler hareket hâlinde iken merkezkaç kuvvetinin etkisinde kalır. 

Trenler merkezkaç kuvvetlerinin etkisi ile kurp dıĢına doğru savrulma, yol dıĢına çıkma ve 

devrilme gibi tehlikeler karĢısında kalır. Merkezkaç kuvvetleri karĢılamak ve zararsız hâle 
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getirmek için kurplarda dıĢ ray dizisi, iç ray dizisine nazaran belirli bir miktar yükseltilir. Bu 

yükseklik fazlalığına dever denir.  

 

 

 

 

 

Yukarıdaki Ģekilde görüleceği gibi “PO” noktasında dever yoktur. Tanjant noktasında 

tam deverin yarısı verilir. “PF” noktasında ise tam dever değeri uygulanır. “PF” noktaları 

arasında tam dever miktarı devam eder.  Dever ile hız doğru orantılıdır. Yani hız artarsa 

deverin de artması gerekir. 

 

3.3.6. Merkezkaç Kuvvet   

 

Bir ipin ucuna taĢ bağlayıp çevirirsek ipi geren bir kuvvetin ortaya çıktığını görürüz. 

Dönen her cisim döndüğü çemberin dıĢına doğru kaçıp gitmek ister.  Merkezden dıĢarı doğru 

etki eden bu kuvvete merkezkaç kuvveti denir. Merkezkaç kuvveti, kurplara giren vasıtaları 

merkezin dıĢına doğru atmak ister. Bunu önlemek için kurpların dıĢ raylarına dever verilir. 

 

Yola intikal eden merkezkaç kuvvetleri;  

 

 Kurplarda belirlenen hıza göre verilmesi gerekenden az dever verilmesi,  

 Trenlerin belirlenen hızdan (maksimum hızdan) fazla hız yapması gibi etkenlerle 

artar. 

 

 

ġekil 3.2: Deverli yol enine 

kesiti 

ġekil 3.3: Kurp parametreleri 
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3.3.6.1. Merkezkaç Kuvvetlerinin Zararları 

 

 Çeken ve çekilen araçların merkezden kurp dıĢına doğru savrulmalarına ve 

derayına neden olur. 

 Araçların kurp dıĢına kaymasından dolayı dıĢ tekerlek bodenleri, dıĢ ray 

mantarının iç yanağına basınç yaparak bodenlerin aĢınmasına ve ek direnim 

doğmasına neden olur. 

 Araçların ve araçların içinde bulunan yük ve yolculara, kurp dıĢına doğru iten bir 

ivme meydana gelir, konfor bozulur. Bu nedenle de yolcular rahatsız olur ve 

yüklerin güvenliği azalır. 

 Kurplarda hattın dıĢ rayı içtekine göre daha çabuk aĢınır ve bu raya ait bağlantılar 

daha çabuk gevĢeyerek laçkalaĢır.  

 Kurbun dıĢ ray dizisinin altında kalan balast tabakası iç raydakinden daha çabuk 

ufalanır. 

3.3.7. Merkezcil Kuvvet 

 

Kurplarda hızlara göre dever verilmesi, devere göre de hız yapılması gerekir. 

Kurplarda;  

 

 Belirlenen hıza göre verilmesi gerekenden fazla dever verilmesi ve  

 Trenlerin normalin altında hız yapması veya durması  

 

gibi nedenlerle çeken ve çekilen  araçlarda merkezkaç kuvvetinin tersine kurp merkezi 

yönünde oluĢan etkiye merkezcil kuvvet denir.  

 

3.3.7.1. Merkezcil Kuvvetlerin Zararları 

 Merkezcil kuvvetlerin etkisi ile kurplarda; iç ray üzerindeki teker küçük çember 

üzerinde gitmesi gerekirken büyük çember üzerinde, dıĢ ray üzerindeki teker 

büyük çember üzerinde gitmesi gerekirken küçük çember üzerinde gidecektir. Bu 

durumda iç ray üzerindeki tekerin dıĢtaki tekere göre fazla yol alması, aynı 

dingildeki tekerler arasında dengesizliklere ve kaymalara neden olacaktır.  Bu 

durumlar aracın deray etme olasılığını artıracaktır. 

 Özellikle içinde akıcı yük bulunan ve tam dolu olmayan vagonların kurp içine 

doğru kaymasıyla vagon ağırlık merkezi, kurbun iç rayı yönüne kayar. Hamule 

dengesizlikleri nedeniyle deray etme riski artar. 

