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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 521MMI510 

ALAN Raylı Sistem Teknolojisi 

DAL/MESLEK Raylı Sistemler Mekatroniği 

MODÜL ADI Raylı Sistem Araç Tekniği 

MODÜLÜN TANIMI 

Raylı sistem teknolojileri alanında kullanılan araçları ve sistem-

lerini tanıma, uygulama esnasında sistemlere özgü ayrımı yapa-

rak araç kullanımında araçların özelliklerine uygun davranma 

yeterliğinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40 / 32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK 
Raylı sistemlerde kullanılan araçların temel bakımını ve kont-

rollerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında tren sistemlerini 

tanıyabilecek ve uygulama esnasında sistemlere özgü ayrımı 

yaparak araç kullanımında özelliklerine uygun davranabilecek-

siniz. 

Amaçlar    
1. Hafif raylı sistemlerde araçların temel bakımını ve kontrol-

lerini yapabileceksiniz. 

2. Ağır raylı sistemlerde yük ve yolcu trenlerini hareke-

te hazırlayabilecek ve kontrollerini yapabileceksiniz. 

3. Elektrikli sistemlerin genel kontrollerini yapabileceksiniz. 

4. Dizel sistemlerin genel kontrollerini 

yapabilceksiniz. 

5. Hızlı trenlerin çalıĢtırılmadan önceki kontrollerini yapabile-

ceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: TCDD, metro ve hafif raylı iĢletmeler, sınıf, kütüpha-

ne, ev, bilgi teknolojileri ortamı vb. 

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

gisayar ve donanımları, basınç ölçer, sökme kalıbı, temiz bez, 

alkol, test standı vb.  
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GĠRĠġ 
 

 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül ile ülkemizde hızla geliĢmekte olan raylı sistemler alanında kullanılan araç-

ları ve sistemlerini tanıyacak; kontrollerini öğreneceksiniz. 

 

Raylı sistemler, öncelikli bir sektör hâline gelmiĢ; ülkemizin ekonomik, kültürel ve 

sosyal hayatında güçlü demir yolları vazgeçilmez bir hedef olmuĢtur. Örneğin, demir yolla-

rının sadece yük taĢımacılığındaki payının artırılması sonucunda enerji tasarrufunun yanında 

trafik kazası, yaralı ve ölü sayısı ile hava kirliliğinde büyük bir azalma görülecektir. 

 

Raylı sistemler alanında dünyada hızlı bir geliĢme vardır. Ülkemizin de bu geliĢmelere 

ayak uydurması bir zorunluluktur. 

 

Raylı sistem araç tekniği modülü ile uygun ortam ve araç gereçler sağlandığında tren 

sistemlerini tanıyabilecek; uygulama esnasında sistemlere özgü ayrımı yaparak araç kullanı-

mında özelliklerine uygun davranabileceksiniz. Ağır ve hafif raylı sistemlerde araçların te-

mel bakımını ve kontrollerini yapabileceksiniz. Elektrikli ve dizel sistemlerin genel kontrol-

lerini yapabileceksiniz.  Hızlı trenlerin çalıĢtırılmadan önceki kontrollerini öğreneceksiniz. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

LUK BAĞLANTISI YAPMAK 

 
Gerekli ortam sağlandığında iĢletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak hafif 

raylı sistemlerde araçların temel bakımını ve kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerdeki 

araçları araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistem alanında kullanılan araçları ve 

sınıflandırılmasını inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. TREN SĠSTEMLERĠNĠN SINIFLANDI-

RILMASI 
 

1.1. Enerji Türlerine Göre 
 

Tren sistemleri enerji türlerine göre buharlı, dizel ve elektrikli olarak üçe ayrılır.  

 

1.1.1. Buharlı Lokomotif 

 

Enerji olarak taĢ kömürü, linyit kömürü, akaryakıt (Fuel-oil) kullanılmaktadır. Buhar-

lı sistem, ülkemizde tamamen kaldırılmıĢtır; sadece nostaljik turistik trenlerde kullanılmak-

tadır. Ancak zengin kömür yatakları olan veya az geliĢmiĢ ülkelerde hâlâ kullanılmaktadır. 

Buharlı lokomotiflere enerji sağlayan yakıtların yanmasıyla sudan buhar enerjisi sağlanmak-

tadır. Lokomotif, yakıtını da suyunu da beraberinde taĢımak zorundadır. Onun için buharlı 

lokomotifin çalıĢacağı hatlarda su ikmal tesisleri inĢa etme zorunluluğu vardır. Kullanılan 

yakıtın belirli bir miktarın üzerinde lokomotife yüklenememesi nedeniyle buharlı lokomotif-

ler uzak mesafeli çalıĢamamaktadır (Resim 1.1‟de buharlı lokomotif görülmektedir.). 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Buharlı lokomotif 

 

1.1.2. Dizel Lokomotif 

 

Güç kaynağı olarak dizel motoru, enerji olarak da motorin kullanılmaktadır. Bu loko-

motiflerin çalıĢma parkurları buharlı lokomotiflere göre daha uzundur. Bakım depolarında 

yaptıkları motorin ikmali ile yakıt depolarının büyüklüğüne göre 10 yolcu vagonluk bir treni 

600-700 km mesafeye götürebilmektedir (Resim 1.2‟de dizel lokomotifler görülmektedir.). 

                 

Resim 1.2: Dizel lokomotifler 

 

1.1.3. Elektrikli Lokomotif  
 

Elektrikli lokomotifler, ikmal problemi olmayan, bundan dolayı çok uzun mesafelere 

gidebilen lokomotiflerdir. Çekim ekonomisi bakımından en ekonomik lokomotiflerdir. Bu-

harlı ve dizel lokomotiflere göre çok daha yüksek güçler uygulanabildiği için trafik yoğunlu-

ğunun yüksek olduğu hatlarda kullanılmaktadır. 

 

 

Buharlı ve dizel sistemde enerji üretmek için kullanılan kömür, su, motorin gibi 

maddeler, lokomotifle birlikte taĢınırken elektrikli lokomotiflerde böyle bir durum yoktur. 
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Enerjisi olan elektriği, kataner (havai hat) hattından almaktadır. Ġlk yatırım maliyetlerinin 

yüksek olmasına karĢın ekonomik bir sistem olduğundan bu yatırımları kısa sürede amorti 

edebilmektedir (Resim 1.3‟te elektrikli lokomotif görülmektedir.). 

 

Resim 1.3: Elektrikli lokomotifler 

 

1.2. Kullanım ġekillerine Göre  
 

Trenler, kullanım Ģekillerine göre; 

Ünite Ģeklinde üretilen raylı sistemler, 

Hafif raylı sistemler, ağır raylı sistemler, 

Hızlı tren sistemleri Ģeklinde sınıflandırılabilir. 

Ünite Ģeklinde olan araçları ve yapılarını çekme ve taĢıma iĢlevini birlikte yapanlar ise 

oto motris (ray otobüsü veya raybüs) adı ile anılır. 

 

Hafif raylı sistem ise tek araba veya kısa dizi hâlinde iĢletilebilen yer seviyesinde veya 

yükseltilmiĢ yollarda kendine ait özel bir yolu olan, çoğunlukla caddeleri kullanan kent içi 

elektrikli ulaĢım sistemidir. Günümüzde kentlerin hızlı geliĢmesi ile beraber yolcu taĢıma 

ihtiyacını karĢılamak için geliĢtirilen, elektrik enerjisi ile çalıĢan, çeken ve çekilen araçlardan 

oluĢan sistemdir. En belirgin özelliği, çalıĢtığı yolun tamamıyla diğer kullanıcılardan bağım-

sız olmasıdır. Bu sistem, tramvay ve metro olarak ikiye ayrılabilir. Kara yolu ile aynı güzer-

gâhı paylaĢanlar üzerinde bulunan elektrik iletkenlerinden enerjisini alan, belirli istasyonlar-

da yolcu alıp indiren, tek araç olarak dizayn edilen, çeken araçlara tramvay denir. Yer altında 

ve bazen yer üstünde hareket eden, yol kesiĢmesi olmayan, kendi içinde kapalı bir sistemdir. 

ġehir içinde çok büyük yolcu taĢıması yapan araçlara metro denir. Hatta buralarda yalnızca 

metro çalıĢır. 

 

Ağır raylı sistemler olarak lokomotifler ve vagonlar görülmektedir. Sadece çekme iĢ-

levini yapanlara ise lokomotif denir. Bunlara çeken araç da denilmektedir (buharlı, dizel, 

elektrikli). Kullanım alanlarına göre, enerji türlerine göre, güç aktarma sistemlerine göre 

sınıflandırılmaktadır.  Demir yollarında kullanılan yolcu ve yük taĢıma araçlarına vagon 

denir. Vagonlar, kendi baĢına hareket edemeyen, çeken bir araç tarafından hareket ettirilen 

araçlardır. Bunlara çekilen araçlar da denilmektedir. Ġlk yapılan vagonlar iki dingilli, dingil 

basıncı düĢük ve genellikle ahĢap ağırlıklıydı. Buharlı lokomotifin 1825 yılında imal edilme-
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siyle birlikte çekilen vasıta olan vagon imalatı da baĢlamıĢtır. Ġlk çelikten vagon, 1904 yılın-

da imal edilmiĢtir. Teknolojinin ilerlemesi ve trenlerin hızlarının artması ile vagonların din-

gil basınçları artmıĢ, boyları uzamıĢ ve daha modern teknolojik yapı ve özelliklerde vagon 

imalatları yapılmıĢtır.  

 

Hızlı tren,  normal trenlere göre daha hızlı yolculuk etme olanağı sağlayan bir demir 

yolu aracıdır. Genel olarak saatte 200 km'den yüksek hızlara çıkabilen tren türü olarak kabul 

edilmektedir. Türkiye‟de Ankara-EskiĢehir hattında bulunan ve 230 km mesafeyi 2 saatte 

kateden (buradan ortalama hız 115 km bulunuyor) hızlı tren, Türkiye'nin ilk hızlı trenidir. 

Fransa'daki TGV, Almanya'daki ICE ve geliĢme aĢamasındaki manyetik raylı trenler, bu tren 

türüne örnek gösterilebilir. ġu anda Almanya, Belçika, Çin, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, 

Ġngiltere, Ġspanya, Ġtalya, Japonya, Portekiz, Tayvan, Türkiye saatte 200 km hızın üzerine 

çıkan trenlerle bu taĢımacılığı gerçekleĢtirmektedir. Hızlı tren ile uçak yolculuğuna göre 

daha çabuk ulaĢım sağlanabilir. Tren istasyonlarının Ģehir içinde yer alması nedeniyle eriĢim 

daha kolaydır.  Hızlı trenler, diğer ulaĢım araçlarına göre çok daha güvenlidir. Hızlı trenler 

elektrik enerjisi ile çalıĢır, çevreye zarar vermedikleri için tercih edilir.  

 

1.3. Ray Kullanımına Göre Tren Sistemleri  

 
Trenler, ray kullanımlarına göre çift raylı sistemler ve tek raylı (monorail) sistemler 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

Çift raylı sistemler, demir yolu tarihi boyunca tüm demir yolu araçlarının kullandığı 

bir sistemdir. Çift ray üzerine çelik tekerleklerin bağlı olduğu dingil sistemi ve bunun üzeri-

ne çeken veya çekilen araçların monte edildiği sistemdir. 

 

Tek raylı sistemde tek bir raya bağlı olarak ray yolu kapalı bir kutu Ģeklinde olan, ço-

ğunlukla yükseltilmiĢ yollarda, ray üstü veya ray altı çalıĢabilen araçlardır. 

 

Yine bu sistemlerin devamı olan maglev sistemli trenler de hızları 300 km/h hızların 

üstünde çalıĢabilecek durumda iken daha düĢük hızda çalıĢtırılarak kent içi ulaĢımında kulla-

nılmaktadır. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tren
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/TGV
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/ICE
http://tr.wikipedia.org/wiki/Manyetik_rayl%C4%B1_tren
http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A7ika
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
http://tr.wikipedia.org/wiki/Finlandiya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Kore
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngiltere
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Portekiz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tayvan
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak hafif raylı sistemlerde araçların temel bakımını 

ve kontrollerini yapınız. 

 

 Aracın genel dıĢ görünüĢünü 

kontrol ediniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not alınız, 

fotoğraf çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda elde ettiğiniz bilgileri sunum 

hazırlayarak sınıf ortamında gösteriniz. 

 Aracın yürütme sistemlerini 

kontrol ediniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

 sınıf ortamına taĢıyınız. 

 Tekerleklerin yuvarlanma 

yüzeylerini kontrol ediniz. 
 

 Aracın ön ve arka tamponlarını 

kontrol ediniz. 
 

 Kapıların açılma ve kapanma 

kontrollerini yapınız. 
 

 

 

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 değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Aracın genel dıĢ görünüĢünü kontrol ettiniz mi?   

2. Aracın yürütme sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

3. Tekerleklerin yuvarlanma yüzeylerini kontrol ettiniz mi?   

4. Aracın ön ve arka tamponlarını  kontrol ettiniz mi?   

5. Kapıların açılma ve kapanma kontrollerini yaptınız mı?   

 

DEĞERLENDĠRME 

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

zi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise 
“Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

1. Tren sistemleri enerji türlerine göre kaça ayrılır?   

A) 2         B) 4       C) 3        D) 5  

 

2. Genel olarak yolcu taĢıma hizmetlerinde kullanılan, ünite Ģeklinde yapılan, çekme ve 

yolcu taĢıma görevini yapan araçlara ne ad verilir? 

 

A) Otomatris  B) Lokomotif  C) Hızlı tren   D) Vagon 

 

3. Yer altında ve yer üstünde hareket eden, yol kesiĢmesi olmayan, kendi içinde kapalı 

bir sistem olan ve Ģehir içinde çok büyük yolcu taĢıması yapan araçlara ne  denir? 

 

A)   Furgon     B) Tren         C) Vagon  D) Metro 

 

4. Raylı sistemlerde çekme iĢlevini yapanlara ne denir? 

 

A) Vagon    B) Tren     C) Furgon  D) Lokomotif 

 

5. Monorail nasıl bir sistemdir? 

 

A) Tek raylı sistem         B) Çift raylı sistem     

C) Yarı kapalı  sistem        D) Açık sistem 

 

AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

6. (…) Buharlı lokomotif 1825 yılında imal edilmiĢtir. 

7. (…) Yolcu ve yük taĢıma araçlarına vagon denir. 

8. (…) Saatte 200 km'den yüksek hızlara çıkabilen trenlere hızlı tren denilmektedir. 

   

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap ve-

rirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevapla-

rınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tren
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında iĢletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak ağır 

raylı sistemlerde yük ve yolcu trenlerini harekete hazırlayabilecek, gereken kontrolleri yapa-

bileceksiniz. 

 
 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistem alanlarında faaliyet gösteren iĢletmelerdeki 

raylı sistem araçlarını ve çalıĢma sistemlerini araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistem alanında kullanılan çeken ve çekilen araçların 

planlanması konusunu inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. ENERJĠ TÜRLERĠNE GÖRE TREN SĠS-

TEMLERĠ 
2.1. Enerjinin Tanımı 

Herhangi bir hareketi (aksiyonu) yapan ya da yapmaya hazır olan kabiliyete enerji de-

nir. Kısaca “iĢ yapma yeteneği” olarak da tanımlanabilir.  Enerji, enerji kaynaklarından sağ-

lanır.  

 

Enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları (güneĢ, su, rüzgâr, jeotermal, biyo-

gaz) ve yenilenemez (fosil kökenli) enerji kaynakları (kömür, petrol, doğal gaz, nükleer) 

Ģeklinde ikiye ayrılır.   Enerji, farklı Ģekillerde elde edilir.  Bunlar; ısı (termal), ıĢık (radyant), 

mekânik, elektrik, kimyasal ve nükleer enerjidir. Toplamda 8 ana enerji çeĢidi vardır. Bunlar 

potansiyel, kinetik, ısı, ıĢık, elektrik, kimyasal, nükleer ve ses enerjisidir. Unutulmaması 

gereken ise hiçbir enerjinin kaybolmadığı baĢka bir enerji türüne dönüĢtüğüdür.  

 

Bir cismin konumu ve durumu sebebiyle sahip olduğu enerji, potansiyel enerjidir. Ge-

rilmiĢ bir yayda, havada duran bir cisimde ve iple tavandan asılı bir modelde potansiyel ener-

ji vardır. Kısaca yüksekliği olan ya da gerilmiĢ/sıkıĢtırılmıĢ tüm cisimlerde potansiyel enerji 

mevcuttur.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kinetik enerjiye sahip olmak için bir cismin hareket ediyor olması gerekir. Yani kine-

tik enerji, hızı olan cisimlerin sahip olduğu enerji çeĢididir. Bunlara örnek olarak koĢan ço-

cuk, dönen tekerlek ya da yüksekten düĢen bir top gösterilebilir. 

 

Cisimlerin sıcaklıkları yüzünden sahip olduğu enerjiye ısı enerjisi denir. Sıcaklığı 

yüksek ya da düĢük bütün maddelerin ısı enerjisi vardır. Örnek; ampul, elektrik sobası, jeo-

termal enerji, ısıtıcılar. 

 

Elektrik enerjisi, cisimlerin elektrik yükleri sebebiyle sahip oldukları enerjidir.  Ser-

best elektronların hareketinden kaynaklanan bir enerjidir. Genelde bakır veya alüminyum tel 

ile iletilen “alternatif ve doğru” akım modelleri olan bir enerjidir. Elektrik, insanlık tarihinde 

“tekerlekten” sonraki en önemli buluĢ olarak bilinir.  

 

IĢık enerjisi, karanlık bir odayı aydınlatabilecek bir enerji türüdür. Yanan odun, am-

pul, güneĢ, lamba vb. Ģeyler bir Ģekilde sahip oldukları enerjinin bir kısmını ıĢık enerjisine 

çevirir. 

 

Kimyasal enerji, bir maddenin moleküllerinin baĢka bir madde molekülleri ile yaptığı 

reaksiyon sonucu ortaya çıkan enerjiye denilir. Bunun en temel örneği yanan odun, kömür, 

petrol gibi fosil yakıtlar, kâğıt vb. birçok malzemedeki molekül ile havadaki oksijen molekü-

lünün birleĢerek ortaya çıkardığı ısıl enerjidir. Uzmanlar, bunu termik enerji ya da ısıl enerji 

olarak isimlendirmektedir. 

 

Nükleer (çekirdek) enerji atom çekirdeklerinin bölünmesi veya parçalanması neticesi 

açığa çıkan enerji olarak tanımlanır. Bu enerji miktarını belli eden Einstein formülü ise 

E=mc
2 

dir. Burada “m” kaybolan kütleyi, “c” ise ıĢık hızını ifade eder. 300.000.000 m/sn. 

olan bu değerin karesinin ne denli büyük bir enerjiye karĢılık geleceği ortadadır. Dünyada 

mevcut 443 nükleer santral bu prensip ile çalıĢır. Termonükleer (termal) enerji de atom çe-

kirdeklerinin birleĢmesi neticesi ortaya çıkan bir çekirdek enerjisidir. Ġki hidrojen atomunun 

birleĢmesi ile ortaya çıkan ve bilimin artık laboratuvarda kolayca gerçekleĢtirdiği bir enerji 

dalıdır. Kısacası GüneĢ, bu reaksiyon ile ayakta duran dev bir termonükleer enerji merkezi-

dir. Ġlk füzyon, yani termonükleer enerji santralinin inĢasına Fransa‟da 10 ülkenin ortaklığı 

ile 2005 yılının haziran ayında baĢlanmıĢtır. 

 

2.2. Buhar Enerjisinin Üretilmesi, Kullanımı ve Raylı Sistem Uygu-

lamaları  
 

Suyun ısıtılması, sıvı hâldeki suyun üzerine aldığı ısı enerjisinin gaz hâline dönüĢtü-

rülmesi ile buhar elde edilmiĢtir. Buharın sahip olduğu enerjiyi kullanarak mekânik enerji 

elde etmeye yarayan makinelere buhar makineleri denir. Esas olarak ısı enerjisini mekânik 

enerjiye dönüĢtürür.  

 

Buharı meydana getiren moleküller, taĢıdıkları ısı enerjisi dolayısıyla daima hareket 

hâlinde olduğundan bulundukları kabın çeperlerine basınç yaparak kuvvet uygular. Bu da 

mekânik olarak bir itme kuvveti kaynağıdır. Bunun için silindir içindeki pistonun buharın bu 
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itme tesiriyle hareket etmesinden mekânik enerji elde edilmiĢ olur. Pistonun hareketi iki ayrı 

ana prensibe göre sağlanabilir. Atmosfer basınçlı buhar makinelerinde pistonun çalıĢma yü-

züne buhar girmesi ileri hareketi; sonra bu buharın soğutulup basıncının düĢmesiyle pistonun 

diğer yüzündeki atmosfer basıncı arasındaki fark geri hareketi sağlar. Ġki zamanlı buhar ma-

kinelerinde ise buhar, hareketli bir kapak vasıtasıyla pistonun iki yüzüne sırayla gönderilerek 

pistonun hareketi ve iĢ yapan buharın dıĢarı atılması sağlanır. Pistonun gidip-gelmesi, piston 

koluna bağlanan bir su tulumbası koluyla su pompalamada veya piston koluna bağlanan bir 

krank-biyel mekanizmasıyla dönme hareketi elde etmek gayesiyle pek çok endüstriyel saha-

da kullanılır. 

Endüstrinin geliĢmesinde buhar makinesinin büyük rolü vardır. Çünkü buhar makine-

sinin çalıĢmasını sağlayan güç, o zamana kadar kullanılan makinelerdeki gibi belli bir yere 

bağlı değildir.  

 

Ġki asra yakın bir zaman endüstriyel araçlara ve ulaĢım araçlarına hâkim olmuĢtur. 

Mekânik olarak buharın enerjisinden faydalanmayı ilk olarak bir Fransız mühendisi olan 

Salamon de Caus düĢünmüĢtür. Ray üzerinde hareket eden lokomotifi ilk defa 1804 yılında 

Ġngiliz Trevithich, South Wales'te yaptmıĢtır.   

 

Buharlı lokomotifler, yük ve yolcu taĢımacılığında kullanılır. Ağırlıkları yaklaĢık 200–

350 ton arasındadır. ÇalıĢma prensibi basitçe Ģöyledir: Buharlı lokomotif, üç parçadan ibaret-

tir. Kazan, makine ve Ģasi. Kazan, silindir Ģeklindedir ve çelikten yapılmıĢtır. Ġçinde ateĢ 

kutusu, yanma ocağı denilen kısımlar vardır. Bu kısımda yakılan kömür veya baĢka yakıtın 

dumanı, ateĢ tüpleri denilen dar borulardan geçerek lokomotifin ön tarafındaki dumanlık 

adındaki yerden dıĢarı çıkar. Bu arada kazan içindeki su ısınarak buhar hâline gelir. Buhar, 

borularla buhar deposuna, buradan da ateĢ tüpleri içine yerleĢtirilmiĢ olan ince boruları dola-

Ģarak yüksek basınçlı buhar hâline gelir. Bu buhar silindirlere gider. Silindirler, buhar maki-

nesi kısmındadır. Basınç, pistonu ileri geri hareket ettirir. Bu hareket kollarla manivelalarla 

çekme tekerleklerine götürülür ve dönme meydana gelir. Kazan ve makine kısmı süspansi-

yon sistemi ile Ģasiye bağlıdır. Ana kol tekerleklere dönme hareketi verir (Resim 2.1).   

