
T.C. 

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

EMNĠYET ELEMANLARI VE 

MÜHÜRLEME 
84UH0011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara, 2011



 

 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve 

Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak 

öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme 

materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   

 



 

i 

 

 

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii 
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1 
1. TAġIMADA KULANILAN EMNĠYET ELEMANLARI VE EKĠPMANLARI ................ 3 

1.1. Kamalar ve Ölçüleri ...................................................................................................... 4 
1.2. Takozlar ve Ölçüleri...................................................................................................... 4 
1.3. Tel ve Ölçüleri .............................................................................................................. 6 
1.4. Çelik Halat ve Ölçüleri ................................................................................................. 6 
1.5. Zincir ve Ölçüleri .......................................................................................................... 7 
1.6. MuĢambalar ................................................................................................................. 10 
1.7. Kancalar ve Ölçüleri ................................................................................................... 11 
1.8. Yükleme Ġle Ġlgili Sabit Tesisler ................................................................................. 12 

1.8.1. Rampalar .............................................................................................................. 12 
1.8.2. Gabari Tesisi ........................................................................................................ 12 
1.8.3. Tartı Araçları ....................................................................................................... 13 
1.8.4. Hangar ................................................................................................................. 14 

UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 15 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 16 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .................................................................................................. 17 
2. VAGONLARDA MÜHÜRLEME VE ETĠKETLEME ĠġLEMLERĠ ............................... 17 

2.1. Vagonlara YapıĢtırılacak Etiketler .............................................................................. 17 
2.2. Vagonları Etiketleme .................................................................................................. 17 
2.3. Mühür ÇeĢitleri ........................................................................................................... 18 
2.4. Vagonları Mühürleme ................................................................................................. 18 
2.5. Vagonları Mühürleme Ġle Ġlgili ĠĢlemler ..................................................................... 19 
2.6. Plastik Mühür Ġhtiyacının KarĢılanması...................................................................... 20 
2.7. Mühürleri Sökme ........................................................................................................ 21 
2.8. Mühürlerin TaĢıma Belgesine Kaydı .......................................................................... 21 
2.10. Mühürlü Vagonları Teslim Alma .............................................................................. 21 
2.11. KullanılmıĢ Mühürler ................................................................................................ 22 
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 25 

MODÜL DEĞERLENDĠRME ......................................... Hata! Yer iĢareti tanımlanmamıĢ. 
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 27 
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 29 
 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 



 

ii 

 

 

AÇIKLAMALAR 
KOD 84UH0011 

ALAN Raylı Sistemler Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistem ĠĢletmeciliği 

MODÜLÜN ADI Emniyet Elemanları ve Mühürleme 

MODÜLÜN TANIMI Bu modül taĢımada yükü sağlamlaĢtırmak için kullanılan 

emniyet elemanlarının, vagonları mühürleme ve etiketleme 

uygulamalarında kullanılan yöntemlerin, tanıtıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL TaĢıma Planları, Vagon Talep ve Tahsisi Modülünü baĢarmak 

YETERLĠK 
Emniyet elemanlarını belirlemek ve vagonların mühürleme 

iĢlemlerini yapmak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, iĢletme talimat ve 

yönetmeliklerine uygun olarak, taĢımada kullanılacak emniyet 

elemanları ve ekipmanlarının tespitini yapabilecek ve 

vagonları mühürleme ve etiketleme iĢlemlerini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar: 

1. TaĢımada kullanılan emniyet elemanları ve  

ekipmanlarının tespitini yapabileceksiniz. 

2. Vagonları mühürleme ve etiketleme iĢlemlerini 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Atölye, sabit tesisler, sınıf veya gerçek çalıĢma ortamı. 

Donanım: 

Yönetmelik ve genel emirler, onaylanmıĢ gabari ölçüleri, RIV 

talimatları,  emniyet elemanları,  etiketler, mühürler, ilgili 

formlar. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

 

Sevgili Öğrenci; 

 

Üretim ve tüketimi birbirine bağlayan köprü konumunda olan yük taĢımacılığı çok 

önemli bir iĢtir. Yüklerin vagonlara emniyetli bir Ģekilde yüklenmesi, yüklerin 

karĢılaĢacakları  fiziksel tehlikeleri azaltırken, taĢıma esnasında olabilecek düzensizlikleri de 

önleyecektir.  

 

Vagonlara yüklenen yükler, son varıĢ noktasında, malı teslim alan tarafından alınana 

dek, emniyet altında olmalıdır. 

 

Bu modülle yüklerin vagonlara emniyetli bir Ģekilde yüklenmesinde kullanılan 

emniyet elemanları ve ekipmanlarını tanıyacaksınız. Ayrıca demiryollarında taĢınan 

yüklerin, çıkıĢ istasyonundan varıĢ istasyonuna kadar olan güzergahında mühürleme ve 

etiketleme iĢlemlerini yapabilmeyi öğreneceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında;  eĢyaları vagonlara 

emniyetli bir Ģekilde yükletebileceksiniz. 

 

 
 Bölgenizdeki istasyon veya garda yetkililerden izin alarak ve size refakat 

etmelerini rica ederek; yüklü vagonları inceleyip, kullanılan emniyet 

elemanlarını tespit ediniz. 

 Bölgenizdeki istasyon veya garda varsa,tartı araçlarını, gabari tesisini ve 

hangarları gezerek izlenimlerinizi bir rapor Ģeklinde sınıf arkadaĢlarınız ile 

paylaĢınız. 

 

1. TAġIMADA KULANILAN EMNĠYET 

ELEMANLARI VE EKĠPMANLARI 
 

TaĢıma sırasında kırılmaması, bozulmaması veya kıymetinden kaybetmemesi için 

eĢyanın yeterli ambalaj içinde bulunması gerekir. Tam vagon iĢlemli taĢımalarda kapalı 

vagonlar ambalaj sayılır. Açık vagonlarla taĢınan ambalajsız taĢıt araçları, tarım alet ve 

makineleri, yol makineleri v.b. her türlü alet ve makinelerin üzerinde bulunan ve sökülmesi 

mümkün olan parçaların taĢıma sırasında korunması göndericileri tarafından verilen 

refakatçilere aittir.  
 