 Kurbun iç ray dizisi tarafındaki üstyapı malzemelerinde aĢırı yük nedeniyle; 

aĢınma, laçkalaĢma, eğilme veya kırılma Ģeklinde zararlar görülür (Ray 

mantarında mantar geniĢlemesi Ģeklinde ezilmeler, tirfonlarda ve yuvalarında 

eğilme ile laçkalıklar, ray-travers ve malzeme kırılmaları, balast ufalanmaları vb.). 
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 Araçların kurbun iç ray dizisi tarafındaki tekerleklerinde ve mekanik aksamında 

aĢırı yük nedeniyle çabuk aĢınmalar, eğilmeler ve kırılmalar olabilir. 

 Araçların kurbun iç tarafında kalan üst köĢeleri; tünel ve kafes kiriĢli köprü gibi 

sanat yapılarına, yan duvarlarına yaklaĢarak tehlikeli sürtünmeler oluĢur. 

 

3.3.8. Ekartman (Yol açıklığı) 

 

Ekartman, ray mantarı iç yanakları arasındaki yatay mesafeye denir. Ekartman; ray 

mantarı üst seviyesinin 14 mm aĢağısından, rayın aĢınmamıĢ yerinden ölçülür. 

 

Demir yolları iki ray iç yanakları arasında kalan mesafeye göre dar hat, geniĢ hat, 

normal hat olarak sınıflandırılır. Normal hat açıklığı olan 1435 mm’den daha küçük olan 

yollara (595-600, 750-785, 1000-1050 mm gibi) dar hat, yol açıklığı 1435 mm’den daha 

büyük olan yollara (1488-1524, 1601-1676 mm gibi) geniĢ hat denir.  

 

UIC standartlarına göre normal hat kullanılır. Ġki ray arasında kalan mesafe 1435 mm 

olduğunda normal hattan bahsedilir. Demir yollarındaki üst yapı ve makinelerin ölçüleri bu 

değere göre belirlenir. 

 

Herhangi bir hat boyunca her noktada hat geniĢliği sabittir. Ancak hattın döĢenmesi 

sırasındaki hatalardan ve aĢınmadan kaynaklanan kabul edilebilir ölçüde farklar bulunabilir. 

Bu farklara ekartman toleransları denir. Yol açıklığı toleransları ikiye ayrılır. 

 Konfor yol açıklığı : Yolun konforu açısından olması gereken 1432-1465 mm 

arasındaki yol açıklığıdır. 

 Deray sebebi yol açıklığı : 1426 mm’den az ve 1490 mm’den fazla olduğunda 

vagon veya makineler deray eder. 
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ġekil 3.4:  Deray sebebi ekartman toleransları 

DERAY SEBEBĠ YOL AÇIKLIKLARININ ġEKĠLLE ĠZAHI 

1- Dar yol açıklığı (1426 mm)  2- Fazla yol açıklığı (1490 mm) 

Yeni bandajlar arası mesafe   = 1360 mm   Bandajlar arası en az mesafe  = 1357 mm 

Yeni iki boden kalınlığı (33+33)   =    66 mm   En ince boden kalınlığı         =    22 mm 

       Bandaj kalınlığı         =   133 mm 

TOPLAM = 1426 mm                  TOPLAM = 1512 mm 

Bir raydaki azami aĢınma miktarı =    12 mm 

Lase ve galop hareketleri nedeniyle oluĢacak gizli yol açıklığı miktarı =    10 mm 

           TOPLAM (1512 mm’den düĢülecek miktar) =    12 mm 

Deray sebebi yol açıklığı (1512- 22) = 1490 mm 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 

Demir yolu geometrisini oluĢturan parametreler arasındaki farkları tespit ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 UIC 700’e göre maksimum dingil yüklerini 

tespit ediniz. 

 Demir yolu üstyapısına etki eden 

kuvvetlerin etkilerini tespit ediniz. 

 Demir yolu geometrisini oluĢturan 

parametreleri kurp üzerinde tespit ediniz. 

 Merkezkaç ve merkezcil kuvvetleri artıran 

etkenler ile oluĢturdukları zararları tespit 

ediniz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uygun hareket 

ediniz. 