   

Resim 2.1: Buharlı lokomotifler 
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2.3. Fosil Yakıtlı Sistemler, Ġçten Yanmalı Motorlar ve Raylı Sistem 

Uygulamaları 
 

Kömür, petrol, doğal gaz vb. doğal organik yakıtların tümüne fosil yakıt denir. Fosil 

yakıtlar, bitki ve hayvan maddesinin milyonlarca yıl toprak altında ayrıĢmasından oluĢur 

(Resim 2.2). 

 

Resim 2.2: Fosil yakıt (kömür) 

Fosil yakıtlar, mineral yakıtlar olarak da bilinen hidrokarbon içeren kömür, petrol ve 

doğal gaz gibi doğal enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar, endüstriyel alanda çok geniĢ bir 

kullanım alanı bulmaktadır. 20. ve 21. yüzyılda dünya çapındaki teknolojik geliĢmelerle fosil 

yakıtlardan elde edilen enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır. Özellikle petrolden elde edilen ben-

zin, hem bölgesel hem de dünya çapında büyük çatıĢmaların ana sebebi hâline gelmektedir. 

Dünya çapındaki enerji ihtiyacının artması ile çözüm arayıĢları yenilenebilir enerji kaynakla-

rına doğru yönelmiĢtir. 

 

Elektrik üretiminde genelde fosil yakıtın yanması ile açığa çıkan enerji, bir türbine güç 

olarak iletilir. Eski jeneratörlerde genelde yakıtın yanması ile elde edilen buhar, türbini dön-

dürmek için kullanılırdı fakat yeni enerji santrallerinde yanma ile elde edilen gazlar direkt 

olarak gaz türbinini döndürmektedir.  Elektrik üretiminde içten yanmalı motorlar kullanıl-

maktadır. 

 

Genel anlamda motor; ısı, elektrik, rüzgâr, atom gücü vb. enerjileri mekânik enerjiye 

çeviren sistemler bütünüdür. Yakıtların yanması ile oluĢan ısıyı (termal enerjiyi) mekânik 

enerjiye çeviren makinelere motor denir. Isı enerjisini (termal enerjiyi) mekânik güce çeviren 

motorlara termal motorlar denir. Çok çeĢitli motorlar vardır. Benzinli ve dizel motorlar ter-

mal enerjiyi içlerinde ürettikleri için bunlara içten yanmalı motorlar denir. Buharlı motorlar 

ve buhar türbinli motorlar da termal enerjiyi dıĢarıda ürettikleri için bunlara dıĢtan yanmalı 

motorlar denir. 

 

Ġçten yanmalı motorların çalıĢma prensipleri ise Ģöyledir: Motorda ana mil olan krank 

miline bağlı pistonlar bulunmaktadır. Bu pistonların adedi, motorun kaç silindir olduğunu da 

gösterir. Pistonlar yukarı aĢağı oynadığında krank mili döner. Bu mil de Ģanzımana ve dola-

yısıyla tekerleklere bağlı olduğundan araç hareket kazanır. Bu pistonlar motor blokunun 

içinde kendilerine ayrılmıĢ olan piston yuvalarında bulunur. Bu pistonların yukarı aĢağı ha-

reket etmesi için bir yanma, patlama kuvvetine ihtiyaç vardır. Karbüratörlü motorlarda kar-

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6m%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbon
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6m%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Petrol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fal_gaz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Benzin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Benzin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenilenebilir_enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrbin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Jenerat%C3%B6r
http://tr.wikipedia.org/wiki/Buhar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Enerji_santralleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Is%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik
http://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCzgar
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Atom_g%C3%BCc%C3%BC&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekanik_enerji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yak%C4%B1t
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Is%C4%B1_enerjisi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Benzin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dizel_motor
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Buharl%C4%B1_motor&action=edit&redlink=1
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büratör, hava benzin karıĢımını ayarlar ve bunu emme manifoltuna, emme manifoltu emme 

supabına, emme supabı da pistonun yuvasına yollar. Bu sırada piston yukarı çıkarak bu karı-

Ģımı sıkıĢtırır ve basınç artar. Piston yuvasının üzerinde bulunan ateĢleme bujisi bu sıkıĢan 

karıĢımı ateĢler ve oluĢan patlamayla piston yukarı aĢağı hareket etmeye baĢlar. Daha sonra 

yanmanın ardından oluĢan kirli gaz, egzoz supabı aracılığı ile egzoz manifoltuna, oradan da 

egzoza yollanır ve dıĢarı atılır. 

  

Resim 2.3: Ġçten yanmalı benzinli motor kesiti  

Dizel motorlar da enjeksiyonlu benzinli motorlara benzer Ģekilde çalıĢır. Fakat dizel 

motorlarda ateĢleme iĢlemi bujiler tarafından yapılmaz. Dizel motorlarda piston içine yine 

sadece hava alınır. Piston, benzinli motorlara göre daha çok yukarı çıkar ve bu havayı sıkıĢtı-

rır. Yani dizel motorlar daha yüksek basınç altında ve daha sıcak çalıĢır. Daha sonra enjek-

törler bu sıkıĢan havaya motorini püskürtür. Bu püskürtme iĢlemi, enjeksiyonlu benzinli 

motorlara göre daha Ģiddetlidir. Bu püskürtmeden sonra sıkıĢan hava  ve motorin arasında 

püskürtmeden ötürü oluĢan sıcaklık sebebiyle yanma ve patlama gerçekleĢir. Bu sayede yine 

piston yukarı aĢağı hareket ederek araca hareket kazandırır.  
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Resim 2.4: 1906 yapımı tek silindirli sabit dizel motoru  

Daha özel bir tanımla dizel motor, oksijen içeren bir gazın (genellikle bu atmosferik 

havadır) sıkıĢtırılarak yüksek basınç ve sıcaklığa ulaĢması ve silindir içine püskürtülen yakı-

tın bu sayede alev alması ve patlaması yoluyla çalıĢan bir motordur. Bu yüzden benzinli 

motorlardan farklı olarak ateĢleme için bujiye ve yakıt oksijen karıĢımını oluĢturmak için 

karbüratöre ihtiyaç yoktur. Dizel yakıt, 1892'de Alman mühendis Rudolf Diesel tarafından 

bulunmuĢ, 23 ġubat 1893'te patenti alınmıĢtır. Bu süreç, dizel çevrimi olarak bilinir. Moto-

run mucidi, geniĢ kömür yataklarına sahip olan Almanya'nın petrole bağımlılığını azaltmak 

için kömürle çalıĢan bir motor yapmayı hedeflemiĢtir. Ancak kömür tozunun yanmasından 

dolayı ortaya çıkan kül, büyük sorunlar doğurmuĢ; daha sonraları ise motorda farklı yakıtla-

rın kullanılması tasarlanmıĢtır. Nitekim Rudolf Diesel, motorun sunumunu 1900‟deki Dünya 

Fuarı'nda yakıt olarak yer fıstığı yağı (biodizel) kullanarak yapmıĢtır.  

 

Dizel tahrikli elektrikli lokomotifler, ilk defa 1896 yılında Ġngiltere'de, 1897 yılında 

Almanya'da yapıldı. 1913 yılında Ġsveç'te kullanıldı. 1934 yılında Amerika'da yolcu taĢıma-

cılığında, 1946 yılında da yük taĢımacılığında kullanılmaya baĢlandı (Resim 2.5).  

      

Resim 2.5: Dizel lokomotifler 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Oksijen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bas%C4%B1n%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Benzinli_motor
http://tr.wikipedia.org/wiki/Benzinli_motor
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Fuar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Fuar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Biodizel
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2.4. Elektrik Enerjisinin Üretilmesi, Enerjinin ĠĢ Üretme Gücü ve Raylı 

Sistem Uygulamaları  

 
Elektrik için gücün akıĢı da denilebilir. Tüm maddeler atomlardan meydana gelmiĢtir. 

Bir atomun merkezinde çekirdeği vardır. Çekirdeğinde pozitif yüklü protonları ve yüksüz 

nötronları bulunur. Atom çekirdeğinin etrafında negatif yüklü elektronları vardır. Elektronla-

rın sayısı protonların sayısına eĢittir. Bir elektronun yükü de bir protonun yüküne eĢ değer-

dir. Bir dıĢ kuvvet tarafından bir atomun elektron ve protonu arasındaki denge bozulduğu 

zaman o atom bir elektrik yükü kaybeder ya da kazanır. Bir atomdan elektrik yükleri kaybol-

duğu zaman bu negatif yükler serbest kalır ve bu elektronların serbest hareketiyle madde 

içinde bir elektrik akımı meydana gelir. Elektrik, doğal yapının bir parçasıdır. ġu anda en 

çok kullanılan enerji formudur. Elektrik, tüm temel enerji kaynaklarını; kömür, petrol, doğal 

gaz, nükleer güç ya da yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak bunlar aracılığıyla ikincil 

bir enerji olarak elde edilmektedir. Elektrik üretimine baĢlanmadan yüz yıl önce evlerde 

aydınlanmak için gaz yağı yakılan lambalar, ısınmak için de odun ya da kömür yakılan soba-

lar kullanılırdı. 

 

Piledelpiya Ģehrinde fırtınalı bir gecede Benjamin Franklin‟in Ģemsiye deneyimi ile 

elektriğin prensipleri kısmen anlaĢılmıĢ oldu. Thomas Edison, elektrik lambası icadını geliĢ-

tirerek herkesin hayatının kolaylaĢmasını sağladı. 1879 yılından önce sokakların aydınlatıl-

ması için doğru akım (DC) elektriği ile ark ıĢıkları kullanılmıĢtır. 1800‟lü yılların sonunda 

Nikola Tesla, alternatif akımın (AC) üretim, iletim ve kullanımının öncüsü oldu.  
 

Tesla‟nın icatları ile elektrik, evlerde aydınlatmada ve endüstriyel makinelere güç 

vermede kullanılmaya baĢlandı. George Westinghouse, uzak mesafeler arasındaki elektriği 

göndermedeki problemi çözmek için transformatör diye adlandırılan bir alet geliĢtirdi. Trans-

formatör, uzak mesafeler arasında verimli bir Ģekilde elektriğin iletilmesini sağladı. Böylece 

elektriğin üretildiği santrallerden çok uzaklardaki ev ve iĢ yerlerinde kullanılması mümkün 

oldu. 

 

Bugün elektriksiz bir hayatı düĢünmek bile zordur. Su ve hava gibi vazgeçilmez bir 

durum olarak düĢünülmektedir. Elektrik; ısı, ıĢık ve güç gerektiren kullanımlarda uygun ve 

kontrol edilebilir bir enerjidir. Bugün, ihtiyaç duyulduğunda her an kullanılmaya hazır bir 

enerjidir. 

 

Elektrik jeneratörü; mekânik enerjiyi, elektrik enerjisine dönüĢtüren bir cihazdır. Bu-

radaki iĢlem, elektrik ve manyetizma arasındaki iliĢkiye dayanır. Bir manyetik alan içinde bir 

tel ya da elektrik ileten herhangi bir iletken hareket ettiği zaman telde elektrik akımı oluĢur. 

Elektrik kullanım endüstrisindeki büyük jeneratörler, durgun bir iletkene sahiptir. Dönen bir 

Ģaftın ucuna eklenmiĢ olan bir mıknatıs, durgun bir iletken halka içine yerleĢtirilir. Halka 

uzun bir tel ile sarılmıĢtır. Mıknatıs döndüğü zaman telin her bir kesiminde küçük bir elekt-

rik akımı üretilir. Telin her kesimi küçük ayrı bir iletkenden oluĢur. Her bir bölümdeki küçük 

akımların toplamı, önemli derecede büyük bir akım oluĢturur. Elektrik gücü için kullanılan 

akım iĢte bu akımdır (Resim 2.6 ).  
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Elektrik kullanan bir güç istasyonu bir türbin, motor, su tekeri veya bir elektrik jenera-

törünü çalıĢtıracak diğer benzer makineleri ya da mekânik ve kimyasal enerjiyi elektrik ener-

jisine dönüĢtürmek için bir aleti kullanır. Buhar türbinleri, içten yanmalı motorlar, benzin 

kullanan motorlar, su türbinleri ve rüzgâr türbinleri elektrik üretmek için kullanılan en yay-

gın metotlardır. Dünyadaki elektrik üretimin çoğunda buhar türbinleri kullanılmaktadır.  

 

Bir türbin, hareketli bir sıvının (sıvı ya da gaz) kinetik enerjisini mekânik enerjiye dö-

nüĢtürmek için kullanılır. Buhar türbinleri, Ģaft üstüne monte edilmiĢ jeneratörle bağlantılı 

Ģaftı döndürmek için buharın zorladığı bir seri kanada sahiptir. Fosil yakıtlı bir buhar türbi-

ninde bir fırın içinde yanan yakıt bir kaynatıcı içindeki suyu ısıtmak ve buhar hâline getir-

mek için kullanılır. 

   

Resim 2.6: Elektrik üretme jeneratörü 

Ülkelerin çoğunda elektrik üretmek için Ģimdiye kadar en büyük ve tek enerji kaynağı 

olarak kömür kullanılmıĢtır. Buhar elde etmek için yakıt olarak doğal gaz kullanılır ya da 

sıvı yakıt kullanan fırınlardan büyük miktarda elektrik üretilmeye devam edilir. Su buharı 

üretimini gerçekleĢtirmede nükleer füzyon diye bilinen bir iĢlem vasıtasıyla da nükleer yakıt-

lardan yararlanılmaktadır. Bir nükleer güç santralinde bir reaktör, esas olarak zenginleĢtiril-

miĢ uranyumdan oluĢan bir nükleer yakıt çekirdeğine sahiptir.  

 

Uranyum atomlarına nötronlar çarptığı zaman uranyum atom çekirdeği bölünür (fiz 

yon), ısı ve daha fazla nötron açığa çıkar. Kontrollü Ģartlar altında açığa çıkan nötronlar 
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uranyum yakıtındaki diğer uranyum atomlarına çarpar. ĠĢlem böylece devam eder. Açığa 

çıkan ısıyla zincirleme bir reaksiyon sağlanarak sürekli parçalanma gerçekleĢtirilir. Isı, suyu 

buhara dönüĢtürmek için buhar, elektrik üreten bir türbini döndürmek için kullanılır. Nükleer 

güce sahip ülkelerde 2001 yılında elektriğin % 21‟i nükleer güçten üretilmiĢtir.  

 

Jeneratöre bağlı bir türbini döndürmek için düĢen su kullanmak da bir yöntemdir. 

Elektrik üreten hidroelektrik sistemlerinin iki temel tipi vardır. Birincisinde akan su bir ba-

rajda biriktirilir. Borular vasıtasıyla su yüksekten düĢürülür ve elektrik üretecek jeneratörü 

çalıĢtırmak için türbin kanatları üstüne bir basınç uygulanır. Ġkinci sistemde ise elektrik 

üretmek için türbin kanatlarına basınç uygulayan unsur, düĢen su değil doğrudan ırmak akı-

mının gücüdür.    

 

Bir diğer elektrik üretim yöntemi ise jeotermal güçtür. Yani yer altındaki suyun ısın-

mıĢ bir hâlde yeryüzüne çıkmasıdır. Bu sıcak su, bazı alanlarda buhar türbin santrallerinde 

kullanılan buharı üretmekte kullanılır. Dünyada jeotermal güçten elektrik üretimi, elektrik 

üretiminin ancak %5‟i kadardır.  

 

Solar güç, güneĢ enerjisinden türetilir. Ancak güneĢ enerjisinden tüm gün boyunca ya-

rarlanılamaz. Bu enerji türü oldukça dağınık durumdadır. Bu sebeple elektrik üretiminde 

kullanılması fosil yakıtlardan daha pahalıya gelmektedir. Fotovoltaik çevrim, bir fotovoltaik 

güneĢ pilinde güneĢ ıĢığından direkt olarak elektrik üretir. Solar-termal elektrik jeneratörleri, 

türbinleri çalıĢtıracak buhar üretiminde direkt güneĢ radyasyonu kullanır. Solar bazda elekt-

rik üretimi son yıllarda fotovoltaiklerin kullanılmasıyla artmaya devam etmektedir.  

 

Rüzgâr gücü, rüzgâr hızının sağlamıĢ olduğu enerjinin elektriğe dönüĢtürülmesidir. 

Rüzgâr gücü, hızla büyüyen bir elektrik kaynağıdır. Bir rüzgâr tribünü, tip olarak bir rüzgâr 

miline benzemektedir.  

 

Biyogaz, odun, kentsel atıklar, tarımsal artıklar, mısır sapları ve buğday samanları gibi 

kaynakları içine alır. Bunlar, elektrik üretimi için kullanılan diğer enerji kaynaklarından ba-

zılarıdır. Bu kaynaklar, kaynatıcılarda kullanılan fosil yakıtların yerine kullanılır. Odun ya da 

atıkların yanmasıyla oluĢan buhar, alıĢılmıĢ buharlı elektrik santrallerinde kullanılır.  

 

Bir jeneratörün ürettiği elektrik, bir transformatöre gelinceye kadar kablolar ile taĢınır. 

Burada düĢük voltajdan yüksek voltaja değiĢtirilir. Elektrik bu yüksek voltaj sayesinde çok 

uzaklara verimli bir Ģekilde taĢınır. Elektriği uzaklara taĢımakta alt istasyonlardaki iletim 

hatları kullanılır. Bu alt istasyonlarda transformatörler vardır. Bunlar yüksek voltajı daha 

düĢük elektrik voltajına çevirir. Elektrik, alt istasyonlardan iletim hatları ile düĢük voltaja 

gerek duyan evlere ve iĢ yerlerine taĢınmıĢ olur (Resim 2.7). Bir kuvvetin bir cisme etki ede-

rek ona konum değiĢikliği kazandırması olayı iĢ olarak tanımlanır. 

 

Elektrikte ise birim zamanda belli bir enerji harcayarak bir olayın gerçekleĢmesi (ısı, 

ıĢık, hareket vb.) olarak tanımlanır. Birimi ise watt saattir (wh). Elektrikte, yapılan iĢi ölçen 

cihazlara “elektrik sayacı” denir. Kilowatt saat olarak ölçer.        

 



 

19 

 

 

 

 

 

 
 

Resim 2.7: Enerjinin taĢınması 

 

Buhar türbinlerini icat eden James Watt‟ın onuruna atfen bu isim verilmiĢtir. Bir watt 

(w), küçük bir güç miktarını gösteren değerdir. Bir horsepower 750 w‟a kaĢılıktır.1 kw=1000 

w‟tır. 1kwh (1 kilovatsaat) 1000 watlık gücün 1 saat boyunca kullanılmasıdır. Elektrik mik-

tarı, üreticinin ürettiği ya da tüketicinin herhangi bir süre boyunca kullandığı ve kwh olarak 

ölçülen enerji miktarıdır. kwh‟lık enerji; kw‟lık gücün kullanım süresiyle çarpılmasından 

elde edilir.  

 

Birim zamanda yapılan iĢe güç denir. Joule/sn.dir. SI birim sisteminde watt‟a karĢılık 

gelir. Elektrikte güç = Gerilim x Akım P= Vx I endüstride kullanılan elektrik motorlarının 

gücü watt (w), kilowatt (kw) cinsinden veya beygir gücü (bg) cinsinden ifade edilir. 736w= 1 

bg‟dir veya 1,36 bg= 1kilowattır (kw).  Örneğin; 40 w gücündeki bir lamba, günde 5 saat 

boyunca yakılırsa bir günde 40*5 = 200 wh‟lik elektrik enerjisi (=0.2 kwh ) kullanılmıĢ olur.  

 

Elektrik gücüyle çalıĢan ilk lokomotif 1834‟te yapıldı. Ama ilk elektrikli lokomotifler, 

bataryayla çalıĢıyordu. Bataryalar ağırdı ve sık sık Ģarj edilmeleri gerekiyordu. Teknolojinin 

zaman içinde geliĢmesiyle elektrik gücünden faydalanılarak değiĢik tipte lokomotifler geliĢ-

tirilmiĢtir. Bunlardan en çok kullanılanı,  dizel tahrikli elektrikli lokomotifler ve elektrikli 

lokomotiflerdir. 

 

Enerjinin santrallerde üretilmesi 31,5 KV 

Enerjinin yükseltilmesi 154 KV 

Enerjinin alçaltılması  

Enerjinin alıcıya 

taĢınması 

Enerjinin kullanılması 

Enerjinin taĢınması 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1834
http://tr.wikipedia.org/wiki/Batarya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Earj&action=edit&redlink=1
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Dizel tahrikli elektrikli lokomotifler, ilk defa 1896 yılında Ġngiltere'de, 1897 yılında 

Almanya'da yapıldı. 1913 yılında Ġsveç'te kullanıldı. Amerika'da 1934 yılında yolcu taĢıma-

cılığında,1946 yılında da yük taĢımacılığında kullanılmaya baĢlandı.  

 
 

Lokomotifte bir dizel motoru bulunur. Sıvı yakıt (motorin) ile çalıĢır. Bu motor elekt-

rik jeneratörünü döndürür. Bu jeneratör, çekme (cer) motorlarının çalıĢması için gerekli 

elektriği sağlar. Aydınlatma ve diğer elektrikli cihazların elektriği de jeneratörden elde edilir. 

Lokomotifte ayrıca buhar jeneratörü bulunur ve ısı verir. Dizel yakıtı ile çalıĢır. Fren tertiba-

tında da kompresörden çekilen hava kullanılır (Resim 2.8). 

.   

Resim 2.8: Ülkemizde üretilen bazı dizel lokomotifler 

Elektrikli lokomotifler, 1851'de ilk defa Amerika'da yapıldı. 1895'te iĢletmeye açıldı. 

 

Bu lokomotifler bir merkez jeneratöründen sağlanan elektrikle çalıĢır. Elektrik aktar-

ma iĢi ray boyunca yerleĢtirilen bir havai hattan veya üçüncü bir raydan alınır. Havai hattan 

lokomotifin üzerindeki pantograf adı verilen aletle, raydan ise iletken bir fırça ile alınır. Alı-

nan elektrik, tek fazlı AC‟dir. Redresörlerle (doğrultucularla) DC akımına çevrilerek loko-

motifin çekme motorlarını çalıĢtırır.  

 

Yeryüzünde yol alan trenlerin projelerini çizenler, çok geçmeden elektrik enerjisinin 

üstünlüklerini kavradılar. 1883′te Ġngiltere‟de Brighton kıyısı boyunca Volk‟s elektrikli de-

mir yolu açıldı. Ġrlanda‟da Giant‟s Causevvay‟de de elektrikli trenler iĢletilmeye baĢlandı. 

Buharlı trenlere göre yapılan diğer ana demir yolu hatları da elektrikli trenlere göre dü-

zenlendi.  1950′li yıllardan baĢlayarak birçok ülke, elektrikli trenlerin iĢleyeceği demir yolla-

rı yapmaya baĢladı (Resim 2.9).  