Kapalı vagonlar ambalaj sayıldığından vagonların gönderici ve alıcısına teslimi 

sırasında müĢteri tarafından  tavan, döĢeme, duvar, fren kulübesi ve pencerelerinin kontrol 

edilmesi gereklidir. Vagonun yüklendikten sonra, TaĢıma Belgesine “Vagonu gördüm. 

Beğendim. Yükledim. Herhangi bir itirazım yoktur” açıklaması yazılarak göndericinin 

imzası alınır. Bu iĢlemlerin yapılmasından  ilgili personel sorumludur. Ambalajların yeterli 

olmaması sebebiyle diğer eĢyalara zarar ve ziyan verebilecek durumda olan parçalar ile 

hububat, kömür, pancar, kemik, maden cevheri gibi küçük parçalardan oluĢan dökme haldeki 

ambalajsız eĢya taĢımaya kabul olunmaz. 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Resim 1.1: Ambalajlı eĢya taĢıması 

Açık vagonlarda taĢımaya kabul edilen eĢyanın korunması ile ilgili olarak muĢamba, 

zincir, halat, tel veya takoz vb. malzemeler müĢteriler tarafından temin edilir. Bu 

malzemelerin müĢteriler tarafından talep edilmesi durumunda, iĢletme bu malzemeleri kiraya 

verebilir. Ancak bu malzeme taleplerinin en az 48 saat önceden ilgili istasyon ve ambarlara 

yapılması zorunludur. Kiralama istekleri, bunların kullanılacağı yer ve koĢullar göz önüne 

alınarak olanaklar ölçüsünde karĢılanır.  
 

TCDD eĢya tarifesi gereğince kiralanan koruma malzemelerinin vagonlara örtülme, 

çakılma ve bağlanmaları kiralayana ait olmakla beraber taĢıma güvenliği bakımından iĢletme 

ilgililerince de kontrol edilir.  
 

1.1. Kamalar ve Ölçüleri  
 

EĢyaların kama ile tutturulmaları halinde kullanılan ağaçlar sağlam, kesitleri kare, 

dikdörtgen veya üçgen olmalıdır. EĢya ve malzemenin altında kullanılacak takozlar sert ağaç 

malzemeden yapılmalıdır. Kama ve takozlar vagonlara iyi tespit edilir, çakılacak çiviler, 

ağaç kalınlığının en az 2/3 oranında vagon tabanına girmelidir. 
 

 

Resim 1.2: Kama ve Takoz 

 

1.2. Takozlar ve Ölçüleri 
 

Binek ve yük arabaları ile motorlu arabalar alçak kenarlı vagonlara, öncelikle yan 

duvarı ve yükleme traversi bulunmayan ahĢap tabanlı vagonlara yükletilir. Diğer tekerlekli 

ve paletli araçlar, platform vagonlara veya yan ve arka kaparları çıkarılabilen alçak kenarlı 

vagonlara yükletilir. 
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Bu araçlar gerektiğinde kalın çelik halatlar ve zincirlerle sağlamca bağlanır, 

tekerlekleri altına ve yanlarına takozlar konulur. Kamyon, otobüs, ambulans ve tank gibi ağır 

araçlara takoz çakılırken özel dikkat gösterilir. Takozlar yerleĢtirilip sökülürken aracın 

hareket etmemesi için çok dikkatli hareket edilir.  
 

Kullanılacak takoz ölçüleri, vagona yüklenecek aracın büyüklüğüne göre 

değiĢmektedir. Bununla birlikte aracın ağırlığına göre ilave sağlamlaĢtırmalar yapılır.  
 

Ray taĢımalarında raylar, vagonlara iyice tespit edilmiĢ, yumuĢak ağaçtan takozlar 

üzerine yüklenir, böylece kaymaları önlenir. Ġkinci tabakayı teĢkil edecek raylar ise, ray 

mantarları aĢağıya doğru çevrilerek alt tabakayı teĢkil eden rayların gövdeleri arasına 

gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 
 

YontulmamıĢ ağaçlarla, özel Ģekilleri olan ve bir yere düzgün oturmayan eĢya ve 

çeĢitli malzemeler, makineler, buhar kazanları Ģeklinde olanların seyir sırasında yerinden 

oynamaması için sağlam bir Ģekilde vagona bağlanır, gerekirse takoz ile sağlamlaĢtırılır. 
 

 

Resim 1.3: Tekerlek takozu ölçüleri 

 

 

 

Resim 1.4: Takoz uygulaması 
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    TAKOZLAR 
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1.3. Tel ve Ölçüleri 
 

Çelik teller, vagonlara yüklenen eĢyaları veya araçları sağlamlaĢtırmak için kullanılan 

emniyet araçlarından biridir. Herhangi bir ölçü verilmemiĢ ise, en az 3 mm. çapında 

olmalıdır. EĢyaya göre bu teller daha da kalın olabilir. 
 

Teller vagona bağlantı yapıldıktan sonra birkaç yerinden bükülerek gerdirilir ve 

bağlantı yapılan tel uçları dıĢarıda bırakılmaz. Teller vagona tutturulacaksa, vagon kasası 

veya Ģasisindeki özel yerlerine bağlanır, sustalara, bojilere, dingillere kesinlikle tutturulmaz.  
 

Bağlama aracı olarak ip kullanılacaksa, ip iyi durumda, 230 Kg. bir çekme gücüne 

sahip nitelikte olmalıdır. 
 

 

Resim 1.5: Aracın vagona tel ile bağlanması 

 

1.4. Çelik Halat ve Ölçüleri 
 

Kaldırma ve taĢıma araçlarında kullanılacak çelik halatlarda, halata tespit edilecek tüm 

ağırlıkların (kendi ağırlığı, kanca ve kanca makaraları ağırlığı, kaldırılacak yükün ağırlığı) 

toplamı tespit edilmelidir. Halata, hesaplanan kopma mukavemetinin  en çok 1/6 sı veya 1/9 

undan  fazla yük yüklenmemesine dikkat edilir. 
 