 ĠĢ yeri çalıĢma Ģartlarına uygun hareket 

ediniz. 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

1.   (   ) Bir demir yolu taĢıtının her dingilinden yola aktarılan yük miktarına dingil basıncı 

denir. 

2.   (   ) Aliyman, demir yolunun doğru kısımlarıdır. 

 

3.   (   ) Parabol, kurbun iki tanjantı arasında kalan uzunluktur. 

 

4.   (   ) Dever merkezkaç kuvvetlerinin zararlarını etkisiz hâle getirmek için verilir. 

 

5.   (   ) Ekartman, ray mantarı üst seviyesinden 14 mm aĢağıdan rayın aĢınmamıĢ yerinden 

ölçülür. 

 

6.   (   ) Özellikle rampa aĢağı iniĢlerde maksimum hızdan fazla hız yapılması veya yoldaki 

nivelman hataları gibi nedenlerle araçlarda görülen aĢağı yukarı hareketlere lase 

hareketleri denir.  

 

7.   (   ) 1420 mm’lik yol açıklığı konfor yol açıklığı toleransı içinde kalır. 

 

8.   (   ) Kurbun iki “PF” noktaları arasında yarıçap aynıdır.   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Kontrol Listesi”ne geçiniz. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Çevrenizde, bildiğiniz bir demir yolu istasyonunu ziyaret ederek oradaki makasların 

ve yol üstyapısının kontrolünü yapınız.  

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. UIC 700’e göre maksimum dingil yüklerini tespit ettiniz mi?   

2. Üstyapıya etki eden yatay kuvvetleri tespit ettiniz mi?   

3. Yol açıklığı toleranslarını tespit ettiniz mi?   

4. Kurp parametrelerini tespit ettiniz mi?   

5. Merkezcil kuvvetlerin zararlarını tespit ettiniz mi?   

6. Merkezkaç kuvvetlerin zararlarını tespit ettiniz mi?   

7. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

8. ÇalıĢma alanını tertipli düzenli kullandınız mı?   

9. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

10. Zamanı iyi kullandınız mı?   

11. ÇalıĢma alanını tertipli düzenli bıraktınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, raylı sistemlerde görülen yol arızlarını ve araçlarda 

uygulanan seyir kısıtlamalarını tespit edebileceksiniz. 
 

 

 

 
 

 Raylı sistemlerde görülen yol arızlarını ve araçlarda uygulanan seyir 

kısıtlamalarını inceleyiniz. 

 AraĢtırma aĢamasında oluĢturduğunuz bilgileri sınıfa getiriniz. Bunları 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. RAYLI SĠSTEMLERDE GÖRÜLEN YOL 

ARIZALARI VE ARAÇLARDA 

UYGULANAN SEYĠR KISITLAMALARI 
 

4.1. Altyapı Arızaları 
 

Demir yolu altyapısında meydana gelen deformasyonlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

4.1.1. Heyelanlar 

 

Toprak ve kaya kütlelerinin çeĢitli etkenlerle stabilitelerinin bozulması sonucunda 

oluĢan kütle hareketlerine heyelan denir. 

 

4.1.2. Tasmanlar 

  

Platformdan zemine intikal eden yüklerin yol platformunun veya zeminin elastik 

deformasyon sınırını aĢması nedeniyle zeminde meydana gelen oturma Ģeklindeki kalıcı 

deformasyonlara tasman denir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.1.3. Kabarmalar 
 

 Zeminde meydana gelen yer değiĢtirmeler sebebiyle zeminin kabarmasıdır. Kabarma 

daha çok tasman olan yerlerin etrafında ve radyesi bulunmayan bazı tünellerin tabanında 

meydana gelebilmektedir.  
 

4.1.4. Kıyı Erozyonları 
 

Demir yolunun bulunduğu akarsu kenarlarında ya da deniz kenarlarında meydana 

gelen erozyonlara kıyı erozyonu denir.  
 

4.1.5. TaĢ DüĢmeleri 
 

Özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yağmur sularının etkisi ile çözülen 

yüksek yarmalardaki taĢların yola düĢmelerine denir.  
 

4.1.6. Teressübatlar 
 

Sel meydana geldiği zaman kayaç parçaları gibi malzemeyi de beraberinde sürükler. 

Sürükleyip yerde bıraktığı bu malzemeye teressübat denir.  
 

4.2. Üstyapı Arızaları 
 

Demir yolu üstyapısı üzerinde meydana gelen arızalar genel olarak iki sınıfa ayrılır. 
 