  

Resim 2.9: Elektrikli trenler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak ağır raylı sistemlerde araçların temel bakımı-

nı ve kontrollerini yaparak yerlerini inceleyiniz. 

 

 Yakıt tanklarını kontrol ediniz. 

 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not alınız, 

fotoğraf çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda elde ettiğiniz bilgileri 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında gösteriniz. 

 Yakıt seviye kontrolünü yaparak 

konumunu belirleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

 sınıf ortamına taĢıyınız. 

 Aracın su ve yağ tankları varsa 

kontrollerini yapınız ve 

konumunu belirleyiniz. 

 Araçların fren pabuçlarının 

kontrolünü yapınız. 

 

 Araca yakıt verme iĢlemini 

gerçekleĢtiriniz. 

 

 

 

 

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 değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yakıt tanklarını kontrol ettiniz mi?   

2. Yakıt seviye kontrolü yaptınız mı?   

3. Aracın su ve yağ tankları varsa kontrollerini yaptınız mı?    

4. Araçların fren pabuçlarını kontrol ettiniz mi?   

5. Araca yakıt verdiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi enerji kaynaklarından değildir?         

A) Odun  B) Kömür   C) Petrol  D) Lokomotif  

 

2. ĠĢ yapma yeteneğine ne denir? 

A) Enerji   B) Lokomotif  C) Tren    D) Vagon 

 

3. 100 w gücündeki bir lamba, günde 10 saat yakılırsa bir günde ne kadar elektrik enerji-

si kullanılmıĢ olur?  

A)120 kw   B) 1kw           C) 100 kw   D) 10 kw 

 

4. Dizel tahrikli elektrikli lokomotifler ilk defa ne zaman ve nerede kullanılmıĢtır? 

A) 1950 Fransa   B) 1935 Türkiye       C)  1896 Ġngiltere     D) 1789 Rusya  

 

5. AC akımı DC akıma çeviren elemanın ismi nedir? 

A) Lokomotif  B) Redresör    C) Manyetik alan     D)Rotor   

          

AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

6. (…) Kömür , petrol, doğal gaz vb. doğal organik yakıtların tümüne fosil yakıt denir. 

7. (…) Dizel yakıt, 1892'de Alman mühendis Rudolf Diesel tarafından bulunmuĢtur.  

8. (…) Biyogaz, odun, kentsel atıklar, tarımsal artıklar, mısır sapları ve buğday saman-

ları gibi kaynakları içine alır.  

9. (…)Birim zamanda yapılan iĢe enerji denir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap ve-

rirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevapla-

rınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Diesel
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A 

 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında iĢletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak elekt-

rikli sistemlerin genel kontrollerini yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerdeki 

raylı sistem araçların sınıflandırılmasını ve planlanmasını araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistem alanında kullanılan çeken ve çekilen araçların 

planlanması konusunu inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz.  

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. KULLANIM TÜRLERĠNE GÖRE TREN 

SĠSREMLERĠ 

 

3.1. Ünite ġeklinde Üretilen Raylı Sistem Araçları ve Yapıları 
 

Bu gibi araçlar iki iĢlevi birden yapar, bunlara ray otobüsü (oto motrisler) denir. Oto 

motrisler genel olarak yolcu taĢıma hizmetlerinde kullanılır. Bunlar hem lokomotiflik hem 

de yolcu taĢıma görevini yapan vagonlardır. Oto motrisler (raybüs) tek baĢına çalıĢabildiği 

gibi yolcu kapasitesinin fazla olduğu hâllerde birden fazlası birbirine bağlanarak ve tek bir 

sürücü tarafından kullanılabilmektedir.  Böyle bir sisteme MU (Multiple Unit) çoklu ünite 

adı verilir.  

 

Yüksek güçlü oto motrislere yolcu kapasitesini artırmak için aynı dizaynda yapılmıĢ 

yolcu vagonu ilave edilebilir. Bunlara römork adı verilir. Oto motrislerden türetilen bir diğer 

sistem ise tren setlerdir. Oto motrisler kısa mesafe yolcu taĢımaları (100-200 km) için kulla-

nılmasına karĢın yolcu tren setleri daha uzun mesafelerde yolcu taĢımalarında kullanılmakta-

dır. Tren setlerinde oto motris ve vagon (römork) sayısı toplamı ikiden baĢlayıp 16‟ya kadar 

ulaĢabilmektedir (Resim 3.1‟de Japonya‟da Shinkansen görülmektedir). 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Shinkansen oto motris 

 

Tren setlerinin her bir vagonu oto motris olarak üretildiği gibi bazı vagonları römork 

olabilmekte ve bir vagondan diğer bir vagona geçilebilmektedir. Yer altında kullanılan metro 

trenleri de set olarak üretilir. Yolcuların en yoğun olduğu sabah ve akĢam saatlerinde MU 

olarak çalıĢtırılır. Ancak hafif raylı sistem denilen ve yer üstünde çalıĢtırılan sistemler, trafi-

ğin içinde seyir ettiklerinde diğer kara yolu trafiğini engellememe açısından fazla vagonlu 

çalıĢtırılmaz (2-3 vagon). Oto motrisler ve tren setleri, lokomotiflerde olduğu gibi dizelli veya 

elektrikli sistemler olarak üretilir. Dizelli olan oto motrislerde güç sağlayan dizel motorları 

vagonun altına yerleĢtirilmiĢtir. Bu hem yolcuların seyahatleri sırasında gürültüden rahatsız 

olmamaları hem de daha fazla koltuk sayısı sağlamak amacıyla düĢünülmüĢtür. Dizelli sis-

temle oto motrislerin MU olarak çalıĢtırılması hâlinde buna DMU (dizel çoklu ünite), elekt-

rikli sistemle çalıĢan oto motrislerin MU olarak çalıĢtırılmaları hâlinde buna EMU (elektrikli 

çoklu ünite) adı verilir. 

 

Ağır raylı sistem olarak tanımlanan demir yollarında banliyö hizmetleri elektrifikasyon 

olan yerlerde EMU olarak gerçekleĢtirilir. Metro ve hafif raylı sistemler, günümüzde elekt-

rikli sistemlerdir. Metro sistemlerinde elektrik enerjisi üçüncü ray denilen ve güzergâh bo-

yunca uzanan bir elektrik hattından sağlanır. Ancak hafif raylı sistemlerde elektrik enerjisi 

havai hattan sağlanmaktadır. Banliyö, metro ve hafif raylı sistemlerde yolculuk süreleri kısa 

olduğundan oturma yer adedi az, ayakta durma yeri fazladır. 
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Resim 3.2: Dizel otomotris 

 

3.2. Hafif Raylı Sistemler 

 

3.2.1. Tramvay 

 
Tramvay, Ģehirlerde yol üzerinde döĢenmiĢ özel raylarda hareket eden yolcu taĢıtıdır. 

 

Kökeni Ġngilizce “Tramway” kelimesi olan tramvay, Türkçeye Fransızcadan geçmiĢ-

tir. Öbür makineli taĢıtlar gibi tramvay da 1800'lü yıllarda dünyanın görünüĢünü değiĢtirme-

ye baĢlayan endüstri devriminin bir ürünüdür. Kent içi yolcu taĢımacılığında ilk kurulan raylı 

taĢıma hattı 1832 yılında New York'un Harlem mahallesinde hizmete açıldı. TaĢıtın motoru 

sadece bir çift attan oluĢuyordu. Son durakta atlar, aracın önünden alınarak arkasına takılıyor 

ve böylece taĢıt ters yönde sefere çıkabiliyordu. Avrupa'da ise yine atla çekilen ilk tramvay 

hattı 1853'te Paris'te açıldı. Raylar sayesinde otuz kadar yolcuyu saatte 10 km hızla taĢıya-

bilmek için bir çift at yetiyordu (Resim3.3). Ancak uygarlığın geliĢimi, ilkel çekim hayvanı 

at ile endüstrinin bir ürünü olan demir rayların bağdaĢmasına engeldi. Makine çağının hızlı 

geliĢimine uygun baĢka çözüm yolları aramak gerekiyordu. Örneğin; kablolu çekim, sıkıĢtı-

rılmıĢ havalı motor ve kömürsüz buharlı motor gibi yöntemler denendi. Kabloyla çekiĢ, 

Amerika BirleĢik Devletleri'nde oldukça büyük ilgi gördü. Çelik bir halat, tüm hat boyunca 

rayların arasında bulunan kanalda kayıyordu. Halat, tramvaya bağlıydı. Son durakta bulunan 

sabit bir buharlı makine aracılığıyla bir çarkın üzerine sarılan çelik halat, tramvayın bir du-

raktan baĢka bir durağa çekilmesini sağlıyordu. Çelik halatla çekiĢ sistemi çok dik yollar için  

uygun olduğundan bugün teleferiklerde kullanılmaktadır. 
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Resim 3.3:Atlı tramvay 

 

1879 yılındaki Berlin sergisinde saatte 12 km hız yaparak üç küçük vagonu çekebilen 

bir elektrik motoru sergilendi. Ancak bu motorun da çok büyük bir sakıncası vardı. Enerjiyi 

motora iletmek için enerji yüklü üçüncü bir raya gereksinim vardı. Bu ray, yeni bir masraf 

kapısı açmaktan baĢka yolda yürüyen insanlar için büyük tehlike oluĢturmaktaydı. 

 

Üçüncü ray önerisi metrolarda uygulama alanı buldu. Tramvaylar için baĢka bir çö-

züm üretildi. Ġki ana ray diğer araçların trafiğini engellememek için parke taĢları arasına 

yerleĢtirildi. Elektrik akımı ise kablolardan sağlandı. Hat boyunca yerden 5 m yükseklikte 

kablolar gerildi. Böylece "trolley" adı verilen metal çubuklar aracılığıyla enerji kablodan 

tramvayın motoruna aktarılabiliyordu. 

 

Buharlı motorlarla çekiĢ sisteminde en büyük sorun, çıkan duman ve kazanı ısıtmak 

için kullanılan kömürün kapladığı büyük yerdi. Bu sorunları çözmek için sıcak suyla çalıĢan 

lokomotifler yapıldı. Bu lokomotiflerde su, trenlerde olduğu gibi taĢıtın üzerinde bulunan 

kazanlarda ısıtılmıyordu. Yerdeki bir kazanda kaynatılıyor, kaynar olarak kazana aktarılıyor, 

bu yoldan buhar elde ediliyordu. Böylece her sefer için yeni kaynar su gerekmiyordu. Tram-

vay taĢımacılığının kent içi trafiği açısından yol boyunca yerleĢtirilmiĢ ray ve elektrik hattı 

gereksinimi gibi bazı sakıncaların olmasına karĢılık, bir yandan duman çıkarmamak ve her 

gün fiyatı biraz daha artan petrol ürünleri yerine elektrikle çalıĢmak gibi üstün yanları vardır. 

 

Osmanlı Devleti ve Türkiye'deki geliĢimine 30 Ağustos 1869 tarihindeki "Dersaadet'te 

Tramvay ve Tesis ĠnĢası"na dair bir sözleĢmeyle Ġstanbul caddelerinde yolcu, eĢya taĢımacı-

lığı için demir yolu yapılmasıyla baĢlamıĢtır. Hayvanlar vasıtasıyla yapılan araba iĢletmecili-

ği, 40 yıl süreyle Konstantin Krepano Efendi'nin kurduğu "Dersaadet Tramvay ġirketi" isim-

li Ģirkete verildi. Ġlk atlı tramvay 1871 yılında Azapkapı-Galata, Aksaray-Yedikule, Aksaray-

Topkapı ve Eminönü-Aksaray olmak üzere 4 hatta çalıĢmaya baĢladı. Ġlk iĢletme 430 yılında 

at kullanılarak yapılmıĢtır ve 4,5 milyon yolcu karĢılığında 53000 TL gelir elde edilmiĢtir. 

Daha sonraları Voyvoda'dan Kabristan Sokağı - TepebaĢı - Taksim -Pangaltı - ġiĢli, Beyazıt 

- ġehzadebaĢı, Fatih - Edirnekapı - Galatasaray - Tünel, Eminönü -Bahçekapı gibi hatlar 

açıldı (Resim 3.4). 
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Osmanlı Ġmparatorluğu sınırları içinde çalıĢmaya baĢlayan atlı tramvaylar daha sonra 

imparatorluğun büyük Ģehirlerinde de kurularak önce Selanik daha sonra da ġam, Bağdat, 

Ġzmir ve Konya'da iĢletmeye açıldı. Savunma Bakanlığı, tramvay atlarını 1912 yılında baĢla-

yan Balkan SavaĢı sırasında 30000 altın karĢılığı aldı; bu yüzden Ġstanbul, bir yıldan fazla 

süreyle tramvaysız kaldı. Ġstanbul'da 1869 yılında çalıĢmaya baĢlayan atlı tramvay, yerini 

1914 yılında elektrikli tramvaya terk etti. 

 

12 Haziran 1939 gün ve 3642 sayılı yasayla hükümete devredilen tramvay iĢletmesi, 

daha sonra Ġstanbul Belediyesi‟ne ve 16 Haziran 1939 gün ve 3645 sayılı yasayla da 

ĠETT`ye bağlandı (Resim3.5) . 

                 

Resim 3.4: Osmanlı zamanı atlı tramvaylar 

12 Ağustos 1961 günü Avrupa yakasından, 14 Kasım 1966 tarihinde ise Anadolu ya-

kasından kaldırılarak Ġstanbul'da tramvay iĢletmeciliği son buldu.    

                 

Resim 3.5: Cumhuriyetin ilk yıllarında  elektrikli tramvaylar 

1990 yılının sonlarında Tünel-Taksim arasında tarihi tramvay tekrar iĢletilmeye baĢ-

lanmıĢ, hâlen 3 motris (çekici), 2 vagonla 573 m'lik hat üzerinde turistik bir iĢlev görmesinin 

yanında yılda 64.800 sefer ve 37.066 km yaparak günlük ortalama 15.000 yolcu taĢımakta-

dır. 

Zeytinburnu-KabataĢ arasında hizmet veren tramvay hattının 1992 yılında Sirkeci-

Aksaray-Topkapı bölümü, Mart 1994 tarihinde Topkapı-Zeytinburnu bölümü ve Nisan 1996 

tarihinde Sirkeci-Eminönü bölümü hizmete açıldı. 30 Haziran 2006 tarihinde yapılan törenle 

hat KabataĢ'a uzatıldı. Ġstanbul'da Zeytinburnu-KabataĢ tramvay hattı dıĢında Kadıköy-Moda 
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ring tramvayı, Taksim-Tünel nostaljik tramvayı, Zeytinburnu-Bağcılar tramvayı ve Edirne-

kapı-Sultançiftliği tramvayı ile birlikte 5 tramvay hattı iĢletilmektedir. 

 

Taksim-Tünel nostaljik tramvayı ĠETT tarafından iĢletilirken diğer hatlar, ĠBB iktisadi 

teĢekkülü olan Ġstanbul UlaĢım Aġ tarafından iĢletilmektedir (Reim 3.6). 

 

Resim 3.6: Zeytinburnu-KabataĢ hattında çalıĢan modern tramvay 

 

3.2.2. Metro 

 
Metro sözcüğü Yunanca ana anlamındaki meter ve kent anlamındaki polis sözcükle-

rinden oluĢturulan Fransızca metropolitan (anakent) kelimesinin kısaltılmıĢ hâlidir. 

 

Büyük Ģehirlerdeki yoğun trafiği rahatlatmak amacıyla yer altında çalıĢan elektrikli 

trenler “metro” diye isimlendirilir. Kolayca anlaĢılacağı gibi metroların çalıĢmasında esas, 

yeryüzündeki trafik yoğunluğunu azaltmak, bunun bir bölümünü yer altına çekmektir. New 

York, Londra, Paris, Moskova gibi büyük ve kalabalık Ģehirlerdeki metrolar, yer altında ke-

siĢen tüneller, geçitler, paralel çalıĢan hatlarla gerçekten akıl almayacak kadar karmaĢık, 

fakat o ölçüde de düzenli bir örgü hâlindedir. 

 

Ġlk yer altı demir yolu hattı 1835‟te Ġngiltere‟de yapıldı  ama Londra kenar semtlerin-

deki iki demir yolu istasyonunu kent merkezine bağlamayı amaçlayan bu proje düĢsel bulun-

duğundan uygulanmadı. Bu tür ilk yer altı treninin 1863 yılında Londra‟da çalıĢmaya baĢladı 

ve 6 km uzunluğunda idi. Ancak o tarihte çalıĢan metronun tam anlamıyla ilkel olduğunu 

özellikle belirtmek gerek. Londra‟da 1863 yılında çalıĢan metro, buharlı makinesi dolayısıy-

la dumanın kolay çıkacağı menfezler bulunması için yeryüzüne yakın bir derinlikte iĢliyordu. 

1890 yılında bunların yerine elektrikli trenler kullanılmaya baĢlandı. Ġngiltere‟den sonra 

Avrupa‟nın ilk metrosu 1896 yılında Macaristan‟ın baĢkenti BudapeĢte‟de açıldı. 1930‟larda 

yapılan Moskova metrosu 1917 Ekim devriminin ilk büyük baĢarısıdır. 

 

Ġstanbul‟da “Tünel” adıyla bilinen metro 17 Ocak 1875 tarihinde törenle açılmıĢtır. Bu 

metro 626 metre mesafeli iki istasyon arasında çalıĢır. Karaköy‟den binenleri Tünel‟in üst 

baĢına çıkarır. Beyoğlu tarafından gelenler de aynı yoldan Karaköy‟e inerler. 
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Dünyanın en büyük yer altı trafik örgüsü olan New York metrosu ilk kez 1904 yılında 

açılmıĢtı, hâlen iĢleyen metro her yıl 1 milyardan fazla yolcuyu taĢıyan  24 saat hizmet veren 

23 hattı ile dünyanın en yoğun metrosudur. Bu metro 220,5 km‟si yer altında 150,6  km‟si 

yer üstünde olmak üzere 371 km‟dir. 

 

Ġlk baĢlarda büyük Ģehirlerdeki kentsel trafik sıkıĢıklığı ile mücadele etmek üzere ta-

sarlanmıĢ olan metro sistemleri, artık sadece taĢımacılık altyapılarını sağlama görevini üst-

lenmemektedir. Günümüzde metro sistemleri üzerinden taĢımacılık politikasının geliĢtirildiği 

ve yaĢam kalitesini iyileĢtirmede temel faktör hâline gelen kentsel bir yapılandırma aracı 

olma yolundadır. Kentsel alanlarda tahsisli yol üzerinde iĢletilen elektrikli trenler anlamına 

gelen metronun ortaya çıkıĢı, Londra‟da ilk metro hattının resmen açıldığı 1863‟e dayan-

maktadır. O zamandan bu yana Avrupa, Asya ve Amerika‟daki bazı bitiĢik kentler, kendi 

metro sistemleri ile Ģehir düzeyine gelmiĢtir. Afrika‟da Kahire, metro sistemi olan tek Ģehir-

dir. Avustralya‟da ise sadece tramvay ve hafif raylı sistemler mevcuttur. Ne var ki metro 

sistemlerinin geliĢim potansiyeli, doyma noktasından uzaktır çünkü 2015 yılına kadar bir 

milyonu aĢacak nüfusu olan 300‟ü Asya‟da olmak üzere 565 Ģehir, henüz metro sistemine 

sahip değildir. 2002 yılında metro ağları, günde 160 milyon yolcu yani hava taĢımacılığı 

yolcularının ortalama günlük sayısının 34 katı kadar yolcu taĢımıĢtır. Bu karĢılaĢtırma, metro 

sistemlerinin geliĢimi, organizasyonu ve iĢletmesinin ekonomik ve sosyal önemini göster-

mektedir. Metro, yüzyılı aĢkın bir süredir önemli bir dönüĢüm geçirmiĢtir. Günümüzde met-

ro hem sanayi hem de teknik yeniliklerle birlikte iĢletme; müĢteri hizmetleri ile ilgili diğer 

yenilikler için bir mağaza vitrini hâline gelmiĢtir. 

 

Metro, temiz enerjiyi verimli kullanan bir ulaĢım aracıdır. Mekânı tasarruflu kullanır. 

Tüm ulaĢım türleri enerji kullanır, çalıĢmak ve park etmek için mekâna gereksinim duyar. 

Elektrikli yer altı trenleri, çağdaĢ uygarlık düzeyinde ve bugünkü büyük Ģehirlerin yoğun 

trafik yükü açısından en güvenilir, en hızlı ulaĢım sistemidir. 

 

Büyük metro örgülerine sahip Ģehirlerde metro istasyonlarına iniĢ ve metro istasyonla-

rından çıkıĢ “hareket eden” merdivenlerle sağlanır. Otomatik çalıĢan, kendiliğinden hareketli 

merdivenler, yolcuların metro istasyonlarındaki platformlara inmelerini sağlar. BoĢalan met-

rolardan yolcuları yeryüzüne çıkarır (Resim3.7). 

 

Metro sistemlerinde bütün trafik kontrolleri otomatiktir. Metro arabalarının (vagonla-

rın) kapıları, trenler istasyonlara ulaĢtıkları zaman basınçlı havayla otomatik olarak kendili-

ğinden açılıp kapanır. Her Ģey tıkır tıkır, hiç aksamaksızın çalıĢan bir saat düzeniyledir. Her 

hat, belirli bir zamanda ancak bir tren tarafından kullanılabilir.    
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Resim 3.7: Metrodan görünüm 

Elektrik çekisi ve yüksek kapasitesinin kombinasyonu ile metro, enerji tüketimi ve yer 

kaplama açısından en etkin taĢımacılık Ģeklidir. RATP (Paris) tarafından yapılan hesaplama-

lar, bir saatte 50.000 yolcuyu bir yere götürmek için metronun 9 metre geniĢliğinde ayrılmıĢ 

geçiĢ hakkı olan bir yola, bir otobüsün 35 metre geniĢliğinde bir yola ve arabaların 175 metre 

geniĢliğinde bir yola gereksinim duyduğunu göstermektedir. Aynı hesaplamalar bir kiĢinin 

bir kg eĢ değerinde petrol ile metro kullanarak 48 km veya otobüsle 38 km, ama araba ile en 

fazla 19 km yol alabileceğini göstermektedir. Aynı Ģekilde çekiĢ bağlamında meydana gelen 

geliĢmeler, enerji tüketiminde önemli bir düĢüĢ oluĢturarak frenleme esnasında metro için 

enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bununla birlikte metro, herhangi bir yerel kirlilik emisyonu 

veya sera gazı üretmemektedir. Ġklim değiĢikliğine olan olumlu katkısı, elektrik üretimine 

bağlı etkilerle iliĢkilidir. Sonuç olarak daha çok yer altında hareket eden bir taĢımacılık Ģekli 

olarak metro, kentsel yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesini sağlayan geliĢmeler için yüzey me-

kânını serbest bırakmaktadır. 

 

Entegrasyon lideri yüksek kapasiteli bir taĢımacılık Ģekli olan metro, Ģehirler üzerinde 

yapılandırma etkisine sahiptir. Bu rolüyle diğer taĢımacılık türleri ile entegre olabilecek eko-

nomik ve sosyo-kültürel etkinlikler yanında iskân bölgelerinin geliĢimi için de bir temel 

oluĢturmaktadır.  