Bu Ģekilde çok hızlı çalıĢan araçlardaki yük halatlarında statik yükten baĢka, yükün 

taĢınması sırasında meydana gelebilecek kuvvetler de, dikkate alınmıĢ olunup, halatın kopma 

riskine karĢı 6 ila 9 misli emniyet sağlanmıĢ olur. 
 

TaĢıma veya kaldırma iĢlemlerinde önceden kullanılmıĢ halatlar kullanılacak ise; bu 

halatların iyi bir kontrolden geçirilmeleri gerekir. Halatlar her kullanımdan sonra mutlaka 

temizlenir, yağlanır ve muayenesi belirli aralıklar ile yapılır.  
 

TEL ĠLE 

BAĞLAMA 
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Bir metre boyundaki halat kısmında, toplam tel adedinin % 20 si kopmuĢ ise, veya 

kopuk teller hep bir nokta civarında toplanmıĢ ve kopuk tel adedi, toplam tel adedinin % 15 

inden fazla olduğu takdirde halat yenisi ile değiĢtirilmesi gerekir. 
 

Eğer halatta, ehemmiyetli derecede kesit daralması meydana gelmiĢse, ve yahut 

yağlamaya mahsus halat içerisindeki kendir damar çürümüĢ ise, halat tellerinde kopmuĢ tel 

bulunmasa da, halatın derhal yenisi ile değiĢtirilmesi Ģarttır. 
 

 

Resim 1.6: Çelik halatlarla yükleme 

 

1.5. Zincir ve Ölçüleri 
 

Yüklemelerde ve taĢımalarda kullanılan zincir ve zincir sapanlarının taĢıyabileceği 

azami yükler, DIN 765 ve 766 standartlarına göre belirlenir. Genel olarak zincirin 

taĢıyabileceği maksimum yükler, aĢağıdaki formüller ile bulunur.  
 

 El ile çalıĢan ve seyrek olarak kullanılan araçlarda: P= 1000 d
2
 

 El ile çalıĢan, fakat, çok sık kullanılan araçlarda: P= 800 d
2
 

 Buhar, elektrik veya dizel motoru ile tahrik edilen araçlarda : P= 500 d
2
 

 

Formüllerde kullanılan 

P: Zincir ile taĢınmasına müsaade edilebilen azami yükü (kg.) olarak, 

d: Zincir pernosu çapını (cm) olarak ifade eder. Odun yükleme veya boĢaltmasında ve 

zor Ģartlar altında kullanılacak zincirlerin P= 800 d
2
 formülü ile hesaplanması gerekir. 

 

Çelik Halatlar 
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Ağaç kütükleri bir metreden fazla yükseklikte yüklenirse, vagon kenarları ile yük 

arasına ağaçtan sağlam direkler konulur. Bu direkler birbirini zincir veya halatlarla veyahut 

baĢka bir Ģekilde karĢılıklı olarak bağlanır. 

 

Resim 1.7: Ağaç kütüklerin vagonlar ile taĢınması 

 

Zincirleri, halatları veya kuĢakları keskin köĢeli yüklere sararken; köĢeleri ezilmekten 

ve zedelenmekten korumak için, uygun ahĢap takozlar veya özel köĢe parçaları konulması 

gerekir.  
 

 

Resim 1.8: Keskin köĢeli yüklerin taĢınması 

 

 

Resim 1.9: Boruların zincirler ile bağlanarak vagonlarda taĢınması 
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Resim 1.10: Vagonlarda dikmeler arasındaki zincirler  

 

KarĢılıklı duran dikmelerin zincirleri daima bağlı olmalı ve zincir hiç bir suretle tel vs. 

ile uzatılmamalıdır. Zincirli dikmelerin zincirleri eĢyayı tutma, bastırma gibi bir durum 

olmasa da, yine birbirine karĢılıklı olarak bağlanır. 
 

Zincirin yüke bir defa veya daha fazla sarılması hallerinde, zincire müsaade 

edilebilecek azami yük, değiĢmez. 
 

Zincir sapanlarından herhangi birinin çapı 2/10 oranında aĢınma neticesinde küçülmüĢ 

ise, bu sapan, artık kullanılmaz. 
 

Zincir sapanları kıĢın çok soğuk havalarda kullanılacak ise; soğuktan dolayı bilhassa 

sarsıntılı çalıĢmalarda, zincirin kopmaya karĢı mukavemeti azalacağından, soğuk Ģiddetine 

göre, müsaade edilecek yükte, bir azaltma yapılır. Bu azaltma 0°C den itibaren her (- 5°C) 

için, müsaade edilen yükte % 10 nispetinde bir indirme yapılması uygun olur.  
 

Kaldırma araçları ile beraber kullanılan zincir veya halat sapanlar ve kuĢaklar yük 

kaldırıldığı zaman, hem yükün kaymaması, hem de boĢluklardan dolayı yükün aĢağı düĢerek 

sarsıntı yapmasını imkansız kılınacak Ģekilde bağlanmalıdır.  
 

Zincir ve halatların düğüm yapmamasına, dönük olan zincirlerin düzeltilmesine, 

bilhassa dikkat edilir. Zincirler hiçbir zaman cıvata ve somunlar ile birbirlerine 

eklenmemelidir.  
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1.6. MuĢambalar 
 

MuĢambalar yalnızca yükü muhafaza ve ateĢten korumak için kullanılır. Hiçbir 

Ģekilde yükün istifi ve düĢmesini önlemek için destek olarak kullanılmaz. 

 

 

Resim 1.11: EĢyaların muĢamba ile korunması 

MuĢambalar vagonlara çok dikkatli olarak örtülür ve çıkarılır. Yüklemelerde vagon 

üzerinde gergin bir Ģekilde olmalıdır. EĢya ve vagonun keskin köĢelerine doğrudan doğruya 

konulup delinmelerine meydan verilmemelidir. Bu gibi sivri köĢelere paçavra, ot veya saman 

gibi muĢambayı koruma amaçlı nesneler konulmalıdır.  
 

MuĢambaların vagonlara sağlam tutturulması için, çivi ile çakma iĢlemi 

yapılmamalıdır. Açık ve kısa kenarlı vagonlara konulan muĢambaların uçları, sarkık ve 

açıkta kalmayacak Ģekilde sıkıca bağlanır. 
 