4.2.1. Üstyapı Malzemelerinde OluĢan Arızalar 
 

TaĢıtlardan yola etki eden kuvvetlerin ilk karĢılandığı bölüm üstyapı olduğundan bir 

raylı sistem iĢletmeciliğinde en fazla arıza üstyapı malzemelerinde görülür. Yol üstyapı 

malzemelerinin eskimesi, yıpranması, aĢınması, çatlaması, çürümesi ve kırılması, bağlantı 

malzemelerinin gevĢemesi, laçkalaĢması ile fiziki özelliklerini yitirmesi gibi nedenlerle 

karĢımıza çıkan arızalardır. 
 

Yol malzemelerinde görülebilecek ve tren trafiğini tehlikeye sokabilecek en büyük 

arıza ray kırılmalarıdır. Raylar en fazla contalardan ve kaynaklardan kırılır. Makinistin treni 

kaldırması esnasında makineyi kullanım hatasından kaynaklanan raylarda apletilik, en fazla 

Resim 4.1: Demir yolunda heyelan Resim 4. 2: Demir yolunda tasman 
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görülen arızalardandır. Lokomotiflerin patinaj yapmasıyla ray mantarlarının üst yüzeyinde 

oluĢan oyulmalara apleti denir.   

 
 

4.2.2. Demir Yolu Eksen Arızaları 
 

Demir yolunun yatay ve düĢey düzlemler üzerindeki yerini, yönünü belirleyen ve 

tespit eden yol eksenleridir. Yolun normalde bulunması gerektiği yatay ve düĢey 

eksenlerinden kaçması Ģeklinde karĢılaĢtığımız arızalara demir yolu eksen arızaları denir.  
 

Eksen arızaları karĢımıza iki Ģekilde çıkar. 
 

 Yatay eksende oluĢan arızalar 
 

Yolun yatay eksen yönünden yani doğrultusundan ayrılması Ģeklinde oluĢan 

arızalardır. Yolun yatay eksen yönünden sağa veya sola kaçmasına dresaj arızası denir.  
 

Sıcak havalarda rayların genleĢmesi (uzaması) sonucu yollarda tren geçemeyecek 

Ģekilde meydana gelen keskin dirseklere (yol kaçmalarına) flambaj denir. 
 

 DüĢey eksende oluĢan arızalar 
Demir yolunun düĢey düzlem üzerindeki yerini belirleyen kot farkına yol kotu denir. 

Demir yolunda yol kotu belirli mesafelerle yol buyunca aplikasyon kazıkları veya röper 

noktaları ile tespit ve iĢaret edilir. 
 

Yolun düĢey eksen kotundan ayrılması Ģeklinde oluĢan ve yolda düĢüklük ya da ĢiĢlik 

Ģeklinde görülen arızalara nivelman arızası denir. Yolda oluĢan düĢükler, aralıklı 

olabileceği gibi gizli veya salgı hâlinde de görülebilir. 
 

4.3. Hız Tanımı ve ÇeĢitleri 
 

Bir saatlik sürede belirli mesafeyi kat etme oranına hız denir. Saatte 80 km hız 

dendiğinde, bu hızla bir saat süre ile gidildiğinde 80 km’lik bir mesafenin gidildiği anlaĢılır. 
 

Hızlar iki sınıfta incelenebilir: 

Resim 4.3: Apletili ray 
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 Minimum hız: Seyri kısıtlayan çeĢitli etkenler nedeni ile tüm trenler normal 

hızını yapamaz. Kurplarda, merkezcil kuvvetlerin mahsurlarından kaçınmak 

için trenlerin yapması gereken en az hız miktarına minimum hız denir. 

 Azami hız: Yolun yapısı, demir yolu araçlarının teknik yapıları ve taĢınan 

hamulenin (yükün) durumları dikkate alınarak o bölgede yapılabilecek en fazla 

hıza denir. 
 

4.3.1. Seyri Kısıtlayan Etkenler 

 Kurplar: Aliyman bir yolda yapılan hız, dar kurplu bir yolda yapılamaz. 

 Eğimler: Yüksek eğimlerde demir yolu araçları hızla tırmanamaz. Düz yolda 

yapılan hız, rampa çıkılan yollarda yapılamaz. 

 Yol malzemelerinin durumu: Yeni ve bakımlı yollarda yapılan hız, 

malzemesi eski, yıpranmıĢ ve iyi bakılmamıĢ yollarda yapılamaz. 