 

Bu Ģekilde metro, Ģehrin ulaĢımı ve kentsel planlama politikaları kapsamında enteg-

rasyon lideri olarak rolünü mükemmel bir Ģekilde yerine getirmektedir. Salt bir taĢımacılık 

türü olmaktan ziyade daha iyi bir yaĢam kalitesi sağlamada kentsel yapılandırma aracı olarak 

temel faktördür. Eğer Ģehrin vazgeçilmez bir parçası olan hareketlilik, kullanıcı dostu ve 

güvenli mekânlara dönük olarak tasarlanmıĢ değiĢimler barındırıyorsa metro daha iyi bir 

entegrasyona katkıda bulunabilir. Ayrıca yolcuların bekleme süresini en iyi Ģekilde geçirme-

sini sağlamak için diğer vatandaĢların da ilgisini çekecek sosyal, ticari ve kültürel etkinlikle-

re imkân sağlamaktadır. Türler arası entegrasyon, tüm taĢımacılık türleri ve tüm iĢletmeciler 

için ortak ücret geliĢimine yansımakta ve dolayısıyla toplu taĢımacılık kullanımını kolaylaĢ-

tırmaktadır. Bu çerçevede metro ağları, çoklu taĢımacılık türü (multi-modal) ödeme yöntemi 

olarak temassız bilet uygulaması geliĢtirilen ilk sistemler arasındadır. Bunlar, diğer kentsel 

hizmetlerle birlikte taĢımacılığı da içeren tam elektronik kart hâlini almaktadır. Aynı kap-

samda yolcu bilgilendirme sistemi; dinamik, çoklu taĢımacılık Ģekliyle her yerde eriĢilebilir 

(yolculuk öncesi ve süresince) olması ve toplu taĢımacılığı da eriĢilebilir kılmaktadır. Ne var 

ki bilet ve bilgi arasında entegrasyon, iĢletmeciler ile diğer taĢımacılık türleri arasında gerçek 

bir koordinasyon sağlanırsa mümkündür. Bu amaçla metronun liderlik rolü söz konusudur. 
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Yeni teknolojilere sorunsuz bir Ģekilde uyum sağlayan tek taĢımacılık türüdür. GeçmiĢinde 

çok sayıda teknolojik geliĢimi barındırmaktadır. Örneğin; demir yolu araçları ile sabit tesi-

satlardaki, tasarım ve üretimdeki yenilikler, bakımı daha kolay hâle getirmiĢtir ve farklı sis-

temler arasındaki birlikte iĢlerliği daha iyi sağlamıĢtır. Yenilik, metronun daha güvenilir 

olmasını sağlar ve demir yolu emniyetini geliĢtirir. 

 

Otomasyon ve sürücüsüz iĢletmecilik, hizmet üretimi ve hizmet sağlama üzerinde çe-

Ģitli etkileri olan büyük değiĢimler sağlamaktadır. Aslında, otomasyon ile elde edilen verim-

lilik kazançları, geliĢmiĢ emniyetle daha iyi hizmet güvenilirliği, çalıĢanların müĢterilere 

daha iyi hizmet sağlamasını ve müĢteri beklentilerini karĢılamasını sağlamaktadır. Bu sadece 

modern teknoloji ile yapılmıĢ yeni hatlarda değil yıllar önce yapılan hatlarda da sağlanabilir. 

Uygun fonlama yöntemleri, metro sistemlerinin inĢa edilmesi ve bakım, yüksek yatırımlar 

gerektiren ağır altyapılardır. Kamu idareleri tarafından yapılan geleneksel doğrudan yatırım 

Ģekilleri yanında ilgili taraflar, idareleri, iĢletmeciler, üreticiler ve mali kurumlar, yeni ortak-

lıklar geliĢtirmek için çaba göstermektedir. Bu kapsamda doğrudan ve dolaylı yararlanıcıla-

rın katkıları yer almaktadır. Bu yararlanıcılar, metro hatları boyunca ve metro istasyonları 

çevresindeki mülk ve gayri menkulden, iĢletmeci Ģirketlerin borsa hareketlerinden optimal 

yarar sağlamaktadırlar. Bununla birlikte çalıĢanların Ģirket sermayesine katkısı ,daha açıkça 

ifade etmek gerekirse yatırım ve iĢletmelerde özel sektör ortaklarının dâhil olması, söz konu-

sudur. Yüksek riskler, metro toplu taĢımacılık alanında yeni ve yenilikçi yaklaĢımları araĢ-

tırmayı teĢvik etmektedir. Bu durum, metro için bir fırsattır.   

 

Sürekli taĢıdığı çok sayıda yolcu nedeniyle metronun emniyeti hassastır. Dünyanın en 

emniyetli taĢımacılık Ģekli olmasına rağmen son günlerde bazı ağlarda yaĢanan kazalar, yan-

gınlar ve terörist saldırıları, kamuoyunda olumsuz tepkilere neden olacak türde haberler, 

medyada olumsuz bir imaja neden olmuĢtur. Ġlgili tüm tarafların metroyu daha emniyetli hâle 

getirmek için seferber olmalarının nedeni budur. Bu, öncelikle daha büyük teknik emniyet 

sağlayan üretim ve iĢletmelerin geliĢmesinde ilerlemeler gerektirmektedir.  
 

Kamu emniyeti ve güvenliği hususunda iĢletmeciler; anti-sosyal davranıĢlar, terörist 

saldırıları ve saldırı riski ile mücadele etmek için kamu idareleri ve polisle yakın iĢ birliği 

içindedir. Yeni teknolojiler, önlem almada temel rol oynamaktadır. 

 

Ülkemizin üç büyük kentinde raylı sistem ve metro geliĢmeleri ise Ģöyledir: Ġstanbul 

metrosu tarihi çok eskilere dayanan bir düĢünce olmasına karĢılık ancak 20. yüzyılın sonla-

rında gerçek anlamıyla hayat bulmuĢtur. Ġstanbul Ģehri, 1876'da yapılan "Tünel" ile toplu 

taĢımada metronun öncüleri arasındaydı. Ġstanbul Ģehri için kamu yararı ve ulaĢım rahatlığı 

göz önüne alınarak 1912'den bu yana çeĢitli ufak firmalar tarafından ortaya atılmıĢ öneriler 

olduğu bilinmektedir. Ġstanbul'da geniĢ kapsamlı bir metro yapılması fikrinin 1908'de ortaya 

çıktığına dair kayıtlara ĠETT arĢivinde rastlanır. "Mecelle-i Umur-ı Belediye"nin 3. cildinde 

Mecidiye Köy ile Yenikapı arasında bir metro imtiyazı verildiğine dair kayıt olmasına rağ-

men projenin gerçekleĢmediği anlaĢılıyor. Yine 1912'de bir Fransız mühendisin Karaköy-

ġiĢli arasında bir hat önerdiği ve KurtuluĢ'a doğru bir giriĢ yaptığı anlaĢılıyor (Harita 3.1) .       

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/20._y%C3%BCzy%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_%28%C5%9Fehir%29
http://tr.wikipedia.org/wiki/1876
http://tr.wikipedia.org/wiki/1912
http://tr.wikipedia.org/wiki/1908
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ETT
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mecidiyek%C3%B6y
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenikap%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1912
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karak%C3%B6y
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ei%C5%9Fli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurtulu%C5%9F
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Harita 3.1: Ġstanbul raylı sistem haritası 

 

Ġstanbul metrosu ile ilgili yapılan son proje IRTC kapsamında 1987'de gerçekleĢtirilen 

çalıĢmadır. Bu konsorsiyum Ġstanbul metrosu ile birlikte "Boğaz Demir Yolu Tüneli" proje-

sini de birlikte hazırlamıĢtır. Bu etütte metro güzergâhı 16.207 m olup istasyonların sırala-

ması “Topkapı-ġehremini-CerrahpaĢa-Yenikapı-Unkapanı-ġiĢhane-Taksim-Osmanbey-ġiĢli-

Gayrettepe-Levent-4.Levent” Ģeklinde olan bir hat önermiĢtir. Bu projenin Taksim-4. Levent 

arası açılmıĢ olup kalan kısımları inĢa hâlindedir. Ayrıca kuzeyindeki 4.Levent-Maslak-

DarüĢĢafaka-Hacıosman hattı inĢaatı devam etmektedir ve Taksim-4. Levent ile birleĢtirilme 

çalıĢmaları sürmektedir (Harita 3.2). 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim
http://tr.wikipedia.org/wiki/4._Levent
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Harita 3.2: Ġstanbul metro haritası 

2009 yılında mevcut olan çağdaĢ raylı sistemler sıralanırsa Taksim-KabataĢ  hattı, ġiĢ-

hane-Atatürk Oto Sanayi metro hattı, Zeytinburnu-KabataĢ tramvay hattı, Aksaray-

Havaalanı hafif metro hattı, Zeytinburnu-Bağcılar tramvay hattı, Topkapı-Habipler tramvay 

hattıdır. Önümüzdeki yıllarda banliyö tren sistemlerinin çıkarılıp yerlerine hızlı trenlerin 

hizmete girmesiyle ilgili çalıĢmalara baĢlanacaktır.  

 

Ankara metro sistemi 14,6 km uzunluğunda, çift hatlı, ağır raylı bir sistemdir. 12 is-

tasyon ve bir depodan oluĢmaktadır. Güzergâh, güneydoğu-kuzeybatı istikametinde uzanarak 

Batıkent ile Ģehir merkezini birbirine bağlamaktadır. Ankara metrosu 90 saniyelik servis 

aralıkları ile hareket edebilme, saatte 80 km hız yapabilme, 108 (36 tren) adet araçla her bir 

yönde saatte 70.000 yolcu taĢıma kapasitesine sahiptir. Güzergâh boyunca sistemdeki max. 

eğitim %3' tür. Ana hat 3.4 km'lik köprüyol (viyadük), 7.1 km'lik yer altı delme tüneller, 4.1 

km'lik açık yarma ve hemzemin kesimlerden oluĢmaktadır. Hat açıklığı 1435 mm olup kay-

naklanmıĢ sürekli raylardan oluĢmaktadır. Acil durumlar ve bakım servisleri için tüm ana hat 

güzergâhı boyunca bir yürüme yolu bulunmaktadır. Yolcu istasyonlarındaki platform uzun-

luğu 140 m‟dir. Altı istasyonda kenar platform beĢ istasyonda orta platform ve Kızılay Ġstas-

yonunda hem kenar hem de orta platform bulunmaktadır. Depo, sistemin batı ucundaki 

Macunköy Ġstasyonu‟nun yanında bulunmaktadır (Harita 3.3). 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Taksim-Kabata%C5%9F_f%C3%BCnik%C3%BCler_hatt%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ei%C5%9Fhane-Atat%C3%BCrk_Oto_Sanayi_metro_hatt%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ei%C5%9Fhane-Atat%C3%BCrk_Oto_Sanayi_metro_hatt%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeytinburnu-Kabata%C5%9F_tramvay_hatt%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksaray-Havaalan%C4%B1_hafif_metro_hatt%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksaray-Havaalan%C4%B1_hafif_metro_hatt%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeytinburnu-Ba%C4%9Fc%C4%B1lar_tramvay_hatt%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Topkap%C4%B1-Habipler_tramvay_hatt%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Topkap%C4%B1-Habipler_tramvay_hatt%C4%B1


 

35 

 

   

Harita 3.3: Ankara raylı sistem haritası      

 

Ġzmir metrosu için ilk çalıĢmalar,1989 yılında baĢlatıldı. Heusch und Bosefeldt (Al-

manya) kuruluĢu, iki yıl boyunca kentin ana arterlerinde trafik sayımları yaparak ulaĢım 

master planını hazırladı. Ġzmir ulaĢım master planında 2010 yılı için 50 km‟lik, kentin dört 

uç noktasına ulaĢan (Bornova, Buca, Narlıdere, Çiğli) ve sırt sırta iki hilâl biçiminde bir met-

ro bölümüne öncelik tanındı, 1992 yılı Haziran ayında acil olan bölümün ihalesi duyuruldu.  

 

Ġhaleye Siemens, Breda (Ġtalyan) ve ABB-Yapı Merkezi Konsorsiyumu katıldı. 15 

Ocak 1993‟te ABB-Yapı Merkezi Konsorsiyumu ve Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi arasında 

sözleĢme imzalandı.  ABB-Yapı Merkezi bir “design and built” konsorsiyumu olarak yurt 

dıĢından proje finansmanını sağlamak yükümlülüğünü de taĢıyordu. 1994 yılında güzergâhın 

yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi ve düzenlenen projede Fahrettin Altay‟a uzanan 

bölüm iptal edildi. Basmane-Bornova hattı 50 yıllığına TCDD‟den alındı ve Ġzmir metrosu-

nun güncel durumuna iliĢkin sözleĢme, 1.5 yıl gecikmeyle 1995 Mart ayında imzalandı. Pro-

je 2000 yılı Nisan ayında teslim edildi. Ġzmir hafif raylı sistemi 1. aĢama Üçyol-Bornova 

arası 45.000 kiĢi/saat/yön kapasiteli, 10 adet yolcu istasyonu olup 11,6 km uzunluğundadır. 
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Bu üç büyük kentimiz dıĢında Antalya, Kayseri, Konya, Bursa, EskiĢehir gibi kentle-

rimizde de yoğun bir Ģekilde sürdürülmektedir. 
 

3.3. Ağır Raylı Sistemler (Lokomotif ve Vagon Ayrı Sistemler) 
 

3.3.1. Lokomotifler 
 

Lokomotif demir raylar üzerinde vagonları hareket ettiren büyük makinedir. Yapı ve 

çalıĢma Ģekillerine göre çeĢitli lokomotifler vardır. Fransızcadaki locomotif sözünden türe-

miĢtir. Buharlı lokomotifler, 1804 yılında Ġngiliz Trevithich, South Wales'te ray üzerinde 

hareket eden lokomotiflerdir. Ağırlığı 10 tondu; saatte 8 km hız yapabiliyordu. 1829 yılında 

Ġngiliz Stephenson, oğlu ile birlikte “Rocket” isimli lokomotifi yaptı. Dört ton ağırlığındaki 

lokomotif, saatte 21,5 km hızla zamanın en iyi lokomotifi seçildi. Gücü 20 hp (beygir gücü) 

idi. Yine Ġngiliz yapısı “Stourbridge Lion” 1829 yılında Amerika'ya götürüldü. 1830 yılında 

önce “Tom Thumb” isimli küçük lokomotif, daha sonra “Best Friend of Charleston” isimli 

lokomotif yapıldı. Ġngiliz yapısı “Jon Bull” isimli lokomotif Amerika'da ünlü oldu. 1850'li 

yıllarda, 4-4-0 tipi lokomotifler Amerika'da üretildi. 1893 yılında Ġsveçli Anotole Mallet, bir 

model geliĢtirdi. Mallet modeli 1904 yılında Amerika'da uygulanmaya baĢlandı. Günümüzün 

birçok büyük buharlı lokomotifi, bu model geliĢtirilerek yapılmıĢtır. Bugün kullanılan birkaç 

lokomotif tipinin isimleri Ģunlardır: Atlantic, pasific, mikado, mogul, mountain northern, 

hudson. Her tip lokomotif, “Whyte” sistemi ile rakamlarla ifade edilir. Buharlı lokomotifler, 

yük ve yolcu taĢımacılığında kullanılır. Ağırlıkları yaklaĢık 200-350 ton arasındadır. 
 

ÇalıĢma prensibi basitçe Ģöyledir: Buharlı lokomotif, üç parçadan ibarettir. Kazan, 

makine ve Ģasi. Kazan, silindir Ģeklindedir, çelikten yapılmıĢtır, Ġçinde ateĢ kutusu, yanma 

ocağı denilen kısımlar vardır. Bu kısımda yakılan kömür veya baĢka yakıtın dumanı, ateĢ 

tüpleri denilen dar borulardan geçerek lokomotifin ön tarafındaki dumanlıktan dıĢarı çıkar. 

Bu arada kazan içindeki su, ısınarak buhar hâline gelir. Buhar, borularla buhar deposuna, 

buradan da ateĢ tüpleri içine yerleĢtirilmiĢ olan ince boruları dolaĢarak yüksek basınçlı buhar 

hâline gelir. Bu buhar, silindirlere gider. Silindirler, buhar makinesi kısmındadır. Basınç, 

pistonunu ileri geri hareket ettirir. Bu hareket, kollarla manivelalarla çekme tekerleklerine 

götürülür ve dönme meydana gelir. Kazan ve makine kısmı, süspansiyon sistemi ile Ģasiye 

bağlıdır. Ana kol tekerleklere dönme hareketi verir (Resim 3.8).  

 

Resim 3.8: Ġlk lokomotif (Karakurt) 
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Elektrikli lokomotifler 1851'de ilk defa Amerika'da yapıldı. 1895'te iĢletmeye açıldı. 

Bir merkez jeneratöründen sağlanan elektrikle çalıĢıyordu. Bu lokomotifte elektrik aktarma 

iĢi ray boyunca yerleĢtirilen bir havai hattan veya üçüncü bir raydan alınır. Havai hattan lo-

komotifin üzerindeki “pentagraf” adı verilen aletle raydan ise iletken bir fırça ile alınır. Alı-

nan elektrik, tek fazlı AC olup redresörlerle (doğrultucularla) DC akımına çevrilerek loko-

motifin çekme motorlarını çalıĢtırır. Düzeltici olarak “ignitron” düzelticiler kullanılır. Fakat 

bu düzelticiler süratle yerini silikon düzelticilere bırakmaktadır. Bu doğrultucularla Ģebeke 

değiĢimlerinden etkilenme azalmaktadır. Dumansız olması sebebi ile Ģehirlerde yer altı geçit-

lerinde, soğuktan etkilenmedikleri için soğuk bölgelerde, güçlü oldukları için yokuĢlarda 

çalıĢtırılır. Ġgnitron elektrikli lokomotifi, her biri 3000 hp gücünde iki tanesinin birleĢtirilme-

si ile çalıĢtırılır. Her birinde altı adet 500'er hp'lik çekme motoru bulunur. TCDD‟de kulla-

nımda olan elektrikli lokomotifler; E 40000, E 43000 Toshiba , E 52500 Koncar‟dır. 

 

Dizel tahrikli elektrikli lokomotifler ilk defa 1896 yılında Ġngiltere'de, 1897 yılında 

Almanya'da yapıldı. 1913 yılında Ġsveç'te kullanıldı. Amerika'da 1934 yılında yolcu taĢıma-

cılığında, 1946 yılında da yük taĢımacılığında kullanılmaya baĢlandı. Bu lokomotifte bir 

dizel motoru bulunur. Sıvı yakıt (motorin) ile çalıĢır. Motor, elektrik jeneratörünü döndürür. 

Jeneratör, çekme (cer) motorlarının çalıĢması için gerekli elektriği sağlar. Aydınlatma ve 

diğer elektrikli cihazların elektriği de jeneratörden elde edilir. Lokomotifte ayrıca buhar je-

neratörü bulunur ve ısı verir. Dizel yakıtı ile çalıĢır. Fren tertibatında da kompresörden çeki-

len hava kullanılır. 

 

Dizel lokomotiflerin gücü 400 hp'den 2500 hp'ye kadar değiĢir. Uygulamada iki birim 

bir araya getirilerek çalıĢtırılır. Yaygın olarak güçleri 5000-5500 hp civarında olur. BirleĢtiri-

len birim sayısı artırılarak 10000-15000 hp gücünde dizel lokomotifler yapılmaktadır. Çek-

me iĢini yapan lokomotif birimine A tipi, A tipinin gücünü artıran birimlere de B tipi denir. 

Gücü artıran birimler A tipi birimlere eklenmiĢtir. Bazı dizel motorlu lokomotiflerde dizel 

motorundan çekme motoruna güç transferi, elektrik sistemi yerine hidrolik sistemle veya 

diĢli sistemi ile yapılmaktadır. Dizel hidro-mekânik lokomotiflerin güç seviyeleri yüksektir.  

 

Dizel motorlu lokomotifler; ani kalkıĢ ve duruĢ özelliğine sahip, hızlı, manevra gücü 

yüksek lokomotiflerdir. ĠĢletme kolaylığına sahiptir. TCDD'de dizel lokomotif serileri kulla-

nımda olanlar; DE 24000 ana hat lokomotifi, DE 22000 ana hat lokomotifi ,DE 33000 ana 

hatlokomotifidir. 

 

 Gaz türbinli lokomotifler ise ilk defa 1948 yılında yük taĢımacılığında kullanıldı. Da-

ha sonra 1958 yılında iki birimi birlikte yolcu taĢımacılığına açıldı. Gücü 8300 hp'ye ulaĢtı. 

Binlerce tonluk yükü saatte 100 km'den fazla hızla çekebilecek güce sahiptir. Gaz türbinli 

elektrikli lokomotif,  üç ana kısımdan meydana gelir:  Birinci kısımda yardımcı dizel motoru 

ve yakıtı, birkaç jeneratör, kontrol hücresi, fren sistemi bulunur. Ġkinci kısımda gaz türbini ve 

dört ana jeneratör, üçüncü kısımda ise gaz türbininde yanmayı meydana getiren yanıcı yakıt 

olan gaz bulunur.  ÇalıĢma prensibi: Türbin Ģaftına sarılı kompresör, atmosferden basıncı 

yaklaĢık 6 kat fazla olacak Ģekilde hava çeker. Hava yanma odasında buraya gönderilen yakıt 

ile karıĢarak yanar. Yüksek basınçlı hava, türbini Ģaftı döndürerek egzoz borusu ile dıĢarı 

çıkar. ġaft dönerken hem kompresör çalıĢmıĢ olur hem de esas jeneratörleri çalıĢtırır. Bu 

http://tr.wikipedia.org/wiki/TCDD
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=E_40000&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=E_43000&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Toshiba&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/E_52500
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Koncar&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/TCDD
http://tr.wikipedia.org/wiki/DE_24000
http://tr.wikipedia.org/wiki/DE_22000
http://tr.wikipedia.org/wiki/DE_33000
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jeneratörler çekme motorunu çalıĢtırır. Gaz türbini, ilk kısmındaki yardımcı dizel motoru ile 

çalıĢmaya baĢlatılır.  

Basınçlı hava lokomotifleri, buhar lokomotifleri gibidir. Buhar yerine sıkıĢtırılmıĢ ha-

va kullanılır. Duman yerine egzozundan temiz hava çıkar. Kapalı yerlerde, maden ocakların-

da kullanılır.  Günümüzde manyetik alan hareketi ile çalıĢan lokomotiflerin yapımı için ça-

lıĢmalar vardır. Lokomotiflerde atom enerjisinden faydalanılması için çalıĢmalar yapılmak-

tadır. Bu çalıĢmaların baĢarılı olması hâlinde lokomotiflerin hem güçleri artacak hem de 

boyutları küçülecektir. 