MuĢambalar açık vagon üzerine sağlamca yerleĢtirilmiĢ bir eĢyaya örtülecekse, 

muĢambaların kenarları döĢeme üzerine lama veya ağaç parçaları ile sıkıĢtırılır. Vida ve çivi 

ile delinmesine meydan verilmez 
 

MuĢambalar örgülü bağlama ipli iseler, vagonlara örtüldüğünde iplerin karĢılarına 

gelen vagon bağlama halkalarına bağlanır.  
 

MuĢambalar vagonlara, muĢamba numaraları mutlaka görülecek Ģekilde örtülür. 
 

Barut ve tozları dökülebilecek benzeri patlayıcı maddelerin yüklenildiği vagonların 

üzeri, gerekirse ayrıca muĢamba ile örtülür. 
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Resim 1.12: Patlayıcı madde yüklü vagonlarda muĢamba kullanımı 

Örtüler iyi durumda ve bağlandıktan sonra hiç bir yerinden rüzgar ile kalkmamalıdır. 

Eğer yük, vagon dıĢına taĢıyorsa örtü üstten çaprazlama halatla emniyet altına alınmalıdır. 
 

1.7. Kancalar ve Ölçüleri 
 

TaĢınacak veya kaldırılacak mal veya yükün cinsi, büyüklüğü ile diğer fiziksel ve 

mekanik özellikler kancanın tipini belirler. Buna göre de kancalar çok çeĢitlid ir. 

Kullanılan kancaların bazı özellikleri Ģunlardır. 
 

 Yükler kısa zamanda kolaylıkla tutulabilmeli ve serbest bırakılabilmelidir. 

 Tutma iĢlemi mümkün olduğunca az personelle yapılabilmelidir. 

 Kopma ve yük kaymalarına karĢı yükler emniyetle tutulmalıdır. 

 TaĢınan mala zarar vermemelidir. 

 Kolay kullanılabilir Ģekilde olmalıdır. 

 Kaldırma makinelerinin taĢıma kapasitesinden maksimum faydalanmak için 

hafif yapıda yapılmalıdır. 
 

Yükün, kaldırma aracının kancasına emniyetli bir Ģekilde asılmıĢ olması gerekir. Yük 

ile kanca arasında zincir mevcut ise, kanca evvela zincir tam gerilinceye kadar, gayet yavaĢ 

ve dikkatli olarak hareket ettirilir, bu esnada zincir baklalarının dönük veya dolaĢmıĢ 

olmamasına dikkat edilmelidir. Halat tamburuna sarılan yük halatlarının tambur üzerindeki 

yuvalarına muntazam bir Ģekilde sarılıp sarılmadığına dikkat edilir. Halatın üst üste 

binmemesi ve dolayısı ile, yük tesiriyle aniden kaymaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Yük ile halat veya zincirler, tamburdan boĢaltılırken daima tambur üzerinde, en az iki veya 

üç tam dolamın kalmasına son derece dikkat edilmeli ve hiçbir zaman tamburdan tam olarak 

boĢaltılmamalıdır. Resim 1.13’de taĢımada ve yüklemede kullanılan bazı kanca çeĢitleri 

görülmektedir. 
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Resim 1.13: Özel kanca çeĢitleri 

 

1.8. Yükleme Ġle Ġlgili Sabit Tesisler 
 

1.8.1. Rampalar 
 

Yükleme, boĢaltma iĢlerini kolaylaĢtırmak için vagon döĢemesi seviyesine kadar 

yükseltilmiĢ taĢ, toprak veya beton yerlerdir.  

 

 

Resim 1.14: Yükleme ve boĢaltma rampaları 

 

1.8.2. Gabari Tesisi 
 

Demiryolu vasıtalarının serbestçe geçebilmesi için demiryolunun iki yanında ve 

üstünde bırakılan boĢluğa gabari denir. Gerek çeken gerekse çekilen taĢıtların mümkün olan 

en büyük yapım çerçevesini (çerçeve çizgisini) ve ayrıca yola göre sabit engellerin ve 

özellikle sanat yapılarının (köprü, menfez, yarma, Ģev, imla gibi) konumlarını belirlemek 

amacıyla oluĢturulmuĢ ölçülerdir.  
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Resim 1.15: Gabari tesisi 

1.8.3. Tartı Araçları 
 

Tam vagon iĢlemli eĢya yüklü vagon, istasyon ve ambarlarda tartı iĢlemine tabi 

tutulur. Dingil basıncı sınırlaması bulunan hatlarda yapılacak taĢımalarda, vagona yüklenen 

ağırlık bu konu hakkında yayınlanan genel emirlerdeki sınırları geçemez ve fazla yüklenen 

miktar derhal vagondan indirilir.  
 

Vagonlara yüklenen eĢyaların, hangi hallerde tartılıp, tartılmayacağı ve bu konu ile 

ilgili diğer mevzular, TCDD eĢya tarifesinde ve 504 numaralı genel emirde detaylı olarak 

bulunmaktadır. Vagonların tartılmasını iĢletme personeli yapmaktadır. 
 

Standart olarak tek ölçüde olan vagonların tartımı için tek kefeli, değiĢik boylarda 

vagonların tartılması için çift kefeli platformlar kullanılır. Örneğin kantara girecek 

vagonların hepsi 14 m. ise buna uygun 14 m. boyunda bir kantar yeterlidir. Vagonların 7 m., 

14 m. ve 21 m. üç ayrı boyda olması halinde ise 7+14 m. çift kefeli vagon kantarı platformu 

kullanılmaktadır. Çift kefeli kantarlarda her kefe kendi baĢına tartım yapabileceği gibi iki 

kefe birlikte de tartım yapabilir. 
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Resim 1.16: Vagon kantarı 

1.8.4. Hangar 
 

Ġstasyonlarda bulunan hangarlar özellikleri bakımından üçe ayrılır. 
 

 Genel Hangar; ÇeĢitli kimselere ait eĢyanın konulabileceği üstü kapalı tesis ve 

binalardır. 

  Özel Hangar; Hangarların yalnız bir eĢya sahibine ve bir cins eĢya konulmak 

üzere ayrılan bölmeleridir. 