 Yol altyapısının durumu: Altyapısı yeterince sağlam ve dayanıklı olmayan 

yollarda fazla hız yapılamaz. 

 Demir yolu araçlarının yapısı: Demir yolu araçları, imal edilirken belirli hız 

dikkate alınarak imal edilir (çeĢitli tipteki lokomotiflerin hızlarının ayrı ayrı 

olması veya bojili-bojisiz vagonlar gibi). 

 Hava Ģartları: Normal ve açık havalarda yapılan hız, kar, tipi ve yağmurlu 

havalarda yapılamaz. 

 Gabari sorunu: TeĢkilinde gabari taĢkını vagon olan trenler (özellikle 

tünellerde) seyir kısıtlaması konularak seyir ettirilir. 
 

4.3.2. Azami Hızın AĢılmasının Sonuçları 

 Deray ve devrilme olayları meydana gelebilir. 

 Yol malzemesi normal ömründen daha kısa zamanda aĢınır, yıpranır. 

 Yol daha çabuk bozulur. 

 Çeken ve çekilen araçlarda aĢınmalar, yıpranmalar meydana gelir. 

 Konforu etkiler. Meydana gelecek sarsıntılardan yolcular rahatsız olur.  

 Yük vagonlarındaki yüklerde kaymalar meydana gelir. 
 

4.3.3. Seyir Kısıtlamaları (Tekayyüdatlar) 
 

Demir yolunun alt ve üst yapısındaki bozukluklar nedeniyle araçların seyir emniyeti 

bakımından, hattın bazı bölümlerinde trenlerin kalkıĢ-varıĢ tarifesinde verilen hızı 

yapamayarak durdurulması, durdurulduktan sonra düĢük hızla geçirilmesi, normal hızın 

altında seyir ettirilmesi veya yoldan verilecek emir ve iĢaretlere dikkat ettirilmesi 

iĢlemlerinin hepsine seyir kısıtlaması denir.  
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Kısaca seyrüsefer emniyeti bakımından hattın bazı bölümlerinde trenlerin hız 

azaltarak geçirilmelerine seyir kısıtlaması denir. 
 

Yolun altyapısı ve üstyapısında seyrüsefer emniyetini azaltan arızalar sebebiyle geçici, 

kısa süreli ve uzun süreli (daimi) seyir kısıtlamaları yapılabilir. Konan daimi ve geçici seyir 

kısıtlamaları, tren personeline ilgili model veya evraklarla imzaları alınarak yazılı olarak 

bildirilir. 
c 

4.3.3.1. Seyir Kısıtlamalarında Seyirden Kayıp Süresi Hesabı 
 

Konulan seyir kısıtlamaları nedeni ile trenlerin seyirlerinde zamandan kayıp olur. Bu 

kayıp aĢağıdaki formül ile hesaplanır. 

21

21 )(60

xVV

VVxLx
K  

Bu formülde; 

K= Dakika olarak seyirden kaybı, 

60 katsayısı= Bir saatteki 60 dakikalık süreyi, 

L= Seyir kısıtlaması konulan yolun km olarak uzunluğunu, 

V1= Seyir kısıtlaması konulan bölgedeki normal hızı, 

V2= Seyir kısıtlaması hızını gösterir. 

DuruĢ konmuĢ ise duruĢ süresi hesap edilen kayıp süresine ilave edilir. 

Örnek: 

L= 2500 m =2,5 km 

V1=100 km/h 

V2=30 km/h 

5,3
3000

705,260

30100

)30100(5,260 xx

x

xx
K dk. 

Sonuç dakika olarak çıkar. Saniye olarak düĢünülmemelidir. Çıkan sonuçlardaki 0,1-

0,50 arasındaki ondalıklı sayılar yarım dakika kabul edilir. 0,51-0,99 arasındaki ondalıklı 

sayılar 1 dakika kabul edilir. Bulunan 3,5 dk.lık kayıp süresine eğer duruĢ (1 dk.) 

konulmuĢsa bu duruĢ süresi de eklenir ve kayıp 4,5 dk.ya çıkmıĢ olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Raylı sistemlerde görülen yol arızalarını ve araçlarda uygulanan seyir kısıtlamalarını 

tespit ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Demir yolunun altyapısında görülen 

deformasyonları tespit ediniz. 