 

Teknik bakımdan ileri ülkelerde gerek dizel gerekse elektrikli lokomotiflerin geliĢti-

rilmesi için büyük çaba harcanmaktadır. Saatte 400 km hız yapan elektrikli trenler yapılmıĢ-

tır. Ġngilizlerin APT hızlı trenleri saatte 250 km hız yapar. Japonların Tokyo'dan kuzeye doğ-

ru sefer yapan güçlü elektrik motorlarına sahip trenleri saatte 260 km hız yapmaktadır. Bu 

trenlere kurĢun trenler (bullet trains) denmektedir. Fransızların jet motorları kullanarak yap-

tıkları Aerotrain, hava yastıklı ray sistemine sahiptir ve tecrübe esnasında saatte 400 km hız 

yapmıĢtır. ABD'de Montrail sistemi çalıĢmaları devam etmektedir. Tekerleksiz, hava yastıklı 

ve süper iletken (sıfır direnci iletken) kullanılarak yapılan özel motorlarda Montrail  trenleri-

nin  saatte 800 km hız yapabileceği hesaplanmıĢtır. 

 

Ülkemizde hâlen EskiĢehir demir yolu fabrikalarında % 85'i yerli olmak üzere dizel-

elektrik lokomotifleri imal edilmektedir. Ayrıca Adapazarı demir yolu fabrikalarında ise 

tamamıyla yerli olmak üzere elektrikli banliyö trenleri imâl edilmektedir (Resim3.9). 

         

Resim 3.9: TülomsaĢ tarafından üretilen dizel ve elektrikli lokomotifler 

 

3.3.2. Vagonlar  

 
Demir yollarında kullanılan yolcu ve yük taĢıma araçlarına vagon denir. Vagon kendi 

baĢına hareket edemeyen, çeken bir araç tarafından hareket ettirilen araçtır. Biz bu araçlara 

çekilen araçlar diyoruz. 

 

Ġlk yapılan vagonlar iki dingilli, dingil basıncı düĢük ve genellikle ahĢap ağırlıklıydı. 

Ġlk çelikten vagon, 1904 yılında imal edilmiĢtir. Çeken vasıta teknolojisinin ilerlemesiyle 
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(dizel hidrolik, dizel elektrik, elektrikli lokomotifler) birlikte hız artmıĢ, demir yolu hatları da 

iyileĢtirilmiĢtir. Buna paralel olarak vagonların dingil basınçları artmıĢ, vagonların boyları 

uzamıĢ ve daha modern teknolojik yapı ve özelliklerde vagon imalatları yapılmıĢtır. 
 

 Vagonlar imal edilirken UIC (Uluslararası Demir Yolları Birliği), RIC (Yolcu      Vagonla-

rının Uluslararası Trafikte DeğiĢimi ve Kullanımına ĠliĢkin AnlaĢma), RIV (Yük Vagonları-

nın Uluslararası Trafikte DeğiĢimi ve Kullanımına ĠliĢkin AnlaĢma) gibi anlaĢmalar dikkate 

alınarak inĢa edilmektedir. Bu Ģekilde yolcu ve yük vagonları belli bir standarda göre imal 

edilerek tüm dünya demir yollarında kullanılması sağlanmaktadır (Resim 3.10).  

 

Çekilen araçların  kullanım amacına göre  vagonlar; yolcu vagonları, kompartımanlı 

(bölmeli) vagonlar, kuĢetli vagonlar, pulman vagonlar, yataklı vagonlar, yemekli vagonlar, 

banliyö vagonları, salon vagonlar, yük vagonları, kapalı vagonlar, yüksek kenarlı açık va-

gonlar, alttan ve yandan boĢaltmalı açık vagonlar, platform tipi vagonlar, soğutucu (soğuk 

hava tertibatlı) vagonlar, sarnıçlı vagonlar, özel vagonlar olarak isimlendirilir. 

 

Hizmet vagonları :  Salon vagonu, servis vagonu, yolcu furgonu, yük furgonu, ısıt-

ma vagonu, jeneratör vagonlar, balast vagonu, tesisler vagonu, uzun ray taĢıma vagonları 

(dizisi) 

    

(a)      (b)    (c) 

   

    (d)        (e) 

Resim 3.10: Vagonlar a)Tahıl b) Sarnıç c) Kompartımanlı d)Normal e) Özel tip yük vagonu 
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Vagonların tampon merkezleri ile ray üst seviyesi arasındaki yükseklik 1065 

mm‟den fazla 940 mm‟den az; geçit köprülü vagonlarda ise 980 mm‟den az olamaz. Aynı 

zamanda bitiĢik vagon tamponlarının merkezleri arasındaki yükseklik farkı da 85 

mm‟den fazla olamaz. Ġlk çıkıĢ garlarında vagon teknisyeni/revizör bulunan yerlerde  bu  

ölçülerin  uygun  olup olmadığı  vagon teknisyenleri/revizörler tarafından, bulunmayan 

yerlerde ise makinist ve tren Ģefleri tarafından kontrol edilir. Ağır vagonların tamponları 

arasındaki açıklık ancak 30 mm olmalıdır. 

 

Vagonlara tonajından fazla yük yüklenemez. Açık vagonların yükleri istisnai taĢıma-

lar dıĢında yük gabarisini aĢamaz. Yüklenen vagonlar, varsa revizör/vagon teknisyenlerince 

yoksa istasyon ve ambar görevlileri ve trenlere verildiğinde görevli tren personeli tarafından 

fazla ve dengesiz veya gabari taĢkını yükleme yapılıp yapılmadığı kontrol ve muayene edilir. 

Yük ve yapı gabarisini aĢan taĢımalarda uygulanacak kurallar ayrı bir emirle bildirilir. Hiz-

met vagonları yolcu trenlerine verilmez. Sadece yavaĢ yük trenleriyle, eğer hızını etkileme-

yecekse diğer yük trenleri ile tesisler müdürlüğünün izni ile gönderilir. Ancak salon 

vagonları, ticaret dairesinden izin alınmak suretiyle yolcu trenleri ile de gönderilebilir. Ha-

zırlanan trenler, revizör/vagon teknisyenleri tarafından kontrol edilir. Trafik emniyetini 

bozacak arıza ve eksiklikleri giderilir. Arızası giderilemeyen vagonlar trenden çıkarılır 

ve trafik cetveline yazılarak imzalanır.  

 

3.3.3. Lokomotif ve Vagonların Birbirlerine Bağlanması ve Bağlantı Elemanları 

 
Lokomotif ve vagonları birbirlerine bağlamak için önce cer tertibatından baĢlamak ge-

rekir. Cer kancası, cer çubuğu ve cer sustasından meydana gelmiĢtir. KoĢum takımı ile diğer 

vagonlara bağlanır. Cer sustası, ani çekmelerde kancanın kırılmasını ve sarsıntısız bir kalkıĢ 

sağlar. Cer paketleri tampon traversinin iç kısmına monte edilir ve cer kanca mili cer paketi-

nin içine geçer. DeğiĢik tipte sustalar kullanılır (ġekil 3.1).  

 

ġekil 3.1: Cer tertibatı 

 
KoĢum takımları, cer vasıtalarının birbiriyle bağlantısını temin eden vagon parçaları-

dır. Tam otomatik, yarı otomatik ve vidalı olmak üzere üç tipte imal edilmiĢlerdir (ġekil 
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3.2).Vidalı koĢum takımları (ġekil 3.3) koĢum biyeli, koĢum vidası, koĢum emniyeti, koĢum 

somunu ve koĢum üzengisinden meydana gelmiĢtir; cer kancalarına takılarak vagonların 

plakalarının birbiri ile bağlanmasını sağlar. Bağlantı yapıldıktan sonra koĢum vidası ile ko-

Ģum takımı sıkılarak tampon birbirine temas ettirilmelidir. KoĢum takımı gevĢek olursa ani 

çekmelerde kırılma ve kopmalara neden olur. 

 

          ġekil 3.2: Bilezik sustalı cer tertibatı 

 

 

1- KoĢum üzengisi    2- KoĢum vidası   3- KoĢum somunları  4- KoĢum emniyeti 

5 KoĢum bilyeli 

ġekil 3.3: Vidalı koĢum takımı   

     

ġekil 3.4: Yarı otomatik koĢum  takımı 
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KoĢum takımı aĢırı sıkılırsa özellikle kurplarda tamponların zorlanmasına ve tampon 

sustalarının kırılmasına neden olur. KoĢum takımlarına devamlı bakım yapılmalı, zaman 

zaman yağlanmalıdır; kullanılmayanlar, koĢum takımı askısına takılmalıdır. KoĢum takımla-

rının vidalı, yarı otomatik ve tam otomatik gibi çeĢitleri vardır (ġekil 3.4, 3.5; Resim 3.11, 

3.12). 

Bağlanacak vagonların veya lokomotifin koĢum takımı kafaları kavrama için hazır 

pozisyonunda olmalıdır. Bu nedenle; 

 Çözme kolu raya dik ve kavrama mekanizmasının pozisyonunu gösteren 

gösterge tertibatı uygun pozisyonda olmalıdır.  

 Vagon düz yolda ise koĢum takımı kafaları vagon ekseninde olmalıdır. 

 Vagon kurpta ise koĢum takımı kafalarının eksenleri kavrama pozisyonunda 

olmalıdır. 

 Kavrama için tamponlama hızı 2-7 km/h arasında olmalıdır. Çok nadir de olsa 

koĢum takımlarının kavramaması ihtimaline karĢı tamponlama yapılmadan önce 

vagonun kaçmasını önlemek için gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır (el 

freninin sıkılması vs.).   

 

ġekil 3.5: Yarı otomatik koĢum takımlarının bağlanması 

 

Yarı otomatik koĢum takımlarının herhangi birine ait olan çözme kolu, raya paralel 

olacak Ģekilde yukarı kaldırılır. Bu durumda kavrama mekanizmasının pozisyonunu gösteren 

gösterge tertibatı normal pozisyona gelir. Makineye çek iĢareti verilir. Böylece birbiriyle 

bağlı olan iki yarı otomatik koĢum takımlı vagon, birbirinden ayrılmıĢ olur (ġekil 3.6). 
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ġekil 3.6: Yarı otomatik koĢum takımlarının çözülmesi 

Çözme kolu yukarı doğru hareket ettirilemiyorsa vagonlar, gergin yani koĢum takımı 

kafasında bulunan kavrama dilleri çekmeye karĢı yüklü durumdadır. Bu nedenle manevra 

makinesini ileri-geri hareket ettirmek suretiyle kavrama dilleri üzerindeki yük kaldırılmalıdır 

(ġekil 3.7). 

 

ġekil 3.7: Yarı otomatik koĢum takımının çözme kolu 

Çözme kollarından biri yukarıya kaldırılıp raya paralel duruma geldiği yani kavrama 

mekanizmasının pozisyonunu gösteren gösterge normal pozisyona geldiği hâlde çekme sıra-

sında kavrama dillerinin birbirine temas etmesi sonucu koĢum takımı kafaları birbirinden 

ayrılmıyorsa bu durumda diğer çözme kolu da yukarı doğru kaldırılarak raya paralel konuma 

getirilmelidir.         

 

Yarı otomatik koĢum takımının kavrama için “Hazır.” ve “Kavrama imkânsızdır.” Ģek-

linde 2 pozisyonu vardır. Trenden çıkarılan bir vagon, tekrar trene bağlanmayacaksa ve ma-

nevra sırasında istenmeden yapılan bir tamponlama sonrasında vagonun trene bağlanması 

istenmiyorsa bu durumda vagonun yarı otomatik koĢum takımı kafası “Kavrama imkânsız-

dır.” pozisyonuna getirilmelidir. Bu pozisyona getirmek için çözme kolu yukarı doğru kaldı-

rılıp yatay (raya paralel) konuma, yani kavrama mekanizmasının pozisyonunu gösteren gös-

terge tertibatı, normal pozisyona getirilir. Yatay konuma getirilen çözme kolu koĢum takımı 

kafasına doğru itilerek suport üzerinde bulunan yuvaya yerleĢtirilir. Bu durumda, koĢum 

takımı kafası “Kavrama imkânsızdır.” pozisyonundadır ve tamponlama yapılmıĢ olsa dahi 

kavrama olmayacaktır. Kavrama için “Hazır.” pozisyonuna getirmek için suport üzerindeki 

yuvaya yerleĢtirilmiĢ olan çözme kolu dıĢarı doğru çekilerek normal pozisyonuna yani düĢey 

duruma getirilir (ġekil 3.8; Resim 3.13). 

  

ġekil 3.8: Kavrama mekanizması gösterge tertibatı 
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Raylı sistemlerde (trenlerde) iki aracın birbirine bağlanması ve çözülmesi iĢleminin sı-

rası:  

 

 Ġki aracın birbirine bağlanması için iĢlem sırası: KoĢum takımı bağlanır, yedek 

koĢum takımı yerine asılır, gergi vidası sıkılır, hava hortumu bağlanır, yedek 

hortum yerine takılır. Hava muslukları açılır. Buhar ısıtma hortumları bağlanır 

ve muslukları açılır. Geçit sacları indirilir, körükler açılıp birbirine mandallanır.  

Elektrikle ilgili ısıtma, aydınlatma ve varsa benzer fiĢ ve soketler takılır. 

 Ġki aracın birbirinden çözülmesi için iĢlem sırası: Elektrikle ilgili ısıtma, 

aydınlatma ve varsa benzer fiĢ ve soketler çıkarılır. Körükler ayrılıp yerine 

mandallanır, geçit sacları kaldırılıp yerine mandallanır. Buhar ısıtma muslukları 

kapatılır, hortumları çözülür. Hava muslukları kapatılır, hortumları çözülür. 

Gergi vidası gevĢetilip koĢum takımı çıkarılır. 

 

Resim 3.12: KoĢum takımı 

 

 



 

45 

 

          Resim 3.11: Yarı otomatik koĢum takımı 

 

Ġki çeken ve/veya çekilen aracın birbirine bağlanması ve çözülmesi sırasında Ģu kural-

lara dikkat edilir. Araçları birbirine bağlamak için araçlar arasında bir vagon boyu mesafe 

kalıncaya kadar ayakta, daha az mesafe kalmıĢsa cankurtaran demirini tutmak suretiyle eği-

lerek duran dizi tarafından girilir. Araçların arasına girecek görevli, mümkün olduğu kadar 

makinistin, baĢ manevracının veya tren Ģefinin bulunduğu taraftan girmeli ve çıkmalı, baĢ 

manevracı veya tren Ģefi ile diğer manevra personeli de iĢaretleri makinistin bulunduğu taraf-

tan vermelidir. Yarı otomatik veya otomatik koĢum takımlarını bağlamak üzere araya giril-

mez. Geceleri veya görüĢ Ģartları uygun olmayan durumlarda, araçların arasına girmeden 

önce makinistin veya diğer manevra personelinin bulunduğu tarafa, yolun kenarına gün ıĢığı 

gösteren bir fener bırakılır. Manevracı yakınlarda bulunmuyorsa aradan çıkıldıktan sonra 

fener veya kol kaldırılarak "TAMAM" diye seslenmek suretiyle iĢin tamamlanmıĢ olduğu 

bildirilir. 
 

Ġki aracı birbirine bağlamak için duran tarafın koĢum takımının halkasını diğerinin cer 

kancasına takmak gerekir. Ġçinde yolcu bulunan vagonlarla, tehlikeli madde yüklü veya dik-

katli hareket edilmesi gereken vagonlarla yapılan manevralarda gergi vidaları tampon susta-

larına hafif basınç yapacak Ģekilde sıkılır. Hava frenli bir tren dizisi ile yapılan manevralarda 

gergi vidaları, tamponlar birbirine temas edecek Ģekilde sıkıĢtırılmalıdır. KoĢum takımlarının 

yolda gevĢememesi için gergi vidaları çevirme kolu aĢağıya sarkacak Ģekilde veya vidanın 

üstüne yatacak Ģekilde bırakılır. Gergi vidalarının iyi çalıĢır durumda olması zorunluluğu 

vardır. Ġyi çalıĢmayanlar görülürse revizör/vagon teknisyenlerine haber verilerek çalıĢtırıl-

ması sağlanır. 

 

Hava hortumları genel kural olarak karĢılıklı bağlanır. Zorunlu bir durum olursa çap-

raz olarak da bağlanabilir. Hava hortumları, gergin veya çok fazla bükülmüĢ Ģekilde bağlan-

maz. Hortumların bağlanmasından sonra her iki taraftaki hava muslukları aynı anda açılmaz. 

Önce lokomotife bağlı kısmın musluğu yavaĢça açılır, fren pabuçlarının bandajları kavradığı 

görüldüğünde kapatılarak arkadaki musluk açılır, daha sonra öndeki kapatılan musluk açılır. 

 

Manevra personeli, koĢum takımlarını çözmek için araya girmeden önce dizinin ta-

mamen durmasını beklemelidir.  Araya girildiğinde vagona ufak bir hareket yaptırmak gere-

ği duyulursa görevli, dizinin hareket yönüne döner ve raylar arasındaki engellere dikkat eder. 

Hareket hâlindeki vagonların koĢum takımlarının çözülmesine ancak vagonun basamak veya 

sahanlığı üzerinde tehlikesizce durmak mümkün olduğu zaman, manivela kullanmak suretiy-

le izin verilir. KoĢum takımlarını çözmek için tamponlar üzerine, cer kancaları üzerine çık-

mak yasaktır. 

 

Yarı otomatik koĢum takımlarının bağlanması ve çözülmesi için iĢlem sırası: 

 Bağlanacak vagonların veya lokomotiflerin koĢum takımı kafaları “Kavram için 

hazır.”  pozisyonda olacaktır. Bu nedenle çözme kolu, raya dik ve kavrama 

(kilitleme) mekanizmasının pozisyonunu gösteren gösterge tertibatı kavramaya 

uygun pozisyonda; vagon düz yolda ise koĢum takımı kafaları vagon ekseninde; 

vagon kurpta ise koĢum takımı kafalarının eksenleri kavrama pozisyonunda 
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olmalıdır. Kavrama için tamponlama hızı 2-7 km/sa. arasında olmalıdır. KoĢum 

takımlarının kavramaması (kilitlenmemesi) ihtimaline karĢı tamponlama 

yapılmadan önce vagonun kaçmasını önlemek için duran vagon üzerinde gerekli 

emniyet tedbirleri alınır. 

 Çözme iĢleminde diğer bağlantıların çözülmesinden sonra koĢum takımlarından 

herhangi birine ait olan çözme kolu raya paralel olacak Ģekilde yukarı kaldırılır. 

Bu durumda kavrama (kilitleme) mekanizmasının pozisyonunu gösteren göster-

ge tertibatı normal pozisyona gelir. Lokomotife çek iĢareti verilir. Böylelikle iki 

araç birbirinden ayrılmıĢ olur. 

 Çözme kolu yukarıya doğru kaldırılamadığında lokomotif ile dizi ileri veya geri 

hareket ettirilmek suretiyle koĢum takımları üzerindeki yük kaldırılır. Kol kalk-

tığı hâlde kafalar ayrılmıyorsa diğer çözme kolu yukarıya kaldırılarak raya para-

lel duruma getirilir.  

 

Tren teĢkil istasyonlarında, ara istasyonlarda ve ana yolda lokomotiflerin ve vagonla-

rın bağlanıp çözülmesi için iĢlem sırası: 

 

 Lokomotif ve vagonların elektrik, ısıtma ve aydınlatma kablolarının fiĢlerinin 

takılıp çıkarılması, buhar hortumlarının bağlanıp çözülmesi, revizör/ vagon 

teknisyenlerinin bulunduğu istasyonlarda revizör/vagon teknisyenleri tarafından 

yapılır. Revizör/vagon teknisyenlerinin bulunmadığı istasyonlarda makinistin 

nezaretinde ısıtma vagonu görevlisi ya da yardımcı makinist veya ikinci 

makinist tarafından bağlanır veya çözülür (Resim 3.13). 

 Geçit saçlarının kaldırılması veya indirilmesi manevra personeli veya gardı 

frenler tarafından, bunlar yoksa makasçılar, makasçı da yoksa kondüktörler 

tarafından yapılır. 

 Hava hortumları ve koĢum takımlarının bağlanıp çözülmesi, tren teĢkil 

istasyonlarında manevra personeli tarafından, ara istasyonlarda ve ana yol 

üzerinde varsa trende görevli gardı fren tarafından yapılır. Yoksa makasçılar, o 

da yoksa sadece arızalı vagonların kesilmesi ile lokomotifin tren dizisine ve 

birbirine bağlanması ve çözülmesi iĢlemi, makinistin nezaretindeki ısıtma 

vagonu görevlisi, yardımcı makinist veya ikinci makinist tarafından yapılır ve 

kontrol edilir. 

 

Motorlu tren dizileri, ray otobüsüleri, lokomotifler ve sofaj vagonlarının birbirlerine 

veya trene bağlanıp çözülmesi: 

 Loko bakım atölyesi veya bunlara bağlı yerler dıĢında manevra personeli 

bulunan yerlerde manevracı ve makasçılar, manevracı ve makasçı bulunmayan 

yerlerde ve ana yolda trende görevli gardı fren, gardı fren yoksa makinistin 

nezaretinde ısıtma vagonu görevlisi, bu da yoksa yardımcı makinist veya ikinci 

makinist tarafından yapılır. 

 Sofaj hortumları tek veya çift olmak üzere iki çeĢit olduğundan bunlardan tek 

olanlar birbirine, çift olanlar da bir vagondan diğer vagona bağlanır. Sofaj 
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hortumları ana boru boĢluğuna takıldıktan sonra hortum somunu veya askı 

demirindeki vidası sıkılır. Daha sonra muslukların ikisi birden yavaĢça açılır. 

Tek sofaj hortumlarını birbirinden, çift sofaj hortumları vagonlardan çözülürken 

önce ana boru muslukları kapatılmalıdır. Bu iĢlemi yapanların sıcak buhardan 

yanmamaları için çok dikkatli olmaları gerekir.  

 

Resim 3.13: 43022 Elektrikli trenin yarı otomatik (SA3) koĢum takımı 

 

3.4. Hızlı Tren Sistemleri 
 

3.4.1. Hızlı Tren Teorisi 

 
UIC (International union of railways, Uluslararası Demir Yolları Derneği) hızlı-treni 

yeni hatlarda saatte en az 250 km hız yapabilen, var olan hatlarda da saatte en az 200 km hız 

yapabilen trenler olarak belirlemiĢtir. Çoğu hızlı tren sisteminin ortak bir dizi özelliği vardır. 

Çoğu, tren üstünde bulunan hatlardan aldığı elektrik ile çalıĢmaktadır. Ne var ki bu her hızlı 

tren için geçerli değildir. Bazı hızlı trenler dizel ile çalıĢmaktadır. Hızlı tren hatları, titreĢim 

azaltmak ve ray segmentleri arasındaki açılmaları engellemek için hat boyunca kaynak ya-

pılmıĢ raylardan oluĢur. Bu sayede üzerinden saatte 200 km hız ile trenler sorunsuz geçebil-

mektedir. Trenlerin hızında en önemli engel eğim yarıçaplarıdır. Hatların tasarımlarına göre 

değiĢebilmekle birlikte hızlı tren yollarında eğimler çoğunlukla 5 kilometrelik bir yarıçapta 

gerçekleĢir. Bazı istisnalar olsa da hızlı tren yollarında herhangi bir geçiĢin bulunmaması 

tüm dünyada kabul gören bir standarttır (Resim 3.14). 