  Kapalı Hangar; ĠĢletmenin ihtiyacını karĢılamak üzere inĢa edildiği halde, bu 

iĢlerde geçici ve daimi olarak kullanılmasına gerek kalmayan binalarla, 

ardiyeye tabi eĢyanın korunmasına tahsis edilen ve istasyonlarda hangar halinde 

kullanılmasına karar verilen yerlerdir.  

 

Resim 1.17: Kapalı hangar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ    
TaĢımada kullanılacak emniyet elemanlarının tespitini yapmak için aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarını yapınız.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yüklenecek eĢyanın cinsini ve sınıfını tespit 

ediniz. 

 Kullanılacak olan emniyet elemanlarını 

belirleyiniz. 

 Yönetmeliklere göre yüklemeyi yaptırınız. 

 Yükün vagon üzerindeki durumunu kontrol 

ediniz. 

  Kurallara uygun davranınız. 

 Nazik olunuz. 

 MüĢteriler ile iyi iletiĢim 

kurunuz. 

 Yükleme ile ilgili emniyet 

tedbirlerini alınız. 

  

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yüklenen eĢyanın cinsini ve sınıfını tespit ettiniz mi?   

2. EĢyanın vagona emniyetli bir Ģekilde yüklenip taĢınabilmesi için, 

gerekli olan emniyet elemanlarının listesini çıkarttınız mı? 

  

3. Gerekli olan emniyet elemanlarının teminini müĢterilerden 

istediniz mi? 

  

4. ĠĢletme yönetmeliklerine göre, eĢyayı emniyetli bir Ģekilde 

vagonlara yüklettiniz  mi? 

  

5. Yüklü vagonların tartılmasını sağladınız mı?   

6. Tartılma iĢlemi sonunda fazla yükleme söz konusu ise vagondan 

fazla kısmın boĢaltılmasını sağladınız mı? 

  

7. TaĢınacak eĢyanın gideceği güzergah üzerinde gabari sınırlaması 

var ise, yüklü vagonların gabari kontrolünü yaptırdınız mı? 

  

8. EĢyanın emniyetli taĢınması ile ilgili gördüğünüz eksikliklere 

iliĢkin, gerekli uyarıları yaptınız mı?  

  

9. Bütün bu iĢlemlerden sonra, yükün vagon üzerindeki durumunu 

kontrol edip sevkini sağladınız mı?  

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz 

UYGULAMA FAALĠYETĠ    
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 
 

1. Açık vagonlarda taĢımaya kabul edilen eĢyanın korunması ile ilgili olarak muĢamba, 

zincir, halat, tel veya takoz vb. malzemeler kim tarafından temin edilir? 

A) MüĢteriler                                            B) Bölge Müdürlüğü     

C) Lojistik Müdürlüğü                              D) Ġstasyonlar 
 

2. Halata, hesaplanan kopma mukavemetinin en çok kaçta kaçından fazla yük 

yüklenmemesine dikkat edilir? 

A) 1/10 – 1/5                                            B) 1/6 – 1/9   

C) 2/6 – 2/ 5                                             D) 1/2 -1/3 
 

3. AĢağıdakilerin hangisi kancaların özelliklerinden değildir?  

A) EĢyaya zarar vermemeli                      B) Kullanımı kolay olmalı          

C) Hafif olmalı                                        D) Tek tip olmalı 
 

4. AĢağıdakilerin hangisi taĢıma ile ilgili sabit tesis değildir? 

A) Rampalar                                           B) Tartı araçları          

C) Viyadük                                            D) Hangar 
 

AĢağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlıĢ olarak değerlendiriniz. 
 

5. (……)Zincirler, cıvata ve somunlar ile birbirlerine eklenebilir.  
 

6. (……)MuĢambalar yalnızca yükü hava Ģartlarından muhafaza ve ateĢten korumak için 

kullanılır. Hiçbir Ģekilde yükün istifi ve düĢmesini önlemek için destek olarak 

kullanılmaz. 
 

7. (…....)Tam vagon iĢlemli eĢya yüklü vagon, istasyon ve ambarlarda tartı iĢlemine tabi 

tutulur. 
 

8. (…… )Özel Hangar; çeĢitli kimselere ait eĢyanın konulabileceği üstü kapalı tesis ve 

binalardır.  

 
 

DEĞERLENDĠME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

17 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
  

 
 

Bu öğrenme faaliyeti sonucunda gerekli ortam sağlandığında;   vagonları mühürleme 

ve etiketleme iĢlemlerini yapabileceksiniz. 
 

 

 
 Bölgenizdeki istasyon veya garda yetkililerden izin alarak ve size refakat 

etmelerini rica ederek; vagonları etiketleme ve mühürleme iĢlemlerinin nasıl 

yapıldığını araĢtırınız. 

 

2. VAGONLARDA MÜHÜRLEME VE 

ETĠKETLEME ĠġLEMLERĠ 
 

2.1. Vagonlara YapıĢtırılacak Etiketler 
 

Vagonlara etiketlerin yapıĢtırılmasından veya kaldırılmasından, vagonun taĢıma 

belgesini düzenleyen ve eĢyanın alıcısına teslim iĢlemlerini yapan iĢyeri sorumludur. 
 

2.2. Vagonları Etiketleme 
 

Yüklü her vagona, yükleme iĢi biter bitmez, çıkıĢ ve varıĢ istasyonlarını gösteren bir 

etiket, vagonun her iki tarafında bu iĢ için ayrılmıĢ yerlere yapıĢtırılır.  
 

Vagonun varıĢ ambar (lojistik) ve istasyonlarında, etiketler derhal kaldırılır. Bu 

konuda Ġstasyon/Lojistik personeli sorumludur. BoĢ olarak trenlere ilave edilen vagonlarda 

bu tür etiket bulunmaz, varsa kaldırılır. 
 

Vagonlara yapıĢtırılacak olan etiketlere, vagonun içinde bulunan yükün ağırlığı 

istasyonun veya ambarın (lojistik) ilgili memuru tarafından okunaklı bir Ģekilde yazılır. 

Etiketlere yazılacak yük ağırlığı, vagonlardaki fren ayar kollarının, dolu veya boĢa göre ayar 

edilmeleri için önemlidir. 
 