 Üstyapı malzemelerinde oluĢan 

arızaları tespit ediniz. 

 Demir yolu eksen arızalarını tespit 

ediniz.  

 Demir yolu inĢaatında hızı sınırlayan 

etkenleri tespit ediniz. 

 Azami hızı aĢmanın sonuçlarını tespit 

ediniz. 

 Seyir kısıtlamalarında seyir kayıp 

sürelerini hesaplayınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uygun hareket 

ediniz. 

 ĠĢ yeri çalıĢma Ģartlarına uygun hareket 

ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

1.   (   ) Kurplarda, merkezcil kuvvetlerin mahsurlarından kaçınmak için trenlerin yapması 

gereken en az hız miktarına minimum hız denir. 

 

2.   (   ) Seyrüsefer emniyeti bakımından hattın bazı bölümlerinde trenlerin hızlarını 

azaltarak geçirilmelerine seyir kısıtlaması denir. 

 

3.   (   ) Toprak ve kaya kütlelerinin çeĢitli etkenlerle stabilitelerinin bozulması sonucunda 

oluĢan kütle hareketlerine kabarma denir. 

 

4.   (   ) Demir yolunun bulunduğu akarsu kenarlarında ya da deniz kenarlarında meydana 

gelen erozyonlara kıyı erozyonu denir. 

 

5.   (   ) Yarmaların uzun oluĢu seyri kısıtlayan etkendir. 

 

6.   (   ) Sıcak havalarda rayların genleĢmesi (uzaması) sonucu yollarda tren geçemeyecek 

Ģekilde meydana gelen keskin dirseklere (yol kaçmalarına) flambaj denir. 

 

7.   (   ) Yolun düĢey eksen kotundan ayrılması Ģeklinde oluĢan ve yolda düĢüklük ya da 

ĢiĢlik Ģeklinde görülen arızalara dresaj arızası denir. 

 

8.   (   ) Raylarda apleti arızası,  üstyapıya etki eden dinamik kuvvetlerden 

kaynaklanmaktadır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Kontrol Listesi”ne geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Çevrenizde bildiğiniz demir yolunun yol yenileme çalıĢmalarını ziyaret ederek 

konulacak seyir kısıtlamalarının kontrolünü yapınız.  

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Demir yolunda hızı sınırlayan etkenleri tespit ettiniz mi?   

2. Azami hızı aĢmanın sonuçlarını tespit ettiniz mi?   

3. Seyir kısıtlamalarında seyir kayıp sürelerini hesapladınız mı?   

4. 
Demir yolu altyapısında meydana gelen deformasyonları tespit 

ettiniz mi?  
  

5. Demir yolu üstyapısında meydana gelen arızaları tespit ettiniz mi?    

6. Mesleğe uygun kıyafet giydiniz mi?   

7. ÇalıĢma alanını tertipli düzenli kullandınız mı?   

8. Uygun araç gereci seçip kullandınız mı?   

9. Zamanı iyi kullandınız mı?   

10. ÇalıĢma alanını, tertipli ve düzenli bıraktınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yol teĢkilatındaki görev dağılımını tespit ettiniz mi? 
  

2. Ekartman toleranslarını tespit ettiniz mi? 
  

3. UIC 700’e göre maksimum dingil yüklerini tespit ettiniz mi? 
  

4. Demir yolu altyapısının kullanım çeĢitlerini tespit ettiniz mi? 
  

5. Demir yolunda meydana gelen deformasyonları tespit ettiniz mi? 
  

6. Demir yolu gabari ölçülerini belirlediniz mi? 
  

7. Merkezcil kuvvetlerin zararlarını tespit ettiniz mi? 
  

8. Makasların çeĢitlerini tespit ettiniz mi? 
  

9. Makaslar üzerindeki derayları ve nedenlerini tespit ettiniz mi? 
  

10. Makas dillerinin kilitleme kontrollerini yaptınız mı? 
  

11. Üstyapı malzemelerinde oluĢan arızaları tespit ettiniz mi? 
  

12. Demir yolu eksen arızalarını tespit ettiniz mi? 
  

13. Demir yolu inĢaatında hızı sınırlayan etkenleri tespit ettiniz mi? 
  

14. Azami hızı aĢmanın sonuçlarını tespit ettiniz mi? 
  

15. Seyir kısıtlamalarında seyir kayıp sürelerini hesapladınız mı? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 Y 
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