 

Yüksek hız demir yolu sistemleri iki ana grup altında toplanabilir: Maglevli (manyetik 

levitasyonlu) sistemler ve çelik tekerlekli-çelik raylı sistemler. Bunlardan çelik tekerlek-çelik 
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ray sistemleri de yüksek hız için geliĢtirilmiĢ trenler ve yalpalı (tilted) trenler olarak iki sınıfa 

ayrılabilir.  Alçak uçuĢ diye de bilinen maglev terimi, manyetik kuvvetler yardımıyla taĢıtın 

kaldırılıp belli bir yönde hareket ettirildiği teknolojilerin genel adıdır. Bu sistemde, yol bo-

yunca sıralanan bobinlere değiĢtirilebilen frekansta alternatif akım verilir. Bu sayede, araçta-

ki mıknatısların kilitlendiği bir manyetik dalga oluĢturulur. Trenin hızı ise bobinlerdeki akım 

frekansına bağlıdır. Bu ilke etrafında iki farklı sistem geliĢtirilmiĢtir.  

 

Yüksek hız trenlerinin kabul görüp yaygınlaĢmasında birçok etmen rol oynamaktadır. Bu 

trenler yüksek hızları ve taĢıma kapasiteleri nedeniyle özellikle nüfusun yoğun olduğu kent 

merkezlerinde tercih edilmektedir. Bu trenlerde birim mesafede taĢınan yolcu baĢına enerji 

tüketiminin düĢük olması çevre kirliliğinin önlenebilmesi açısından da çok önemlidir. Enerji 

tüketimi normal hızlı trenlere göre fazla olan yüksek hız trenlerinde 100 yolcu km (1 yolcu 

km; bir yolcunun 1 km uzaklığa taĢınmasını ifade eden birim) baĢına tüketilen enerji bile 

ortalama bir binek otosunun tükettiğinin yarısı ve bir uçağın tükettiğinin de 1/3‟ü kadardır. 

    

 

Resim 3.14: Hızlı trenler 

 

Yüksek hız trenlerinin tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden biri de güvenli 

oluĢlarıdır. Bu trenlerle ilgili olarak bugüne kadar ciddi boyutlarda sadece 2 kazaya rastlan-

mıĢtır. Bu kazaların birinde hiçbir can kaybı olmazken diğerinde makinist yaĢamını yitirmiĢ-

tir.          

 

Birçok olumlu yönünün yanında hızlı trenlerin bazı olumsuz yönleri de vardır. Bun-

lardan ilki, ek altyapı gerektirmesidir. Engebeli araziden geçirilen tren yolları, daha fazla 

tünel ve köprü yapımını zorunlu kıldığı için maliyetin yüksek olmasına yol açar. Ama bu 

durumda bile otoyol yapımında kullanılan arazi yüzeyinden daha azı kullanılmaktadır ve 

çoğu zaman masrafları da daha düĢüktür. Diğer bir olumsuzluk da biraz gürültülü olmaları-

dır. Trenlerde yüksek hızın yol açtığı gürültü ve titreĢim, hız sınırlarının aĢağıda tutulmasını 

gerektirir. Bu yönde yapılan Ar-Ge çalıĢmalarıyla bu derde çare bulunmakta ve her yeni 

kuĢak tren bir öncekinden daha az gürültülü olmaktadır. 

 

3.4.2. Dünyadaki Hızlı Tren Uygulamaları 
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Dünyanın ilk yüksek kapasiteli hızlı treni (12 vagonlu) Japonya'nın geliĢtirdiği ve 

Ekim 1964'te hizmete giren Tōkaidō Shinkansen adlı trendir. Kawasaki Heavy Industries 

tarafından geliĢtirilen 0 serisi Shinkansen Tokyo–Nagoya–Kyoto–Osaka hattında 1963 yılın-

da saatte 210 km hız yaparak (yolculu) yeni bir dünya rekoru kırdı. Yolcusuz olarak saatte 

256 km'ye ulaĢabilmiĢtir. 

 

Avrupa kamuoyu hızlı tren ile Ağustos 1965'te gerçekleĢtirilen Münih‟teki Uluslarara-

sı UlaĢım Fuarı‟nda tanıĢtı. DB Class 103 adlı tren Münih ve Augsburg arasında saatte 200 

km hız ile toplam 347 sefer yaptı. Bu hızda yapılan ilk düzenli hizmet ise Paris ve Toulouse 

arasında yapılan TEE "Le Capitole" hattıydı. 

 

Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan hızlı trenler, bulundukları ülkelere göre farklı 

adlar almaktadır. 1990 Mayısında gerçekleĢtirilen 515,3 km/saat hızla dünya rekorunu elinde 

tutan, Fransa‟da iĢletilen hızlı trenlerin adı “TGV” (Train a Grande Vitesse). Dünyanın en 

hızlı trenlerine sahip Fransa, TGV‟lerin yaptığı ortalama 250-300 km/saat hızla da öteki 

ülkelerin biraz önündedir. Fransa‟dan sonra gelen Japonya‟nın hızlı treninin adı 

“ġinkansen”dir. ġinkansenler çalıĢtırıldıkları hatlarda günde 120‟den fazla trenle yılda 290 

milyon yolcu taĢır. Japonya‟da ġinkansen dıĢında STAR 21 ve WIN350 projeleriyle 21. 

yüzyılın süper trenleri geliĢtirilmektedir. 
 

Hız rekorunda TGV‟den sonra dünya ikinciliğini elinde tutan STAR 21‟in ulaĢtığı en 

yüksek hız 425 km/saattir. Alman hızlı trenleri “ICE” (ınter city express), Ġspanyol hızlı tren-

leri AVE (alta velocidata española), Ġngiltere‟deki hızlı trenler IC225, Ġtalya‟dakiler ise 

ETR-450 gibi adlar alır. Avrupa‟da bu hızlı trenlerin iĢlediği hatlar dıĢında Paris-Londra-

Brüksel arasında 14 Kasım 1994‟te ManĢ Tüneli‟nin hizmete açılmasıyla bir hat daha kurul-

du. “Eurostar” adı verilen bu yüksek hız hattında Fransız TGV‟leri çalıĢmaktadır. Bu ulusla-

rarası trenle ilgili birtakım özellikler vardır. Eurostar‟ın Paris-Tünel arasındaki hızı saatte 

267,2 km iken Londra-Tünel arasındaki hızı ancak 102 km/saat olabilmektedir. Bu, trenin iki 

ülkede iĢletildiği hatların birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır.   Bunun dıĢında 

her 3 ülkede de farklı sinyalizasyon sistemleri kullanıldığı için trenin makinistine çok iĢ 

düĢmektedir. Her biri diğerinden farklı olan bu karmaĢık sinyal sistemlerinin tek bir sistem 

altında toplanması için çalıĢılmaktadır. ġimdilerde Avrupa‟da daha geniĢ bir yüksek-hız tren 

Ģebekesinin yapımından söz edilmektedir. Paris-Brüksel-Köln-Amsterdam-Londra arasında 

çalıĢacak olan bu hattın adı ise PBKAL‟dır (Harita 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kawasaki_Heavy_Industries&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=0_Serisi_Shinkansen&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nagoya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kyoto
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osaka
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=DB_Class_103&action=edit&redlink=1
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██ 320–350 km/h ██ 300 km/h ██ 250–280 km/h ██ 200–230 km/h 

 
Harita 3.4: Avrupa'daki hızlı tren hatları 

  AĢağıdaki tablonun amacı, saatte 200 km ya da daha fazla hız yapabilen trenleri ülkeleriyle 

birlikte gösterebilmektir. Saatte 300 km hız yapabilen hatları bulunan ülkeler mavi zeminle 

belirtilmiĢtir (Tablo 3.1). 

 

Ülke   
Toplam hat uzun-

luğu (km)   
Düzenli sefer hızları   Hız rekorları   

Avusturya  230 km/sa. 275 km/sa. 

Belçika 326 300, 250 km/sa. 347 km/sa. 

Çin 6003 

431 km/sa. (maglev) 

350, 300, 250, 200 km/sa. 

(geleneksel) 

502 km/sa. 

(maglev) 

394 km/sa. (gele-

neksel) 

Finlandiya 60 220 km/sa. 255 km/sa. 

Fransa 1700 320, 300, 280, 210 km/sa. 574 km/sa. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Avusturya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A7ika
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
http://tr.wikipedia.org/wiki/Finlandiya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa


 

51 

 

Almanya 1290 
300, 280, 250, 230 km/sa. 

(geleneksel) 

550 km/sa. 

(maglev) 

406 km/sa. (gele-

neksel) 

Ġtalya 814.5 300, 260, 200 km/sa. 368 km/sa. 

Japonya 2459 
300, 275, 260 km/sa. (gele-

neksel) 

581 km/sa. 

(maglev) 

443 km/sa. (gele-

neksel) 

Hollanda 100 300, 250, 140/160 km/sa.
[3]

 336.2 km/sa.
[4]

 

Norveç 60 210 km/sa. 260 km/sa. 

Portekiz 314 220 km/sa. 275 km/sa. 

Rusya 649.7 210 km/sa. 260 km/sa. 

Güney Kore 240.4 300, 240 km/sa. 355 km/sa. 

Ġspanya 1272.3 350, 300, 250 km/sa. 404 km/sa. 

Ġsveç 0 200 km/sa. 303 km/sa. 

Ġsviçre 79 250
[5]

, 200 km/sa. 280 km/sa.
[6]

 

Tayvan 335.5 300, 240 km/sa. 315 km/sa. 

Türkiye 245 250 km/sa. 303 km/sa. 

Ġngiltere (BirleĢik 

Krallık) 
1400 300 km/sa., 201 km/sa. 335 km/sa. 

A.B.D. 7800 241 km/sa., 201 km/sa. 264 km/sa. 

Tablo 3.1: 200 Km/h ve daha hızlı olan trenlerin tablosu 

3.4.3. Ülkemizdeki Hızlı Tren Sistemi 

 
TCDD 2003 yılında Ankara-EskiĢehir illeri arasındaki hızlı tren ray hattının yapımını 

baĢlatmıĢtır. 23 Nisan 2007 tarihinde deneme seferlerine baĢlanmıĢ, 13 Mayıs 2009 tarihinde 

de ilk yolcu seferi yapılmıĢtır. 245 km'lik Ankara-EskiĢehir hattı, yolculuk süresini 65 daki-

kaya düĢürmüĢtür. Hattın EskiĢehir-Ġstanbul kısmının 2009'da tamamlanması öngörülmüĢtür. 

Hat 2012'de Marmaray'la bağlandığında Avrupa ve Asya arasında dünyanın ilk günlük sefer 

yapan hattı olacaktır. Ankara-EskiĢehir hattında kullanılan TCDD HT65000 modelleri Ġs-

panyol Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) Ģirketi tarafından üretilmiĢtir ve 

standart olarak 6 vagon çekebilmektedir. Gerekli durumlarda bu sayıya 2 vagon daha ekle-

nebilmektedir. Ġki lokomotifi birleĢtirerek 12 vagonlu bir tren de elde edilebilmektedir. Yapı-

lan bu projelerin 2. etabı olan EskiĢehir-Ġstanbul hattının da tamamlanmasıyla Ġstanbul-

Ankara seyahat süresi yaklaĢık 3 saate inecektir. TCDD'nin hızlı tren projeleri ve hatların 

tamamlanması durumundaki seyahat süreleri Ģöyle:  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Japnya&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1zl%C4%B1_tren#cite_note-2
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1zl%C4%B1_tren#cite_note-3
http://tr.wikipedia.org/wiki/Norve%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Portekiz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Kore
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sve%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1zl%C4%B1_tren#cite_note-4
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C4%B1zl%C4%B1_tren#cite_note-5
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tayvan
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0ngiltere_%28Birle%C5%9Fik_Krall%C4%B1k%29&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0ngiltere_%28Birle%C5%9Fik_Krall%C4%B1k%29&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/A.B.D.
http://tr.wikipedia.org/wiki/TCDD
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
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 Ankara-Konya      1 saat 10 dakika 

 Ankara-Sivas        2 saat 

 Ġstanbul-Sivas      5 saat 

 Ankara-Afyon      1 saat 15 dakika 

 Ankara-Ġzmir       3 saat 20 dakika 

 Ankara-Bursa       2 saat 30 dakika 

 

TCDD, istasyonlarının Ģehir içinde yer alması nedeniyle uçak yolculuğuna göre daha 

hızlı ulaĢım sağlayabilen hızlı trenlerle tekrar “Altın Çağı”na dönmeyi hedefliyor.      Elekt-

rik enerjisiyle çalıĢtıkları için çevreye zarar vermeyen hızlı trenler, saatte 250 kilometre hızla 

Ankara-EskiĢehir arasını 1 saat 20 dakikaya indirecektir (Resim 3.15).  

 

TCDD Genel Müdürlüğü, Avea iĢ birliğiyle yüksek hızlı trende (YHT) “kesintisiz” 

mobil iletiĢim imkânı sunacak GSM-R sistemini kurdu. Ġlk uygulaması 2000 yılında Avru-

pa'da gerçekleĢtirilen ve birçok ülkede çalıĢmaları devam eden GSM-R sistemi, demir yolu 

haberleĢme teknolojisindeki yeni Avrupa standardı olarak kabul ediliyor. Türkiye'de konfor-

lu ve kısa sürede ulaĢım imkânı sağlayan hızlı tren projelerinden ilkini tamamlayan TCDD, 

YHT'deki mobil iletiĢim bağlantı sorununu çözmek için Avea ile iĢ birliği yaptı. Genel Mü-

dürlük, baĢta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede kullanılan GSM-R sistemini YHT 

altyapısına entegre etti. Kısa bir süre içinde devreye girmesi planlanan kapalı devre sistem 

kapsamında, TCDD personelinin kendi arasında iletiĢim kurabileceği, “0594” kod numaralı 

GSM hatları da Genel Müdürlük bünyesinde kullanılmaya baĢlanacaktır. Yüksek hızlı trenle-

rin altyapısına entegre edilen sistem, saatte 250 kilometre hızda kesintisiz iletiĢim olanağı 

sunuyor. 500 kilometrelik hızı destekliyor. Sistemde hat boyu ve manevra alanı çalıĢanları 

arasında grup konuĢmaları, treni kontrol eden otomatik tren kontrol (ATC) sistemi ve tren ile 

yer arasında veri haberleĢmesi imkânları bulunuyor. Ses duyuru servisi sayesinde bir gruba 

aynı anda duyuru da yapılabilen sistemde, acil durumlar için mevcut konuĢma kesilerek acil 

konuĢmaya olanak tanınıyor.  

 

Diğer haberleĢme ve GSM sistemleriyle birlikte çalıĢabilen GSM-R ile trende kesinti-

siz ses ve GPRS bağlantılı internet haberleĢmesi de mümkün olabiliyor.   Sistem, yolcuların 

tüm gecikmelerden anında bilgilendirilmesi, inen/binen ve trendeki yolcu sayısı, trende bilet 

satıĢı ve vagon takip sistemi gibi değiĢik uygulama olanakları da sunuyor. 

 

Hızlı tren setlerinde dağıtılmıĢ 8 motor tarafından çekilen tren, motor arızalarından do-

layı yolculuklarda herhangi bir aksamaya meydan vermeyecektir. Trende, iĢletmeyi temsil 

eden kurumsal renkler olan mavi ve kırmızı renkler yer almaktadır. 6 setten oluĢan vagonlar, 

business ve ekonomi vagonları olarak ayrı ayrı dizayn edilmiĢtir. Business vagonların otur-

ma düzeni 2 artı 1 koltuk Ģeklinde, ekonomi vagonları ise 2 artı 2 koltuk Ģeklindedir. Tek 

seferde Toplam 419 yolcuyu taĢıyabilen trenin koltuklarının 55‟i business, 354‟ü birinci 

sınıf, 2‟si özürlü, 8'i de kafeterya için monte edilmiĢtir. Business bölümdeki koltuklar deri, 

diğer bölümlerdeki koltuklar ise kumaĢla kaplanmıĢtır. Business bölümündeki tüm koltukla-

rın arka bölümlerine 4 ayrı kanaldan yayın yapılabilecek Ģekilde LCD ekran görsel yayın 

sistemleri konulmuĢtur. TaĢınabilir bilgisayarlar için güç kaynağının bulunduğu trenlerde 

ortak kullanım için ayrıca LCD ekranlar tavanlara yerleĢtirilmiĢtir.  Yolculukta maksimum 

konforun sağlanması amacıyla hızlı trenin ses yalıtım düzeyi yükseltilmiĢtir. Bu sayede dıĢa-
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rıdan düĢük gürültü gelmesi sağlanmıĢtır. Tünellerde ve karĢılıklı tren geçiĢlerinde yolcuların 

basınçtan etkilenmemesi için basınç dengeleme sistemi kurulmuĢtur. Bu sayede yolcuların 

olası kulak rahatsızlıkları önlenecektir.  Dijital göstergelerle yolcuların bilgilendirildiği va-

gonda çağrı butonları ve vakumlu tuvaletler bulunmaktadır. 

                

 

Resim 3.15: Türkiye’deki hızlı tren 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak elektrikli tren sistemlerin genel kontrollerini ya-

pınız. 

 Aracın genel dıĢ görünüĢünü 

kontrol ediniz. 

 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not alınız.  

 Fotoğraf çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda elde ettiğiniz bilgileri 

sınıf ortamında sunum hazırlayarak 

gösteriniz. 

 Aracın yürütme sistemlerinin 

kontrolünü yapınız. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz.  

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

 sınıf ortamına taĢıyınız. 

 Tekerleklerin yuvarlanma 

yüzeylerini kontrol ediniz. 

 

 

 Aracın ön ve arka tamponlarını 

kontrol ediniz. 

 

 

 Araçların birbirlerine bağlandıkları 

kanca ve koĢum takımlarını kontrol  

ediniz ve konumunu belirleyiniz. 

 

 Aracın hava hortumlarını kontrol 

ediniz ve bunları birbirlerine 

bağlayınız. 

 

 Kapıların açılma ve kapanma 

kontrollerini yapınız. 

 Tamire gönderilecek vagonların trenlerdeki 

yerini ve konumunu inceleyiniz. 

 

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 değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Aracın genel dıĢ görünüĢünü kontrol ettiniz mi?   

2. Aracın yürütme sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

3. Tekerleklerin yuvarlanma yüzeylerini kontrol ettiniz mi?   

4. Aracın ön ve arka tamponlarını kontrol ettiniz mi?    

5. Araçların birbirlerine bağlandıkları kanca ve koĢum takımla-

rını kontrol ettiniz mi? 

  

6. Aracın hava hortumlarının kontrolünü yapma ve hava hor-

tumlarını birbirlerine bağlama sunumunu sınıfla paylaĢtınız 

mı? 

  

7. Kapıların açılma ve kapanma kontrollerini yapma ile ilgili 

sınıfa bilgi verdiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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   ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Raylı sistem alanında sadece çekme görevini yapan araçlara ne ad verilir?         

A) Otomatris   B) Römork   C) Çekici D) Lokomotif  

 

2. Genel olarak yolcu taĢıma hizmetlerinde kullanılan hem çekme görevini hem de yolcu 

taĢıma görevini yapan araçlara ne ad verilir? 

A) Otomatris  B) Lokomotif  C) Tren   D) Vagon 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi TCDD bünyesinde kullanılan dizel lokomotiflerden değildir?  

A) DE24000   B) DE22000   C) DE33000    D) DE53000   

 

4. AĢağıdakilerden hangisi TCDD kullanımında olan elektrikli lokomotiflerden değildir? 

A) E 40000  B) E24000          C) E 43000   D) E 52500  

 

5. AĢağıdakilerden hangisi hizmet vagonlarından değildir? 

A) Salon vagonu     B) Servis vagonu    C) KuĢetli vagon    D) Balast vagonu 

 

6. Ġki aracın birbirine bağlanması için iĢlem sırasına uymayan madde hangisidir?  

         A) KoĢum takımı bağlanır, yedek koĢum takımı yerine asılır, gergi vidası sıkılır. 

         B) Elektrikle ilgili ısıtma, aydınlatma ve varsa benzer fiĢ ve soketler çıkarılır. 

         C) Hava hortumu bağlanır, yedek hortum yerine takılır, hava muslukları açılır. 

         D) Buhar ısıtma hortumları bağlanır ve muslukları açılır.     

       

7. UIC (International Union of Railways) kısaltmasının açılımı nasıldır?  

         A) Uluslararası Demir Yolları Derneği     B) Uluslararası demir ağları 

         C) Uluslararası demir yolları çalıĢanları   D) Uluslararası demir yolları araçları 

      

8. Dünyanın ilk, yüksek kapasiteli hızlı treni nerede kullanıldı?   

A) Japonya  B) ABD      C) Rusya          D) Çin 

 

AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

9. (…) Buharlı lokomotif üç parçadan ibarettir. Kazan, makine ve Ģasi. 

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

http://tr.wikipedia.org/wiki/TCDD
http://tr.wikipedia.org/wiki/DE_24000
http://tr.wikipedia.org/wiki/DE_22000
http://tr.wikipedia.org/wiki/DE_33000
http://tr.wikipedia.org/wiki/TCDD
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=E_40000&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=E_43000&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/E_52500
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10. (…)Kent içi yolcu taĢımacılığında ilk kurulan raylı taĢıma hattı 1983 yılında 

NewYork'un Harlem mahallesinde hizmete açıldı. 

11. (…) Ġstanbul'da 1869 yılında çalıĢmaya baĢlayan atlı tramvay, yerini 1914 yılında 

elektrikli tramvaya terk etti.  

12. (…) Demir yollarında kullanılan yolcu ve yük taĢıma araçlarına vagon denir.    

13. (…)YHT dizisi 10 adet vagondan oluĢmaktadır. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap ve-

rirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevapla-

rınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1832
http://tr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://tr.wikipedia.org/wiki/Harlem
http://tr.wikipedia.org/wiki/1869
http://tr.wikipedia.org/wiki/1914
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

SLUK BLANTISI YAPMAK 

 
ĠĢletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak dizel sistemlerin genel kontrollerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

    

 

 Bölgenizde bulunan raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerdeki 

çeken ve çekilen araçları ve kullandıkları ray sistemlerini araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistem alanında kullanılan çeken ve çekilen araçlar ve 

ray sistemleri konusunu inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz.  

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. RAY KULLANIM ġEKĠLLERĠNE GÖRE 

TRENLER 

 

4.1. Çift Raylı Sistemler 
 

Fransız Ġhtilali ile baĢlayan sanayi devrimi fabrikalaĢma ile üretimin artması, ham 

madde ihtiyaçları, üretilen mamul ve yarı mamullerin pazarlanması; ulaĢımı zorunlu kılmıĢ-

tır. Endüstrinin geliĢtiği kentlerin göç akımına uğraması da nüfusun hızla artmasına yol aç-

mıĢtır. Kent içi ulaĢımın büyük bir sorun oluĢturmaya baĢlaması toplu taĢımacılığın hızla 

geliĢmesini sağlamıĢtır. Buharlı makinelerin icadı ile kara yoluna göre daha ekonomik olan 

demir yolları geliĢmiĢtir. 

 

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

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

yollarının geliĢimi, buharlı makinelerle baĢlamıĢ; günümüze kadar tüm demir yolu araçları, 

birbirlerine paralel giden bir çift ray üzerinde yol almıĢtır. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

59 

 

Lokomotifler, vagonlar, yolcu ve yük trenleri, tramvaylar, metrolar, banliyöler vb. çift 

raylı sistemler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu raylı sistem araçları, daha önceki konularda 

iĢlendiğinden bu konular tekrar açıklanmayacaktır.  