Tehlike etiketleri Uluslararası demiryolları anlaĢmalarına uygun olarak bastırılır ve 

kullanılır. 
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.3. Mühür ÇeĢitleri 
 

Vagonlarda yükün emniyet altına alınması için önceden kurĢun mühürler kullanılırdı. 

Fakat günümüzde kurĢun mühür artık yerini tamamen plastik mühürlere bırakmıĢtır. 
 

 

Resim 2.1: Plastik mühür 

 

2.4. Vagonları Mühürleme 
 

Vagonların kapı ve kapakları, gerektiğinde pencereleri yükün emniyet altına alınması 

için mühürlenir. Vagonların mühürlenmesinde plastik mühür kullanılır. 
 

Plastik mühürler vagonların mühürlenmesi dıĢında baĢka bir iĢ için kullanılamaz. 

Mühürlenecek ve mühürlenmeyecek vagonlar aĢağıda gösterilmiĢtir. 
 

DıĢ koĢullardan (yağıĢ, rüzgar, ısı vb.) dolayı kapalı olan (G;H;U;Z vb.) vagonlarla 

taĢınması gereken eĢya yüklü vagonların kapı, pencere, kapak, vana vb. yerleri mühürlenir, 

uygun bir malzeme (bükülü tel, cıvata, asma kilit vb.)  ile de emniyete alınabilir. Ayrıca 

kapalı vagonla taĢınması gerektiği halde boyutları itibariyle ve göndericinin talebiyle açık 

vagonlarla gönderilmek zorunda kalınan eĢya yüklü ve muĢamba (branda ) ile örtülü bulunan 

açık vagonlar da mühürlenir. 
 

Personel vagonu, eĢyanın özelliği gereği yükleme yapılan açık vagonlar ve açık 

vagonlarla taĢınması gereken, ancak açık vagon talebinin karĢılanamaması ve müĢterinin 

uygun görmesi durumunda ise tahsis edilen kapalı vagonlar mühürlenmez. 
 

Mühürleri kaldırılmıĢ olup bir müddet veya bütün gece ambarda (lojistik) ve 

istasyonda kalması gereken aktarmaya tabi olan vagonlar geçici olarak mühürlenir. 

Ġstasyon 

Kodu 

Ġstasyon 

Adı 

Mühür Numarası 
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Resim 2.2: Kapı ve pencerelerin mühürlenmesi 

 

2.5. Vagonları Mühürleme Ġle Ġlgili ĠĢlemler 
 

Vagonların mühürlenmesi aĢağıda açıklandığı gibi yapılır: 
 

Kapalı, sarnıç, tahıl ve benzeri vagonlarda; vagon kapıları, kapakları, vanaları ve 

pencereleri kapatılır. Plastik mührün kuyruk kısmı vagonun mühürleme dillerindeki 

deliklerinden geçirilir, sarsılma neticesi kopmayacak biçimde gevĢek bırakılır ve ucu kilit 

yuvasına sokularak kilitlenir. 

 

Resim 2.3: Mühürleme iĢlemi 

MuĢamba (branda) ile örtülü açık vagonlarda; Vagon üzerindeki eĢyanın hiçbir tarafı 

açık kalmayacak surette vagonun etrafında bulunan halkalarla muĢambanın (brandanın) 

halkalarından mührün kuyruk bölümü geçirilir ve kilitlenir. 
 

ĠĢyeri ismi ve kodu yazılı olan plastik vagon mühürlerinin arka yüzünde bulunan boĢ 

beyaz bölüme mührün takıldığı tarih mürekkepli kalemle yazılır. 
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ĠĢyeri ismi ve kodu yazılı olmayan plastik vagon mühürlerinin arka yüzünde bulunan 

üç adet boĢ beyaz bölüme, el ile okunaklı bir Ģekilde ve tükenmez kalemle sırasıyla iĢyeri 

adı, iĢyeri kodu ve takıldığı tarih yazılır. 
 

 

Resim 2.4: Emniyet kilidi 

 

2.6. Plastik Mühür Ġhtiyacının KarĢılanması 
 

Plastik mühür ihtiyaçları aĢağıdaki Ģekilde karĢılanır; 
 

TaĢımaya yeni açılan veya plastik mühür stoku tükenmiĢ ambarlar (lojistik) ve 

istasyonların, acilen karĢılanması gereken ihtiyaçları; Bölge Malzeme Müdürlüklerinde 

bulunan o bölgede daha önce taĢımaya kapatılmıĢ olan ambarlara  ve istasyonlara ait stoktan 

veya mühür kullanımı az olan diğer ambarların ve istasyonların stokundan, ilgili 

Müdürlüklerin talebi ile karĢılanır. Böyle bir iĢlem yapıldığında, bu durum, her defasında 

teĢkilata duyurulur ve ilgili birimlere bilgi verilir. 
 

Ġlgili Müdürlükler, kendi bölgelerinden plastik mühür temin edemediği takdirde, baĢka 

Bölgelerden veya genel stoktan bu ihtiyacın karĢılanması için durumu ilgili birimlere bildirir. 

Ġlgili birimler bu ihtiyaçları diğer bölgelerden, genel stoktan veya satın almak suretiyle 

karĢılar.  
 

Plastik mühürler, ihtiyaç duyulan ambar veya istasyona gelinceye kadar baĢka 

ambarlar veya istasyonlardan sıra numarasına göre alınacak yeteri kadar plastik mühür, 

ihtiyaç olan ambara  veya istasyona bölgesince gönderilir. BaĢka ambarın veya istasyonun  

plastik mührünü kullanan ambar veya istasyon, vagonların taĢıma belgelerine not olarak 

“....................iĢyerinin plastik mührü kullanılmıĢtır.”açıklamasını yapar. 
 

Plastik mühür kullanan ambar ve istasyon mühür kullanımını ve stok durumunu her 

ayın sonunda Ġlgili Müdürlüğe bildirir. TaĢımaya kapalı iĢyerlerine ait plastik vagon 

mühürleri Bölge Malzeme Müdürlüklerinde muhafaza edilir. 
 