 

4.2. Tek Raylı (Monorail) Sistemler  
 

Yüzyıla yakın süredir deneysel amaçlarla tek raylı demir yolları yapılmaktadır. Tek 

ray, az yer kaplaması nedeniyle iki raydan üstün görünmesine rağmen uygulamada hem 

karmaĢık sorunlar yaratmıĢ hem de yüksek yollar nedeniyle göze hoĢ görünmeyen yapıların 

ortaya çıkmasına yol açmıĢtır. Bir baĢka sorun da araçların bir yoldan ötekine alınması ol-

muĢtur. 

 

Monarail, üst yollu, yakın mesafe, elektrikli, toplu taĢıma sistemidir. Ray yolu, kapalı 

bir kutu Ģeklinde (suspended, alttan asılı) veya üzerine binilen  (straddl, üsten giden )  olmak 

üzere yüksek seviyeli çelik veya beton kolonlara asılı Ģekilde monte edilmiĢtir. Hızı 80 km /h 

dolayında sınırlanan bu sistem, tek kabinle çalıĢabildiği gibi dizi oluĢturularak da çalıĢtırıla-

bilir. Tek ray üzerinde hizmet veren ve yolcu (hatta yük) taĢımacılığında kullanılan, çoğun-

lukla yükseltilmiĢ yollarda seyretmekle birlikte yüzeyde veya metro tünellerinde çalıĢabilen 

“ray üstü” ya da “ray altı” olarak iĢletilebilen araçlardır (Resim 4.1). 

        

Resim 4.1: Monorail trenler 

Ġlk tek raylı sistemlerde yer düzeyinden yukarı kaldırılmıĢ raylar kullanıldı. Bu sistem-

lere “lartigue” sistemleri denir. Bu sistemlerde araçlar, tıpkı heybe gibi iki yandan aĢağı sar-

kıyordu. Ġlk tek raylı demir yolunun patenti, 1821 yılında Henry Robinson Palmer tarafından 

alındı. Ġlk yol ise 1824 yılında kuruldu. Tahtadan yapılan asma ray sağlam tahta destekler 

üstüne yerleĢtirilmiĢti. Rayın üstünde bulunan demir çubuk, aracın çift kenarlı tekerleklerini, 

aĢınmalara karĢı koruyordu. Fransız C.F.M.T. Lartigue de bir süre sonra aynı ilkeye dayanan 

tek raylı bir sistem yaptı. 
 

Lartigue, tek rayı dik üçgen biçimli bir sehpa üstüne oturttu. Sehpaların tabanları top-

rağa dayanıyordu. Lartigue ayrıca sehpaların iki yanına birer kılavuz ray yerleĢtirdi. Araca 

bağlı yatay tekerlekler, kılavuz raylara oturuyordu. Böylece araçlar hem alttan hem de yan-

lardan desteklenerek daha yüksek hızlar yapabiliyordu. 
 



 

60 

 

Bu ilkeye dayanan buharlı bir sistem de 1869 yılında J.L. Hadden tarafından Suriye'-

de yapıldı. Hadden lokomotifinin iki yanında düĢey olarak yerleĢtirilmiĢ iki buhar kazanı 

vardı. 1894'te Orta Fransa'da bir elektrikli lartigue hattı kuruldu. 1886 yılında da Londra'da 

kısa bir hat üstünde gösteri yapıldı. Londra'daki trenler, iki buhar kazanlı mallet tipi lokomo-

tif tarafından çekildi. Lokomotifin hem merkezî rayda giden çift kenarlı iki tekerleği hem de 

sehpaların iki yanındaki raya oturan ön tekerlekleri vardı. Trenler, bir raydan öteki raya bir 

ray kesitinin bütünüyle kenara çekilip ötekiyle aynı çizgiye getirilmesiyle geçebiliyorlardı. 

Lartigue sistemi, 1897 yılında F.B. Behr tarafından da kullanıldı (Resim 4.2).  

 

Resim 4.2: Lartigue sistemli tek raylı sistem  

 Cayroskopik tek raylı sistemlerde doğrudan yere yerleĢtirilmiĢ tek raylı demir yolları-

nın yapımı, trenlerin dik durmasını sağlamak için “cayroskop”un kullanılması sonucunu 

doğurmuĢtur. Cayroskop, eksen açısından ortaya çıkabilecek herhangi bir değiĢikliğe karĢı 

koyan, hızla dönen bir tekerlektir. Gerçekten tek ray üstünde gidebilen ilk tren, Ġrlandalı 

Louis Brennan tarafından 1909-1910 yıllarında askerî amaçlarla yapılmıĢtır. 50 insan ve 10 

ton yük taĢıyabilen bu araç, ters yönlerde dönen iki cayroskop tarafından dengede tutuluyor-

du. Yalnızca altı yolcu ve bir sürücü taĢıyabilen buna benzer bir araç da August Seheri tara-

fından 1909 yılında Berlin'de halka gösterildi. Ġki sistemde de araçlar, tıpkı bisikletler gibi 

virajlarda yana yatabiliyordu. 
 

Alweg sistemleri, en baĢarılı çağdaĢ tek ray sistemidir. Ġsveçli bir bilim adamı olan Dr. 

Axel L. Wenner Gren tarafından geliĢtirilmiĢtir. Alweg sisteminde beton destekler üstünde 

taĢınan bir beton putrel bulunur. Bu putrel; yüksekte, yer yüzeyinde ya da bir tünel içinde 

olabilir. Lastik kaplı tekerlekler, putrelin iki yanında yer alır. Ayrıca iki dizi yatay tekerlek 

vardır. Yatay tekerlekler, putrelin üstüne ve altına dayanır. Böylece bu sistemde de Behr 

sistemi gibi beĢ taĢıma yüzeyi oluĢur. Ama Alweg'de çelikten bir Ģebeke yerine bir tek putrel 

bulunur. TaĢıma tekerlekleri uygun biçimde kapanarak aracın orta çizgisi boyunca toplanır. 

Elektrik akımı, putrelin kenarındaki elektrik hattından alınır. Alweg sistemiyle bir dizi baĢa-

rılı hat kurulmuĢtur. Bunlara örnek olarak Tokyo ile Haneda havaalanı arasındaki 13,5 km 

uzunluğundaki hat gösterilebilir. 

 

Alweg ilkesine dayanan baĢka sistemler de vardır. Bunlar arasında tarım alanlarında 

ve endüstri kuruluĢlarında kullanılanlar da sayılabilir. Bütün sistemlerde yeni bir bağlantı 

http://www.nuveforum.net/1280-rayli-sistemler/32708-tek-rayli-demiryolu-lartigue-sistemleri-cayroskopik-tek-raylar-alweg-sistemleri/
http://www.nuveforum.net/1280-rayli-sistemler/32708-tek-rayli-demiryolu-lartigue-sistemleri-cayroskopik-tek-raylar-alweg-sistemleri/
http://www.nuveforum.net/1280-rayli-sistemler/32708-tek-rayli-demiryolu-lartigue-sistemleri-cayroskopik-tek-raylar-alweg-sistemleri/
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kurmak amacıyla trenlerin bir raydan öteki raya geçirilmesinde yan raylar kullanılır ya da 

ana rayın öteki raya bağlanması sağlanır. 

 

Bir baĢka tek raylı sistemde de araç, bir taĢıma rayına asılır. Tekerlekler, aracın orta 

çizgisi üstündedir. Böylece araç ile ray arasındaki destekler bir yana toplanır. Bu durum, 

rayın öteki yandan desteklenmesini sağlar. Böyle bir sistem, 1898 -1901 yılında Almanya'da 

Barmen ile Elberfeld arasında kurulmuĢ ve 1903 yılında 13 km'ye uzatılmıĢtır (günümüzde 

hâlâ kullanılır). Keskin virajlar nedeniyle tek raylı sistem, söz konusu yola çift raylı sistem-

den daha uygundur. Büyük bir bölümü akarsu üstünde bulunan demir yolu, çelikten yapıl-

mıĢtır. Hatta yer alan makaslar, eğimli bir düzlem oluĢturan makas dili biçimindedir. Aracın 

tekerlekleri, bu düzlem üstünde yükselip yan raylara geçer.  
 

 

4.2.1. Manyetizma 

 
 Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir. 

Magnetik adı verilen demir oksit (Fe3O4) bileĢiği tabii bir mıknatıs olarak bilinir. Üç çeĢit 

mıknatıs vardır (Resim 4.3). 

 

  Resim 4.3: Mıknatıs 

 

Doğal mıknatıs; doğada oluĢan ve taĢ olarak bulunan mıknatıslardır. Yapay mıknatıs; 

demir, nikel ya da kobalttan yapılır. Çubuk, pusula iğnesi, U Ģekline ve at nalı Ģekline benze-

yen çeĢitleri vardır. Bu mıknatıslara daimi ya da geçici mıknatıslık kazandırılabilir. Elektro-

mıknatıslar, magnetik özellik gösteren maddeye (Örneğin, demir üzerine.) tel sarılıp telden 

akım geçirildiğinde oluĢan mıknatıslardır (Resim 4.4). Mıknatısların uçları, çekme ve itme 

özelliği gösterir. Mıknatıslık etkisinin en Ģiddetli olduğu bu uçlara kutup adı verilir. Bir mık-

natısın Ģekli nasıl olursa olsun iki kutbu bulunur. Bir mıknatıs ortadan iple asılırsa kuzey-

güney doğrultusuna yönelerek durur. Kuzeyi gösteren kutba N, güneyi gösteren kutba ise S 

kutbu denir. 
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Resim 4.4: Elektromıknatıs    

Elektrik yüklerinde olduğu gibi mıknatısların da aynı kutupları birbirini iter, zıt kutup-

ları ise birbirini çeker. Bu itme ya da çekme kuvveti, mıknatısların kutup Ģiddetleri ile doğru, 

aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. 

 

Mıknatıslar; demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bunların alaĢımlarını çeker. Bu ne-

denle bu maddelere magnetik maddeler denir. Cam, kâğıt, tahta, plastik gibi maddeleri çek-

mez. Bir mıknatısın çekim etkisini gösterdiği alana magnetik alan denir. Bir cam levha üze-

rine demir tozları serpildikten sonra levhanın altına çubuk mıknatıs yerleĢtirilip levhaya ya-

vaĢ yavaĢ vurulduğunda demir tozları mıknatısın magnetik alan çizgilerine paralel hâle gelir. 

Demir tozlarının oluĢturduğu çizgilere bakılarak normalde görülmeyen çizgilerin nasıl oldu-

ğu anlaĢılır (Resim 4.5). 

 

Resim 4.5: Mıknatısın kutupları etrafında oluĢan manyetik alan çizgileri  

Eski ve kısmen günümüzde de kullanılabilen bir kuram olan mıknatısın moleküler ku-

ramına göre mıknatıslanabilen cisimlerin içinde kuzey (N) ve güney (S) kutuplar bulunur. 

Cismin içindeki kutuplar, cisim mıknatıslanmadan önce moleküler seviyede düzensiz gruplar 

hâlindedir. Cisim manyetik hâle geldiğinde cismin içindeki bu grupların birçoğu aynı doğrul-

tuya gelerek cismin toplam manyetik alanına katkıda bulunur. Böylece tek bir manyetik alan 

ve tam bir manyetik kutupluluk elde edilir. Manyetik kuvvetin etkisi ile kendisi manyetik 

olmadığı hâlde çekilen maddelere paramanyetik, itilen maddelere diyamanyetik denir. 

Paramanyetik maddelere alüminyum, baryum ve oksijen; diyamanyetik maddelere ise civa, 

altın, bizmut, silisyum ve benzeri maddeler örnek verilebilir. 
 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Param%C4%B1knat%C4%B1sl%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyamanyetik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BCminyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Baryum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oksijen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Civa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bizmut
http://tr.wikipedia.org/wiki/Silisyum
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4.2.2. Manyetik Levitasyon (Maglev) 
 

Maglev” sözcüğü Ġngilizce “Magnetic Levitation” sözcüklerinin kısaltılmasıyla elde 

edilmiĢtir; “manyetik olarak havada tutma, yükseltme” anlamına gelir. Maglev kavramı, 

aslında günlük hayatta çok uzak olmadığımız bir kavramdır. Ġki mıknatısın eĢ kutupları birbi-

rini iter. Alt alta uygun Ģekilde konulmuĢ iki mıknatıstan biri, manyetik itme kuvvetinin etki-

siyle diğerinin üzerinde hiçbir Ģeye değmeden havada durabilir (Resim 4.6).  Alçak uçuĢ diye 

de bilinen maglev terimi, manyetik kuvvetler yardımıyla taĢıtın kaldırılıp belli bir yönde 

hareket ettirildiği teknolojilerin genel adıdır. 

 

Bu sistemde yol boyunca sıralanan bobinlere değiĢtirilebilecek frekansta alternatif 

akım verilir. Bu sayede, araçtaki mıknatısların kilitlendiği bir manyetik dalga oluĢturulur. 

Trenin hızı ise bobinlerdeki akım frekansına bağlıdır. Bu ilke etrafında iki farklı sistem geliĢ-

tirilmiĢtir. Bunlardan birincisinde (Japonların geliĢtirmektedir.) “itme modlu elektrodinamik” 

sistemde trendeki süper iletkenli mıknatıslar kullanılır.  Bobinlerde etkileĢim sonucu oluĢan 

manyetik yastık, treni yaklaĢık 15 cm havaya kaldırır. Trendeki süper iletkenli mıknatıslar, 

bobinlerin yol boyunca oluĢturduğu manyetik dalganın çekme ve itme kuvvetlerinin etkisiyle 

hareket eder. Aracın yolu ortalaması da bu itme-çekme kuvvetlerinin yardımıyla olur. Eğer 

araç, yolun bir tarafına doğru kayarsa yakınlaĢtığı kenardaki bobinde itme kuvveti, uzaklaĢ-

tığı kenardaki bobinde de çekme kuvveti oluĢur. Diğer sistem ise Almanya‟da geliĢtirilen 

“çekme modlu elektromanyetik” sistemdir. Bu sistemde araçta süper iletkenli olmayan demir 

çekirdekli mıknatıslar bulunur. Bu mıknatıslar, yolun altından tutturulmuĢ ferromanyetik 

mıknatıslarca yukarı doğru çekilir. OluĢan manyetik yastık sayesinde trenle yol arasında 

yaklaĢık 1,5 cm‟lik bir açıklık ortaya çıkar. 

 

Resim 4.6: Bir kalemin mıknatıslar yardımı ile havada durması 

 

4.2.3. Manyetik Raylı Tren (Maglev)  

 
Manyetik levitasyon sistemi yukarıda açıklanmıĢtı. Bu bilgiler doğrultusunda uygula-

maya yeni baĢlanmıĢ olan maglev tren teknolojisi, geliĢtirilme aĢamasında olduğu için henüz 

yaygın olarak kullanılmamaktadır. ġu an Almanya ve Japonya, maglev tren teknolojileri 

üzerinde çalıĢmaktadır. Maglev trenlerin günlük yaĢamdaki ilk örneği, Çin‟in ġangay ken-

tinde kullanılmaya baĢlandı. 30 km‟lik bir hat üzerinde çalıĢan tren, bu mesafeyi 7 dakika 20 

saniyede geçebiliyor (Resim 4.7). 
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Resim  4.7: Maglev trenlerin prensip Ģeması 

Maglev trenlerin altında mıknatıslar bulunur. Aynı zamanda maglev trenleri için özel 

olarak üretilmiĢ tren raylarında da elektromıknatıslar bulunur. Elektromıknatıs, bir telin üze-

rinden elektrik akımı geçmesiyle oluĢturulan manyetik alana sahip mıknatıstır. Tellerden 

akım geçmediğinde manyetik etki de ortadan kaybolur ya da akımın yönü kontrol edilerek 

mıknatısın kutupları değiĢtirilebilir. Bu mıknatıslar sayesinde tren, raylar üzerinde 10 mm‟lik 

bir yükseklikte ilerler. Raylarla temas olmadığı için sürtünme büyük ölçüde azaltılmıĢ olur. 

Trenin Ģekli de havayla sürtünmeyi en aza indirecek Ģekilde tasarlanır. Maglev trenler, nor-

mal trenlere oranla daha hızlı ve ucuz olmasına karĢın çok güçlü elektromıknatıslar ve çok 

duyarlı kontrol sistemleri gerektirir ve Ģu anki teknoloji, bu trenlerin yaygın kullanımına izin 

verecek kadar geliĢmemiĢtir. Maglev trenlerin önündeki diğer büyük engel ise normal tren 

raylarında çalıĢamıyor olmasıdır. Bu trenler için yerleĢim merkezleri arasında özel hatlar 

döĢenmesi gerekir; bunun maliyeti de hayli yüksektir. Fakat geliĢen teknoloji, maglev trenle-

rin avantajlarını artırdıkça bu maliyet göze alınabilir. Gelecekte bu tür trenler, özellikle ülke 

içi yolcu taĢımacılığında hava yolu taĢımacılığının yerini alabilir (Resim 4.8) . 

    

Resim 4.8: Maglev trenler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlemleri uygulayarak elektrikli ve dizel sistemlerin genel kontrollerini ya-

pabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Aracın yürütme sistemlerinin 

kontrolünü yapınız. 

 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not alınız, 

fotoğraf çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda edindiğiniz bilgileri 

sunum hazırlayarak sınıf ortamında 

gösteriniz. 

 Tekerleklerin yuvarlanma 

yüzeylerinin kontrolünü yaparak 

konumunu belirleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını 

belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını 

belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

 sınıf ortamına taĢıyınız. 

 

 

 

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 değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Aracın yürütme sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

2. Tekerleklerin yuvarlanma yüzeylerini kontrol ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 

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

zi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise 
“Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

  

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki trenlerden hangisi monoraylı sistemdir?  

A) Lokomotifleri    B) tramvaylar      

B) C) Banliyöler    D) Maglev  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi mıknatıs çeĢidi değildir?  

        A) Doğal    B) Kaplamalı mıknatıs           

 C) Elektromıknatıs         D) Yapay 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?  

A) Cam           B) Kobalt      

C) Kâğıt     D) Plastik  

 

4. Maglev trenlerin günlük yaĢamdaki ilk örneğini hangi ülke uygulamıĢtır? 

  A) ABD           B)Fransa          

  C) Çin           D) Almanya 

 

5. Maglev trenlerinde kullanılan bobinlerde etkileĢim sonucu oluĢan manyetik yastık, 

treni yaklaĢık kaç cm havaya kaldırır?  

A) 15     B) 30   

C) 20             D)50   

 

 

AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

6. (…) Mıknatıslar; demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bunların alaĢımlarını çeker. Bu 

nedenle bu maddelere magnetik maddeler denir. 

7. (…) “Maglev” sözcüğü Ġngilizce “Magnetic Levitation” sözcüklerinin kısaltılmasıyla 

elde edilmiĢtir; “manyetik olarak yerde durma” anlamına gelir.  

8. (…) Kuzeyi gösteren kutba S, güneyi gösteren kutba ise N kutbu denir. 

9. (…) Maglev trenlerin altında mıknatıslar bulunur.  

10. (…) Maglev trenler, normal trenlere oranla daha hızlı ve ucuz olmasına karĢın çok 

güçlü elektromıknatıslar ve çok duyarlı kontrol sistemleri gerektirir. 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap ve-

rirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevapla-

rınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

 

 
ĠĢletme talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak hızlı trenlerin çalıĢtırılmadan önceki 

kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Bölgenizde bulunan ve raylı sistemler alanında faaliyet gösteren iĢletmelerdeki 

çeken ve çekilen araçların çalıĢmalarını araĢtırınız. 

 Ġnternet sitelerinden raylı sistem alanında kullanılan çeken ve çekilen araçları ve 

gelecekteki konumlarını inceleyiniz. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları rapor hâline getiriniz ve hazırladığınız raporu 

sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

5. TREN TEKNOLOJĠSĠNĠN GELECEĞĠ 
 

Yüzyıllardan beri insanlığın hizmetinde olan trenler, günümüzde uçaklarla yarıĢacak 

hızlara eriĢmektedir. Bilim insanları, trenlerin gelecekte kurĢundan bile hızlı hareket edebile-

ceğini öngörmektedir. 

 
Trenlerin tarihi oldukça eskiye dayanır. 1500‟lü yılların ortalarına doğru Almanya‟da 

demir yollarının en ilkel versiyonu olan “tahta yollar” kullanılmaya baĢlandı. Engebeli yü-

zeylere göre daha az güç gerektiren bu yollar, aslında demir yollarının da öncüsüydü. Vagon-

ları çekecek güç ise atlar ve öküzler tarafından sağlanmaktaydı. 1800‟lü yıllarda buhar maki-

nesinin keĢfedilmesi, teknolojide bir kırılma noktası yarattı. Birçok alanda faydalanılan bu-

harlı makinelerin trenlerde ilk defa kullanılmasının tarihi 1800‟lü yılların baĢına denk gel-

mektedir. 22 ġubat 1804 tarihinde, Britanya‟daki Galler bölgesinde, tonlarca demir ve çelik 

kullanılarak yapılmıĢ ilk lokomotif, demir yollarının üstünde sonsuza kadar sürecek olan 

yolculuğuna baĢlamıĢ oldu. Teknolojilerdeki geliĢmelere paralel olarak 1900‟lü yılların orta-

larından itibaren dizel motorlu ve elektrikli trenler, buharlı trenlerin yerini aldı. 

 

Yüksek hız demir yolu sistemleri iki ana grup altında toplanabilir: Maglevli (manyetik 

levitasyonlu) sistemler ve çelik tekerlekli-çelik raylı sistemler.    

 

Çelik tekerlek-çelik ray sistemleri; yüksek hız için geliĢtirilmiĢ trenler ve yalpalı veya 

yatar gövdeli  (tilted) trenler olarak iki sınıfa ayrılabilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Alçak uçuĢ diye de bilinen maglev terimi, manyetik kuvvetler yardımıyla taĢıtın kaldı-

rılıp belli bir yönde hareket ettirildiği teknolojilerin genel adıdır. Bu sistemde, yol boyunca 

sıralanan bobinlere değiĢtirilebilen frekansta alternatif akım verilir. Bu sayede araçtaki mık-

natısların kilitlendiği bir manyetik dalga oluĢturulur. Trenin hızı ise bobinlerdeki akım fre-

kansına bağlıdır. Bu ilke etrafında iki farklı sistem geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan birincisi olan 

(Japonların geliĢtirmekte olduğu) “itme modlu elektrodinamik” sistemde trendeki süper ilet-

kenli mıknatıslar kullanılır. Bobinlerde etkileĢim sonucu oluĢan manyetik yastık, treni yakla-

Ģık 10 cm havaya kaldırır. Trendeki süper iletkenli mıknatıslar, bobinlerin yol boyunca oluĢ-

turduğu manyetik dalganın çekme ve itme kuvvetinin etkisiyle hareket eder. Aracın yolu 

ortalaması da bu itme-çekme kuvvetlerinin yardımıyla olur. Eğer araç, yolun bir tarafına 

doğru kayarsa yakınlaĢtığı kenardaki bobinde itme kuvveti, uzaklaĢtığı kenardaki bobinde de 

çekme kuvveti oluĢur. Diğer sistem ise Almanya‟da geliĢtirilen “çekme modlu elektroman-

yetik” sistemdir. Bu sistemde araçta süper iletkenli olmayan demir çekirdekli mıknatıslar 

bulunur. Bu mıknatıslar, yolun altından tutturulmuĢ ferromanyetik mıknatıslarca yukarı doğ-

ru çekilir. OluĢan manyetik yastık sayesinde trenle yol arasında yaklaĢık 1,5 cm‟lik bir açık-

lık ortaya çıkar. Maglev trenleri, dünyanın hiçbir yerinde henüz ticari amaçlı iĢletime geç-

memiĢtir. Ama maglev trenleri ile yapılan deneme sürüĢlerinde daha Ģimdiden 517 

km/saatlik bir hıza ulaĢılması bu trenleri cazip kılarken tamamen farklı ve çok pahalı yepyeni 

bir sisteme gereksinim duyulması caydırıcı bir etken olmaktadır. 

 

 Çelik tekerlek-çelik ray grubunun ilk ayağını oluĢturan ve yüksek hız için geliĢtirilmiĢ 

trenler, 350 km/saate kadar hız yapabilmekte ve güç kaynağı olarak elektrikten yararlanmak-

tadır. ġu anda iĢletilmekte olan Fransız TGV‟leri, Japon ġinkansen trenleri ve Alman ICE 

yüksek hız trenleri bu grupta yer alır. Bu sistem her ne kadar yüksek potansiyele sahipse de 

bu kadar yüksek hıza uygun yeni yolların yapımını gerektirdiği için pahalıdır. 

 

5.1. Yatar Gövde Sistemler 
 

Çelik tekerlek-çelik ray sistemlerinin diğer sınıfında bulunan yalpalı trenler, son dö-

nemlerde çok gözde olmasına karĢın klasik hızlı tren denildiğinde bu modeller anlaĢılmakta-

dır. Ġsveç, Finlandiya, Ġspanya, Ġtalya ve Almanya‟da kullanılan ABD‟de de kullanılması 

düĢünülen bu sistem, altyapısı fazla yatırım gerektirmediği için tercih edilmektedir. Özel 

olarak geliĢtirilen yüksek hız tren sistemlerinin ne kadar pahalıya mal olduğu düĢünüldüğün-

de mevcut demir yollarını kullanarak iĢletilebilen yalpalı trenler, maliyet açısından çok uy-

gunudur. Yalpalı trenler, mevcut altyapıda çok az bir değiĢiklik yapılarak 160–250 km/sa. 

hıza ulaĢabilmektedir (Resim 5.1). 

 

 Mevcut yolların kullanılmasında karĢılaĢılan engel, dönemeç yarıçaplarının küçük 

olmasıdır. Dönemeçlerde merkezkaç ivme ile yerçekimi ivmesinin bileĢkesinin tren tabanına 

paralel bileĢeni yani dengelenmemiĢ merkezkaç ivmesi, tren içindeki konforu bozar. Bunu 

engellemenin yolu ise tren yüksek hızla dönemece girdiğinde aracın tabanını, aĢağı gelecek 

Ģekilde eğmek olarak düĢünülmüĢtür (virajlarda gövdesini adeta bir motosiklet gibi virajın 

içine doğru yatırarak yolcuların hissettiği merkezkaç kuvvetini azaltan ve bu sayede virajlar-

da daha yüksek hızlara ulaĢılmasını sağlayan hızlı tren çeĢidi).  Eğilme iki farklı sistem ara-

cılığıyla sağlanmaktadır. Bunlardan birincisi olan pasif sistemde eğilme, dönemeçte oluĢan 

http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=h%c4%b1zl%c4%b1+tren
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merkezkaç ivmeden yararlanılarak sağlanır. Ġkinci sistem olan aktif sistemde ise dönemeçte 

bojinin vagon gövdesine göre yaptığı göreli dönme hareketinden ya da tekerlekten raya gelen 

kuvvetlerdeki değiĢimden yararlanılır. Yalpalı trenler konvansiyonel trenlere oranla daha 

hızlı gittikleri için daha fazla enerjiye gereksinim duyar. Hızın üniform olması dolayısıyla 

dönemeç giriĢlerindeki frenleme çıkıĢlarındaki yeniden ivmelenme gereğinin ortadan kalk-

mıĢ olmasıyla sağlanan enerji tasarrufuyla dengelenir. Bu kadar çok üstünlüğü olan yalpalı 

trenlerin de bazı eksiklikleri var. Öncelikle bu trenlerin dingilleri konvansiyonel dingillere 

oranla daha çok bakım masrafı gerektirir. Sonra mevcut hatlarda daha yüksek hız yapılması, 

hat kenarındaki sinyalizasyon sisteminin yeniden yapılandırılmasını gerektirir. Diğer kusur-

lar Ģöyle sıralanabilir: Trenin dönemeçlerde düĢük hızda ilerleyebilmesi için tasarlanan boji 

ile yüksek hız yapabilmesi için gereken boji arasında uyumsuzluk olduğundan trenin yüksek 

hız hatlarında olası en yüksek hıza çıkamaması, dıĢ raylarda aĢınmaya neden olur. Yalpa 

merkezinin yukarıda konumlandırılması yolculara rahatsızlık verir; bu merkezin oturan yol-

cuların göğüsleri hizasında seçilmesi hâlinde ise ayaktaki yolcunun rahatsızlığına çözüm 

bulunamaz.  

 

         

Resim 5.1: Yatar gövdeli trenler 

 

 

5.2. Dingil Üzerinde Hareketli Tekerler 

 
Yüksek hız için geliĢtirilmiĢ trenlerden biri olan TGV‟ler incelenirse bu trenler bilim 

kurgu romanlarından fırlamıĢ araçlara benzeyen aerodinamik görüntüleriyle sahip oldukları 

teknolojiyi yansıtır. Hızlı trenler, yüksek hıza ulaĢabilmesi için aerodinamik bir yapıda tasar-

lanır. Diğer trenlere oranla daha daha yuvarlak bir görünüme sahip olmaları havanın aerodi-

namik direncini en aza indirmek için bir yoldur. Ama asıl teknolojik yenilik, trenin eklem-

lenme biçiminde yapılmıĢtır. BitiĢik iki vagon uç noktalarında çift dingilli, ortak bir boji 

(lokomotif ya da vagonun tekerlek dingillerini taĢıyan alt aksamı) üzerine bindirilerek bağla-

nır. Bu sayede dingil sayısı azaldığı için trenin ağırlığı ve tekerlekler vagonların aralarına 

yerleĢtirildiği için de tren içindeki gürültü azalmıĢ olur. TGV‟lerde dingil baĢına düĢen yü-

kün azaltılması için yapılan çalıĢmalardan biri de çekme donanımlarının ağırlığının düĢürül-
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mesiyle ilgili tasarımlardır. Örneğin, yeni geliĢtirilmekte olan TGV NG‟lerin (yeni nesil 

TGV‟ler) çekme motorlarının 3 fazlı asenkron alternatif akım motoru olması düĢünülmekte-

dir. Böylece bu tür motorlarda bakım kolaylığı, yüksek devir sayısı, birim ağırlık baĢına 

düĢen güç veriminin yüksek olması (1 kW/kg‟a kadar) gibi özellikler sağlanabilecektir. 

TGV‟ler için yapılan özel demir yolu hatları, normalden daha kalın bir balast yatağına yer-

leĢtirilmiĢ çelik ve beton karıĢımı traverslerle bağlanmıĢ kaynaklı raylardan oluĢur; bunun 

için özel bir teknoloji kullanılması gerekmez. Bu hatların normal hatlardan farkı, dönemeç 

yarıçapları ile ilgili olarak iki ray arasındaki yükseklik farkının fazla olması ve bunun döne-

meçlerde yüksek hız için sağladığı kolaylıktır (Resim 5.2). 

 

TGV‟ler için üzerinde çalıĢılan önemli bir konu da güvenliktir.  Pasif güvenliği artırıcı 

çalıĢmalarda, otomobiller için geliĢtirilen teknolojilerden de yararlanılmaktadır. Çift katlı 

TGV‟lerin (TGV Duplex) yapıları, “pamcrash” adlı yeni bir çarpma-simülasyon yazılımı ve 

bilgisayar teknolojilerinden yararlanılarak optimize edilmektedir. Böylece vagon gövdeleri, 

çarpmaya karĢı baĢta ve sonda bulunan enerji soğurucu elastik bölmeler sayesinde sağlam bir 

yapıya kavuĢmaktadır. Yüksek hızla giden TGV‟leri durdurmak için tasarlanan fren sistem-

leri, yüksek miktardaki enerjiyi kısa zamanda dağıtabilecek yapıdadır. 

 

Tren üzerinde üç ayrı fren sistemi bulunr. Bunlar: Güç aktarmayan dingiller üzerinde-

ki fren diskleri, güç aktaran dingiller üzerindeki dinamik frenler,  tehlike anında kullanılan 

pabuçlu frenler. Ne yazık ki Ģu anda kullanılan bu konvansiyonel frenler 350 km/saatin üze-

rindeki hızlarda pek etkin değildir. Fren sisteminde karĢılaĢılan önemli bir sorun olan yüksek 

hızlarda güvenli bir Ģekilde ve yeterince kısa mesafe içinde durmanın sağlanamaması, fren-

leme sırasında açığa çıkan ısı miktarının hızın karesi ile orantılı olarak artmasından kaynak-

lanmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelmek için çift katlı TGV‟lerde fren disklerinin ısı ka-

pasitesi artırılmıĢ ve güç birimlerindeki fren pabuçları yerine doğrudan tekerleklere bağlanan 

fren diskleri yerleĢtirilmiĢtir. Henüz iĢletime açılmayan TGVNG‟lerde ise bu soruna bir çare 

olarak 220 km/saatin üzerindeki hızlara uygun olan manyetik fren teknolojisi kullanılmakta-

dır. Bu manyetik endüksiyon frenleri, trenin kinetik enerjisini raylardaki anafor akımları 

yoluyla ısıya dönüĢtürerek dağıtır. Trenlerle ilgili en büyük Ģikâyetlerden biri, gürültülü ol-

malarıdır. Bu, hem yolcular için hem de demir yolu hattının yakınlarında oturanlar için 

önemli bir sorun oluĢturur. Hızlı trenler için de aynı sorun söz konusudur.  

 

Bu durumun farkında olan araĢtırmacılar, dikkatlerinin bir kısmını bu sorun üzerinde 

yoğunlaĢtırmıĢlardır. Vagonların iç kısımlarının ses yalıtımı için esnek bloklar ve ses emen 

kompozit levhalar kullanılması düĢünülmektedir. Burada ilginç olan bir nokta, trenin dıĢ 

kısmındaki aerodinamik gürültünün tekerlek gürültüsünden fazla oluĢudur. Bu konuda ça-

lıĢmalar sürdürülmekle birlikte ilk adım olarak hat boyunca akustik duvarlar yapılmıĢ ve 

gürültü düzeyinin 10–15 dB azalması sağlanmıĢtır. Yüksek hız trenleri, yol kenarına yerleĢti-

rilen iĢaretlerin makinist tarafından güvenli bir Ģekilde algılanabilmesini zorlaĢtıracak kadar 

hızlı olduklarından bu hatlarda, konvansiyonel demir yollarındakinden farklı bir sinyalizas-

yon sistemi kullanılır. TGV‟lerde kabin sinyal sistemi bulunur. Bu sistemde enformasyon, 

demir yolu hattından elektrik sinyalleri hâlinde taĢınır ve trenin altına yerleĢtirilmiĢ antenler 

yardımıyla makinist kabinine ulaĢır. Bu enformasyon, bilgisayar tarafından çözümlenerek 

makinist kontrol panelinin göstergelerine gelir. Bu yeni bir sistem değildir; 160 km/saatin 

üzerinde hız yapan tüm trenlerde kullanılmaktadır (Resim 5.3). 
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Resim 5.2: TGV treni (Paris Montparnasse)    Resim 5.3: Hıza göre TGV modelleri 

 

5.3. Paletli Teker Sistemleri 
 

Bisiklet benzeri bu sistem, palete benzeyen zincir sisteminin pedal gibi döndürülme-

siyle ilerler. Adına schweeb denilen sistem, Ģu anda eğlence amaçlı kullanılmaktadır ama 

birçok ülkede Ģehir ulaĢımına uyarlanması için çalıĢılmaktadır. Trafikten, boğucu toplu taĢı-

ma araçlarından kurtulmak, benzin masrafından kurtulmak ve karbonsuz bir araç kullanma-

nın keyfine varmak için schweeb en uygun sistemdir (Resim 5.4).  

 

Resim 5.4: Palet sistemli schweeb 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://tr.wikipedia.org/wiki/Montparnasse
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Schweeb Yeni Zelanda, Agrodome Lunaparkı'nda 2007'den bu yana eğlence ve yarıĢ 

amaçlı kullanılan bir araçtır (Resim 5.5). Tek raylı bir sistem üzerinde etrafı tamamen camla 

kaplı, pedal çevirerek kullanılan schweeb, aynı zamanda bir hamak kadar da rahattır. Her bir 

kapsülün içinde bir kiĢi oturur ve kapsülün içindeki sistem, oturanın boyuna göre tıpkı oto-

mobillerde olduğu gibi koltuğun ileri geri hareketiyle ayarlanabilir. Boyu 140 ile 200 cm 

arasında olan herkes, sadece pedal çevirerek çok rahat kullanabilir. 

 

   

Resim 5.5: Schweeb sisteminin hattaki gidiĢi 

Yeni Zelanda'da ekstrem bir eğlence aracı kullanılmaktadır ama baĢta Japonya olmak 

üzere Ġngiltere gibi ülkeler bu sistemi toplu taĢıma ağlarına uyarlamak için kolları sıvadılar. 

Çevre dostu olan bu aracın gidiĢ hızını sürenin belirlemesi, herhangi bir yakıt kullanımına 

ihtiyaç duyulmaması ve en önemlisi yolculuk sırasında pedal çevirirken spor yapma imkânı 

da sağlaması „chweebin geleceğin aracı olma yolundaki en önemli özellikleridir.  

     

Resim 5.6: Teleferiğe benzeyen schweeb sistemi 

 

5.4. Vakum Tünelli Tren Sistemleri  
 

Hava basıncıyla çalıĢan trenler, demir yolu tarihinin ilk yıllarında geliĢtirilen, oldukça 

baĢarılı sistemlerdi. Bunlarda tren, hava basıncından yararlanarak hareket ederdi. 1698 yılın-

da Ġngiltere'de Wales bölgesindeki bir maden ocağının demir yolunda yelkenli arabalar kul-

lanıldı. Ama gerçek hava basınçlı trenlerde rüzgâr gücünden değil atmosfer basıncı ile bir 
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pompanın oluĢturduğu basınç (ya çok yüksek basınç ya da vakum) arasındaki farktan yarar-

lanılırdı. XIX. yüzyılda bir pompaya bağlanan hareketsiz buhar makinesiyle istenilen basınç 

farklarını yaratmak olanağı bulundu. Lokomotif kullanımı yaygınlaĢtıktan sonra hava basın-

cıyla çalıĢan taĢıtlar, yeniden ilgi uyandırmaya baĢladı. Demir yolculuklarıyla yakından ilgi-

lenen ve buhar makinesi öncülerinden olan Ġngiliz Isambard  Kingdom BRUNEL bile buhar-

lı lokomotifi, bu alandaki son çözüm olarak görmüyordu. Güney Devon demir yolunda çok 

masraflı ve verimsiz bir deney yaptı. O dönemin buharlı trenleri, hem kirli ve gürültülüydü 

hem de güçleri yetersizdi. Basınçlı sistem, etkili bir güç kaynağından aldığı güçle hareket 

eden temiz ve sessiz trenlere kavuĢma yolunda bir umuttu. 

 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde hava basıncıyla çalıĢan birçok yeni taĢıma aracı yapıl-

dı.1826 yılında Brighton'da John Vallance, 2,4 metre çaplı özel tünelli yeni bir demir yolu 

denemesine giriĢti. 46 metreyi saatte 3,3 km hızla 50 saniyede alan bu trenin etkileyici bu-

lunmasına karĢılık yapımı parasal yönden desteklenmedi. 

 

Hava basıncıyla çalıĢan trenlerin uygulamaya en elveriĢli olanı, 1839 yılında Sâmuel 

Clegg ile jacob ve Joseph Samuda'nın patentini aldıkları sistemdi. 

 

Atlantik okyanusunun altından geçecek proje Ģu ana kadar tasarlanmıĢ projelerin ara-

sında tartıĢmasız en muazzam olanıdır. Milyarlarca dolara ve onlarca seneye mal olacak bu 

projeyle bilim adamları, vakumlu yani içindeki havası alınmıĢ bir tünel ve saatte 8000 kilo-

metre hızla hareket edecek bir maglev treni yapmayı düĢünüyor. Bir mermiden hızlı hareket 

etmesi düĢünülen bu tasarımda yolcuların bu inanılmaz hızdan etkilenmemesi için özel tek-

nolojiler hazırlanıyor. ġu an sadece kâğıt üzerindeki bir tasarım olan bu çılgın proje, belki de 

gelecek yüzyıllarda insanlığın hizmetinde olacaktır. Okyanusun yüzlerce metre altında, kur-

Ģundan hızlı hareket edecek bir araç tasarlamak, insanoğlunun hız tutkusunun ve yaratıcılığı-

nın hiçbir sınır tanımadığının en güzel örneklerinden biridir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem sırasını uygulayarak hızlı trenlerin çalıĢtırılmadan önceki kontrol-

lerini yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hızlı trenlerin yürümelerini 

ve tekerleklerini kontrol 

ediniz. 

 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz. 

 Ziyaret esnasında gözlemlerinizi not alınız, 

fotoğraf çekiniz. 

 AraĢtırma sonunda edindiğiniz bilgileri sunum 

hazırlayarak sınıf ortamında gösteriniz. 

 Hızlı trenlerin kapı tertibatını 

kontrol ediniz. 

 

 ÇalıĢma ortamınızı hazırlayınız. 

 Yapılacak araĢtırmanın kaynaklarını belirleyiniz. 

 Yapılacak araĢtırmanın ana hatlarını belirleyiniz. 

 AraĢtırma sonunda kazanılan bilgileri 

 sınıf ortamına taĢıyınız. 

 

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 değer-

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hızlı trenlerin yürüme ve tekerleklerini önemini bilerek kont-

rol ettiniz mi? 

  

2. Hızlı trenlerin kapı tertibatını kontrol ettiniz mi?   

3. Emniyet ve iĢaret vagonları hakkında araĢtırmanın sunumunu 

hazırladınız mı? 

  

4. Yaptığınız araĢtırmanın raporunu hazırlayıp sınıf ortamında 

paylaĢtınız mı? 

  

5. Tamire gönderilecek vagonlar hakkında araĢtırma yaptınız 

mı? 

  

6. Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, zehirli ve radyoaktif yüklü 

vagonların trendeki yerini anlatan sunumu sınıfta paylaĢtınız 

mı? 

  

7. Lokomotiflerin trenlerdeki yerleri ve konumu hakkında sınıfa 

bilgi verdiniz mi? 

  

8. Yüksek hızlı tren setlerinin trafiğe hazırlanması hakkında 

sınıfa sunum hazırladınız mı? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki sistemlerden hangisi, yüksek hız demir yolu sistemlerine örnektir? 

A) Maglev      B) Konversiyonel sistem  

B) C) Metro     D)Tramvay  

 

2. Maglev tren inlerinde trenin hızı  neye bağlıdır? 

A) Araca verilen gaza    B) Trenin yüküne 

C) Bobinlerdeki akımın frekansına      D) O anki yolun durumuna 

 

3. Üç fazlı asenkron motorlar hangi yüksek hızlı tren lokomotiflerinde çekme motorları 

olarak kullanılmaktadır? 

A) TGV        B) YHT       

C) Vakum tünelli     D) Paletli teker sisteminde  

 

4. Trenlerin geleceğinde hangi sistem kullanılmayacaktır? 

A)   Dizel             B) TGV            

C) Vakumlu sistem            D) Paletli teker 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi yüksek hız demir yolu sistemlerine örnek değildir? 

A) Yatar gövdeli      B) Maglev trenler   

C) Banliyöler           D) Tgv trenler   

 

6. Maglev trenlerde yol boyunca kullanılan bobinlere hangi tür enerji verilir? 

A) DeğiĢtirilebilen frekansta alternatif akım verilir.        

B) Doğru akım verilir. 

C) Sabit alternatif akım verilir.     

D) Enerji verilmez. 

 

AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

7. (…) 22 ġubat 1804 tarihinde, Britanya‟daki Galler bölgesinde, tonlarca demir ve çelik 

kullanılarak yapılmıĢ ilk lokomotif, demir yollarının üstünde sonsuza kadar sürecek 

yolculuğuna baĢlamıĢ oldu. 

8. (…) Yüksek hız demir yolu sistemleri iki ana grup altında toplanabilir: Maglevli    

(manyetik levitasyonlu) sistemler ve çelik lastik  tekerlekli raylı sistemler.    

9. (…) Yüksek hız için geliĢtirilmiĢ trenlerden biri de TGV‟lerdir. 

10. (…) Vakumlu trenler su basıncından yararlanarak hareket eder. 

11. (…) Bisiklete benzeyen Schweeb sistemi palet, zincir sistemi ile pedal çevrile-

rek ilerler.  

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

KONTROL LĠSTESĠ 

 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

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

lendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Aracın genel dıĢ görünüĢünü kontrol ettiniz mi ?   

2. Aracın yürütme sistemlerini kontrol ettiniz mi?   

3. Tekerleklerin yuvarlanma yüzeylerini kontrol ettiniz mi?   

4. Aracın ön ve arka tamponlarını kontrol ettiniz mi?   

5. Kapıların açılma ve kapanma kontrollerini yaptınız mı?   

6. Yakıt tanklarını kontrol ettiniz mi?   

7. Yakıt seviye kontrolünü yaptınız mı?   

8. Aracın su ve yağ tankları varsa kontrol ettiniz mi?    

9. Araçların fren pabuçlarını kontrol ettiniz mi?   

10. Araca yakıt verdiniz mi?   

11. Araçların birbirlerine bağlandıkları kanca ve koĢum takımları-

nı kontrol ettiniz mi? 

  

12. Aracın hava hortumlarını kontrol ettiniz mi?   

13. Hızlı trenlerin yürüme ve tekerleklerini kontrol ettiniz mi?   

14. Hızlı trenlerin kapı tertibatını kontrol ettiniz mi?   

15. Yüksek hızlı tren setlerinin trafiğe hazırlanması incelediniz 

mi? 

  

16. Metro ve hafif raylı sistemlerin dizilerinin oluĢturulmasını in-

celediniz mi? 

  

 

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 C 

2 A 

3 D 

4 D 

5 A 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 D 

5 B 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 D 

4 D 

5 C 

6 B 

7 A 

8 A 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 YanlıĢ 
 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 B 

4 C 

5 A 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

 YanlıĢ 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 A 

4 A 

5 C 

6 A 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 
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 www.tudemsas.gov.tr 

 www.tulomsas.gov.tr  

 www.tcdd.gov.tr Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 

 www.eskisehir-bld.gov.tr 
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