DıĢ etkenlerden dolayı 

kapının açılıp mühür’ü 

koparmaması için çelik 

telden yapılan emniyet 

kilidi. 
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Bölge Müdürlüklerince; Bölgelerindeki, taĢımalara açık tüm istasyonların plastik 

mühür kullanımı, stok durumu, iĢyerleri itibariyle sürekli takip ve kontrol edilir.  
 

Bölge Müdürlüklerince plastik mühür ihtiyaçları her yılın aralık ayının ilk haftası Ġlgili 

birime bildirilir.   
 

 

2.7. Mühürleri Sökme 
 

Vagon mühürleri ancak vagon boĢaltılacağı zaman müĢteri tarafından sökülür. Vagon 

mühürleri sökülmeden önce, mühürlerin sağlam ve numaralarının taĢıma belgelerindeki 

kayda uygunluğu kontrol edilmelidir. Tamamıyla boĢaltılan her vagonun bütün mühürleri 

sökülür.  
 

Bir düzensizliğe rastlandığında gerekli iĢlem yapılır. 
 

Geçici olarak mühürlenen vagonların mühürleri ancak mühürleme iĢlemini yapan iĢ 

yeri tarafından sökülebilir. 
 

2.8. Mühürlerin TaĢıma Belgesine Kaydı 
 

Vagonlar yüklenmelerinden sonra kapatılıp mühürlenir. Vagona takılan plastik 

mühürlerin tarih ve numarası taĢıma belgelerinin “kurĢun (mühür) no” hanesine, bu hanenin 

yetersiz kalması durumunda mühür numaraları taĢıma belgesinin “NOT” hanesine yazılır. 
 

2.9. Mühürlerin Ara Ġstasyonda Kontrolü 
 

MühürlenmiĢ vagonların mühürleri vagonların teslim alındığı ilk çıkıĢ ve son varıĢ 

istasyonları dıĢında kurĢun/Mühür muayene istasyonlarında ilgili personel tarafından birlikte 

kontrol edilir. Yapılan kontrol sonucu trenin trafik cetveline yazılarak birlikte imzalanır. Bu 

muayene sırasında, gerek mühürlerde ve gerek bükülü tellerde görülecek olan düzensizlikler, 

vagonun açıldığı Ģüphesini uyandırdığı takdirde, birisi tren Ģefi veya bu görevi yapan 

personel olmak üzere, bir heyet huzurunda vagon açılır ve bu konudaki “TCDD EĢya 

Tarifesi” ile “Yurtiçi EĢya TaĢımalarındaki Düzensizliklere ĠliĢkin Yönerge” 

hükümlerine göre iĢlem yapılır. 
 

Bu muayeneler sırasında vagonların pencerelerinin durumu da kontrol edilir ve 

mührün sarsıntı dolayısıyla kopmak üzere olduğu görülürse,  asıl mühre dokunmadan, aynı 

yere bir takviye mühür takılarak durum vagonun taĢıma belgesine kaydedilir. 
 

2.10. Mühürlü Vagonları Teslim Alma 
 

Trenin kalkıĢ ve varıĢ istasyonları ile vagon alınan bırakılan ara istasyonlarda teslim 

etme ve teslim alma  iĢlemi için, mühürlerin ve vagonun emniyete alınması için kullanılan 

malzemenin (bükülü tel, cıvata, asma kilit vb.) düzgün durumda olup olmadığı, teslim alan 

memurlar tarafından kontrol edilir. 
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Herhangi bir nedenle, yolda vagonun mührü kopacak olursa, “Yurtiçi EĢya 

TaĢımalarındaki Düzensizliklere ĠliĢkin Yönerge” hükümlerine göre iĢlem yapılır. 
 

Trenin duruĢu böyle bir iĢleme uygun bulunmadığı takdirde, vagon mühürlenir ve 

yükün durumu hakkında taĢıma belgesi ve trafik cetveline açıklama yapılır. Trenin ilk 

teĢkilat istasyonuna varıĢından sonra tren Ģefi veya bu görevi yapan personel durumu nöbetçi 

memuruna bildirir ve yukarıda belirtildiği gibi “EĢya Tarifesi” ile “Yurtiçi EĢya 

TaĢımalarındaki Düzensizliklere ĠliĢkin Yönerge” hükümlerine göre iĢlem yapılır. 

2.11. KullanılmıĢ Mühürler 
 

Vagonlardan çıkarılan kullanılmıĢ mühürler, istasyonlarda biriktirilerek Nisan, 

Ağustos ve Aralık ayları sonunda Ġç Hizmet TaĢıma Belgesine kayıtlı olarak Bölge Malzeme 

Müdürlüğüne gönderilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Vagonlarda mühürleme ve etiketleme iĢlemi yapmak için aĢağıdaki iĢlem 

basamaklarını uygulayınız. 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yükleme iĢlemi tamamlanmıĢ vagonların 

kontrolünü yapınız. 

 Mühürlenecek ve etiketlenecek vagonları 

belirleyiniz. 

 Vagonların kapı ve pencerelerini 

mühürleyiniz. 

 EĢyanın cins ve niteliklerine göre etiketleme 

iĢlemini yapınız. 

 Bulunduğunuz istasyona gelen mühürlü 

vagonların kontrolünü yapınız. 

 Kurallara uygun davranınız. 

 Nazik olunuz. 

 MüĢteriler ile iyi iletiĢim kurunuz. 

 Vagonları mühürlerken veya 

kontrolünü yaparken çok dikkatli 

olunuz. 

  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yüklenen eĢyanın cinsini ve sınıfını tespit ettiniz mi? 
  

2. EĢyaların vagonlara emniyetli bir Ģekilde bağlanabilmeleri için 

gerekli olan emniyet elemanlarının teminini müĢterilerden 

istediniz mi? 

  

3. ĠĢletme yönetmeliklerine göre, eĢyayı emniyetli bir Ģekilde 

vagonlara yüklettiniz  mi? 

  

4. Vagonlara yüklenen eĢyaların ağırlıklarının vagon dingil 

basınçlarını aĢmayacak Ģekilde olması için tartınız mı?  

  

5. Yükün gideceği güzergah üzerinde gabari sınırlaması var ise, 

vagonları yüklettikten sonra gabari kontrolünü yaptırdınız mı? 

  

6. Gördüğünüz hatalı uygulamalar için gerekli iĢlemleri yaptınız 

mı? 

  

7. Mühürlenecek ve etiketlenecek vagonları tespit ettiniz mi? 
  

8. Vagonların bütün kapı ve pencerelerini mühürleyip ilgili 

vagonlara etiket yapıĢtırdınız mı? 

  

9. Ġstasyonunuza gelen mühürlü vagonları kontrol ettiniz mi? 
  

10. Herhangi bir Ģüpheli durumda gerekli iĢlemleri baĢlattınız mı?   

11. Mühürleri kontrol edip yükü eksiksiz olarak alıcısına teslim 

ettiniz mi? 

  

12. KullanılmıĢ mühürler için gerekli iĢlemi yaptınız mı? 
  

13. Mühür ihtiyacınızı ilgili yerlere bildirdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 
 

1. Vagonlara yapıĢtırılan etiketlerde aĢağıdaki bilgilerden hangisi olmaz? 

 

A) VarıĢ istasyonu  B) ÇıkıĢ istasyonu   C) Yükün ağırlığı D)Gönderen firma adı 
  

2. Plastik mühürlerde aĢağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz? 

 

A) Tarih               B) Yükün ağırlığı     C) Ġstasyon kodu    D) Mühür numarası  
 

3. Vagonlardaki mühürler ne zaman sökülür? 

 

A) Alıcısına teslim edildiğinde   B) Ġhtiyaç halinde  

C) VarıĢ istasyonuna girince      D) Sökülmez 
 

4. Vagonlardan çıkarılan kullanılmıĢ mühürler ne yapılır? 

 

A) Atılır       B) Ġstasyonlarda biriktirilir      C) Tekrar kullanılır             D)Hiçbiri 
 

AĢağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlıĢ olarak değerlendiriniz. 

 

5. (……)Vagonlara etiketlerin yapıĢtırılmasından/sökülmesinden, vagonun taĢıma 

belgesini düzenleyen ve eĢyanın alıcısına teslim iĢlemlerini yapan iĢyeri sorumludur. 
 

6. (……)Bölge Müdürlüklerince plastik mühür ihtiyaçları her yılın mart ayının ilk haftası 

 Ġlgili birimlere bildirilir.   
 

7. (..….)Geçici olarak mühürlenen vagonların mühürleri ancak mühürleme iĢlemini 

yapan iĢ yeri tarafından sökülebilir. 
 

8. (……)Herhangi bir nedenle, yolda vagonun mührü kopacak olursa, ilk istasyonda 

ilgili yönetmelik hükümlerine göre iĢlem yapılır. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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Emniyet elemanları ve mühürleme faaliyetleri ve araĢtırma çalıĢmaları sonunda 

kazandığınız bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kendinizi kontrol 

listesine göre değerlendiriniz. Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle 

geçebilirsiniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yüklenen eĢyanın cinsini ve sınıfını tespit edebildiniz mi?   

2. EĢyanın vagona emniyetli bir Ģekilde yüklenip taĢınabilmesi 

için, gerekli olan emniyet elemanlarının listesini çıkartabildiniz 

mi? 

  

3. ĠĢletme yönetmeliklerine göre, eĢyayı emniyetli bir Ģekilde 

vagonlara yükleyebildiniz mi? 

  

4. Yüklü vagonların tartılmasını sağlayabildiniz mi?   

5. Tartılma iĢlemi sonunda fazla yükleme söz konusu ise vagondan 

fazla kısmın boĢaltılmasını sağlayabildiniz mi? 

  

6. TaĢınacak eĢyanın gideceği güzergah üzerinde gabari 

sınırlaması var ise, yüklü vagonların gabari kontrolünü 

yaptırabildiniz mi? 

  

7. EĢyanın emniyetli taĢınması ile ilgili gördüğünüz eksikliklere 

iliĢkin, gerekli uyarıları yaptırabildiniz mi?  

  

8. Bütün bu iĢlemlerden sonra, yükün vagon üzerindeki durumunu 

kontrol edip sevkini sağlayabildiniz mi?  

  

9. Yüklenen eĢyanın cinsini ve sınıfını tespit edebildiniz mi?   

10. ĠĢletme yönetmeliklerine göre, eĢyayı emniyetli bir Ģekilde 

vagonlara yüklettiniz  mi? 

  

11. Gördüğünüz hatalı uygulamalar için gerekli iĢlemleri 

yapabildiniz mi? 

  

12. Mühürlenecek ve etiketlenecek vagonları tespitini yapabildiniz 

mi? 

  

13. Vagonların bütün kapı ve pencerelerini mühürleyip ilgili 

vagonlara etiket yapıĢtırma iĢlemini yapabildiniz mi? 

  

14. Ġstasyonunuza gelen mühürlü vagonları kontrollerini 

yapabildiniz mi? 

  

15. KullanılmıĢ mühürler için gerekli iĢlemi yapabildiniz  mi?   

16. Mühür ihtiyacınızı ilgili yerlere bildirebildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 A 

2 B 

3 D 

4 C 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

 

1 D 

2 B 

3 A 

4 B 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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 TCDD Hareket dairesi baĢkanlığı 

 TCDD  Bölge müdürlükleri 

 TCDD Eğitim merkezleri  

 TCDD Ġstasyonları 

 TCDD Lojistik müdürlükleri ve Ģeflikleri 

 TCDD Yönetmelik ve Yönergeleri 

 TCDD EĢya tarifesi 

 http://www.tcdd.gov.tr 

 http://www.railfaneurope.net/pix_frameset.html 

 http://www.railfaneurope.net/pix_frameset.html 

 http://www.train-magazine.com/index.htm 

 http://www.railroaddata.com/ 

 http://www.nrm.org.uk/home/home.asp 

ÖNERĠLEN KAYNAKLAR 

http://gallery118542.fotopic.net/
http://www.railfaneurope.net/pix_frameset.html
http://www.railfaneurope.net/pix_frameset.html
http://www.train-magazine.com/index.htm
http://www.railroaddata.com/
http://www.nrm.org.uk/home/home.asp
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